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94Ask SOU 1992statsrådet BeatriceTill

då-bemyndigade regeringenfebruari 1991den 14beslutGenom
kommitté medstatsrådet tillsättaGöran Perssonvarande att en

mål riktlinjer för barnomsorgenochtillförslaglämnauppdrag att
bifo-19919. Direktiven hardir.skolväsendetoffentligaoch det

också lämna förslagKommittén skulle1.bil.betänkandetgats
timpla-förslag tillför kursplanermodellerochtill riktlinjer samt
den sis-ingickdeluppdragSomgrundskolan.för att senastettner

kursplanermodeller förochtill riktlinjerförslagjuni 1991ta ge
be-stöd dettaMedvuxenutbildningen.ochgymnasieskolanför av

kommittén februari 1991.itillsattesmyndigande
Läroplanskommittén. Till ledaKommittén attnamnetantog

Skol-utsågs generaldirektören förnuvarandekommitténs arbete
universi-ledamöterdeltogarbetetLundgren. Iverket Ulf P. som

de-Bodilhögskolelektorn Jönsson,Kerstin Hägg,tetsadjunkten
avdel-nuvarandeMartin Korpi,Barbarapartementssekreteraren

utbildningschefenKerstinSkolverket Mattsson,vidningschefen
Lärarhögskolan ividf.d. prefektenNordanskog,Rolfvid Volvo

departementsrådet ochSjögrenBooStigStockholm Persson, nu-
Handikappfrå-Institut förvid Statensgeneraldirektörenvarande

arbetadehuvudsekreterareSomTeveborg.skolani Lennartgor
1991.15 septemberAxén till denframChristerstudierektorn
förslag tillmeddeluppdragetLäroplanskommittén redovisade

ochgymnasieskolankursplaner förförmodellerriktlinjer och
juni 1991.den 11till regeringenvuxenutbildningen
statsrådet Beatrice AskregeringeninförföredragningEfter av

för1991 direktiv Läro-december19denna denfastställde nya
2.bil.betänkandet1991117 vilka bifogasplanskommittén dir.

tidiga-sammansättning. DeLäroplanskommittén delvisfick nyen
UlfgeneraldirektörenkvarstodDockentledigades.ledamöternare

departementsrådet SjögrenBooochordförandeLundgrenP. som
Departementsrådet Thoursie och professornKerstinledamot.som

utsågs ledamöter.tillGerholmTor Ragnar nya
Beritstudierektorn Hörn-förordnadeshuvudsekreterareSom

undervisningsrådetingår Björns-Matssekretariatet ävenqvist. I
Ingridoch docentenBlomMargotdepartementssekreterarenson,

timplanefrågor biträdandeharförsärskildCarlgren. Som expert
anlitats.Lars-Erikskolchefen Larson

samrått parlamentarisktmed denKommittén har nära sam-
förslagi uppdragvilken harBetygsberedningen attmansatta ge

och dengymnasieskolangrundskolan,ibetygssystemtill ett nytt



kommunala vuxenutbildningen. Betygsberedningen sålundahar SOU 1992 941
Ävenutgjort referensgrupp till Läroplanskommittén. företrädare

för centrala intresseorganisationer har utgjort referensgrupp till
kommittén. Förteckning över bådamedlemmarna i de referens-

lämnas i bilaga dennaI förtecknasgrupperna även experter
biträtt kommittén.som

Läroplanskommittén har till uppgift lämna förslag tillatt nya
läroplaner för grundskolan och för gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen. Kommittén skall vidare förslag till timplan förge ny
grundskolan och förslag till kursplaner i ämnena matematik, mu-
sik och svenska. För övriga ämnen i grundskolan skall kommittén
lämna förslag till huvudsakligt innehåll.

läroplanskommittén har, förutom de uppdrag behandlas isom
detta fåttbetänkande, till uppgift förslag till kursplaneratt förge
samtliga ämnen i grundskolan. Detta kommer redovisasatt senast
den 30 december 1992.

Läroplanskommittén ber härmed överlämna sittatt huvud-
betänkande Skola för Bildning.

Stockholm i september 1992

Ulf P. Lundgren

Tor Ragnar Gerhohn Boo Sjögren Kerstin Thoursie

Berit Hörnqvist
Mats Björnsson
Margot Blom
Ingrid Carlgren
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1992 94SOUSammanfattning Sammanfattning

Uppdraget

för-utarbetauppgifttillhaftfrämst attLäroplanskommittén har
och komvuxgymnasieskolangrundskolan,förläroplanertillslag

denVidare hargrundskolan.förkursplanerochtimplantillsamt
skolförbere-utgångspunkter för dentillförslagutarbetahaft att

iundervisningförstärkttillförslagochverksamheten sven-dande
haftKommittén har ävenspråk skolformerna.olikai deochska

utbildningen.gymnasialadenröruppdragandravissa som

motivBakgrund och

frågor utbildningenskringhandlarläroplansarbete ytterstEtt om
skall göra.ochkan göraskolväsendeoffentligtoch vadgrund ett

och vidasteockså djupastei dessbildninghandlar me-Det om
ning. . utgångs-frågorföljandehaftkommitténUtifrån detta har som

arbete.för sittpunkter
ihaskolanmöjliga förochviktiga attbliruppgifterVilka-

framtiden
de utformasskallmål hurha ochskolanskallVilka- detskalloch hurlärandeinnehåll förväljasskallVilket ut-

organiseras
lo-skall finnasfrihetvilkennationellt ochskallVad styras-

kalt
förutsättningslöst.skealdrigläroplan kanmedArbetet en ny

pågårutbildningsdiskussiondenochläroplanergällandeNu som
utgångspunkt.måste utgöralandets gränserochinom utom en
utvecklingockså skolansförmåste till hur ansvaret nuHänsyn tas

ochmellanprofessionella,och statpolitikermellanfördelatär
säkerställamåste behovettillvidare attHänsynkonmmun. tas av

ochlandethelautbildning överkvalitativt godochlikvärdigem
valfrihet.individuellochlokalförsamtidigt utrymmeattt enge

övergripande strukturutgångspunkter denärviktigaAmdra som
ioch skerskettförändringardereformer utgör,beslutade som

läran-ochkunskapforskningaktuellliksomomvärldskcolans om
de.



Läroplaner och skolans uppgifter SOU 1992 94
Sammanfattning

Läroplaner viktigaär i pluralistiskt samhälle för fastställaett att
såväloch legitimera skolans värdegrund urvalet och organisa-som

innehållettionen måstei skolan. sålundaEn läroplan innehållaav
både mål.värden och I skollagen de grundläggande värdenanges

skall gälla för offentligadet tillgångskolväsendet lika tillsom ut-
bildning, likvärdig utbildning, grundläggande demokratiska värde-
ringar, varje människas våregenvärde, respekt för gemensamma

Sådanamiljö. vården, även kommer till uttryck i bl.a. grund-som
lagen, i FNs deklaration de mänskliga rättigheterna och iom
FNs konvention barnets rättigheter, kan kallas oförytterliga,om

de i given kulturkrets gäller underatt alla omständig-genom en
heter. kanDe aldrig sättas spel, även de under vissaur om om-
ständigheter kan sig opraktiska, oekonomiska ellerte onyttiga.

Mål sådantdäremot uppnåsskall eller eftersträvas.anger som
Målen i läroplanen, och i kursplanerna, skall inte sätta tak förett
kunskapsutvecklingen. målUtöver värden och skall läroplanen in-
nehålla riktlinjer för arbetet i skolan. Riktlinjerna rättesnö-avser

eller principer för arbetet i skolan.ren
SverigeI har läroplans- och kursplanearbete länge betraktats

angelägenhet för politiker, adminstratörer och ämnesex-som en
De är verksamma i skolanperter. har förväntats förverkli-som

ga läroplanen. En konsekvens den förändrade styrningenav av
det offentliga skolväsendet och de möjligheterna etable-attav nya

fristående skolor fåttär skolans personalatt störrera ett ansvar
för hur stoff väljs och organiseras och för val arbetssättut ochav

fårmetoder. Lärare och elever anledning frågorarbeta medatt
tidigare i hög grad skötts den centrala skoladministratio-som av
och läromedelsförlagen.nen

Den förändrade styrningen ocksåförnyad frå-aktualitetger
likvärdighet och valfrihet. Likvärdighet har varitgan om ett cen-

tralt begrepp för utvecklingen svensk skola, och har motiveratav
lång rad statliga insatser för den svenska skolan.atten styraav

Frågan ocksåvalfrihet har emellertid varit central i diskussio-om
årensskolan och har under lopp tagit sig olika uttryck.nen om

gångna årensDe frågorerfarenheter visar likvärdighet ochatt om
valfrihet någonsinär lika viktiga tidigare.som

Den obligatoriska skolan skall alla barn och ungdomarge en
stå på,grund möjligheternaatt lokalt ochgemensam attmen

enskilt initiativ utforma mångfaldskola präglas rik ochen som av
måstevariation också säkerställas. måldoku-Förslagen till nya

måste sådärför utformasment nationell likvärdighet bevarasatt
och finns för lokal ochatt individuellutrymme frihet.

Kunskap färdigheteroch och fostran har sko-angetts som
lans huvuduppgifter i allanästan styrdokument för skolan. Dessa
uppgifter har ibland ställts varandra, motsättningen demmot men
emellan skenbar.är All undervisning någoninnebär fostran i me-

10



1992 94frågor SOUläro-störreemellertiddettaning. Bakom som enryms
på.måste Sammanfattningsinatidvarjeväcker ochplansförändring svargesom

frågor för skolan ärpå sådana uppgifterVilkaNågra ärexempel
mål vil-ha ochskall skolanframtiden Vilkaimöjligaviktiga och

grund-finnasskall Deinnehåll frihetut Vilkenväljasskallket
mål skalloch hur dessafrågorna undervisningenskringläggande

i skolan.verksammamåste allabesvarasställas ochförverkligas av
färdigaingaLäroplanerna svar.ger

bestämda före-vissaläroplan byggerochskolsystemVarje.
förmåga lära. Var-möjligheterochmänniskansställningar attom

vad ärföreställningardominerandesinatidsepok har somom
bildningstraditio-Olikavad lärande är.ochmeningsfullt läraatt

frå-viktig plattform närvåra därförinhemska ärinklusive enner,
måstevår tidFrågan bildning i är,vadskall besvaras. omgorna

och vill-förutsättningararbetetskonkretarelation till detiställas
läroplansförändring aktualiserasgenomgripandevarjekor. Med

frågor off-bildningsfrågan vadkringdärmedoch ettklassiskaden
skall ha.roll detoch vilkenutbildningsväsende kan göraentligt

framtiden inteeftersomFrågorna enkeltaldrigkan ett svarges
dåmåste markerarFrågorna dedock ställas attkan förutsägas.

krav. Skolansverkställasig medkan nöjaskolan inte nuetsatt
erfarenhe-samlademåste seklersbyggabilndningsarbete snarare
någotåterskapasökaintedockhandlarDetta att somter. om

huvud-bildningsarbetet äralla, därskola förfunnits tidigare. En
aldrig funnits.harsalk,

lärandeochKunskaper

föreställningarbyggervarje läroplanochskolsystemVatrje om
därlärande sker. Ioch hur statenvad kunskap är ett system en-

blirmål skolverksamheteninriktningför ochdasst skall avange
uppfattningredovisaläroplansarbetetviktigare idett än att omen

Mål- kravresultatstyrning ställerochlärande.kumskap och
skallelevernavilka kunskaperbeskrivningarnationellatydliga av

kvalificerad kunskaps-sinioch detta förutsätterutweckla tur en
skolor-lokalaelever deochskolledare, lärareblanddiskussion

terrna.
sko-kunskaper det ärslagsvilkaför förslagenSom grund om

kunskapuppfattningredovisasförmedlauppgiftlams att omen
utgångspunkt forskning.i aktuellmedoclh lärande

betydelsekunskap,aspekteralltframförärDet tre varsav
förstadecennierna. Dendeunderalltmer i fokuskommit senaste
intekunskapinnebäraspekt.konstruktiva Dettakunskapens attär

begrip-världengöravärlden, sättavbildning attär ettutanaven
villvadväxelspel mellanutvecklas iligg. Kunskaper ett upp-man
medupplevernår, problemredan har, ut-den kunskap manman

andragåmgspunkt erfarenheter gör. Dendei denna samt man
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påaspekten kunskap den kontextuella.är Kunskap är beroende SOU 1992 94av
sitt sammanhang, vilket utgör den grund vilken kunskapen Sammanfattningmot
blir begriplig. tredjeDen kunskapens funktionella,är eller instru-
mentella, aspekt dvs. kunskap redskap.som

Det finns kunskaper olika slag. Man kan sakert.ex. veta attav
förhåller på någotsig vissa sätt, kan hur skall göras ochvetaman

förståkunna göra det, kan sammanhang och innebörder ochman
kan handla med omdöme. Fyra olika kunskapsformergottman

diskuteras förståelse,i betänkandet; fakta, färdighet och förtro-
måstegenhet. Det finnas balans mellan dessa kunskapsformeren

eftersom de kompletterar varandra och varandrasutgör förutsätt-
ningar.

Kommittén vidare redovisning hur inlärningsforsk-ger en av
ningen bidragit förståelsetill förändrad individers lärande.en av
Förändringen kan beskrivas i nämligen lärandetre steg, som

införlivande kunskaperyttreav-
förståelse utifrån utvecklingsnivåelevens-

samspel mellan individ och miljö.ett-
förståelseMänniskans någotoch tänkande inteär enbart men-

någottalt. förståsDet alltid någonär skall i ettsom av samman-
såväl språkligthang. Detta sammanhang är praktiskt. Det ärsom

interaktion såvälmed andra människor med den fysi-genom som
ska omgivningen individen lår sig.som

utgångspunktMed forskningsgenomgångi den kommitténsom
gjort kan skolans kunskapsuppgift inte enkelt reduceras till en
fråga urval kunskaper förmedla. Kunskaper kan inteattom av
betraktas färdiga förståsprodukter, frånkan isoleradesom som
de Påsammanhang där påverkasde utvecklades. sätt ele-samma

kunskapsutveckling hur skolans verksamhet är organise-vernas av
måsteSkolanrad. erbjuda socialt sammanhang där elevernasett

kunskapande måsteblir meningsfullt. Eleverna tillägna sig be-
frånoch ämnesområdenstrukturer olika såsättgrepp ett att

de kan fungera intellektuella verktyg.som
skolanI skall det finnas balans mellan praktiska och teore-en

tiska kunskaper. Genom reflektion över praktiska erfarenheter
och praktisk erfarenhet teoretiskt arbete utvecklas för-genom av
mågan till tänkande och reflektion. Härigenom läggs förstaen
grund för utveckling vetenskapligt sätt arbeta och tänka.ett attav

ingårI det kunskapande ocksåarbetet kreativa, estetiska och etis-
ka dimensioner.

Genomgången begreppen kunskap och lärande iav utmynnar
diskussion de kunskaper skolan skall förmedla, huren om samt

detta kan komma till uttryck i läro- och kursplaner.
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94SOU 1992omvärldsfdrändringarnaSkolan och
Sammanfattning

behandlas medkunskaporganisationFrågor ut-urval och avom
desedanaktualiserats främstgçångspunkt förändringari de som

både ochiFörändringarutformades.läroplanernagällande11111
värl-ochsåväl i det övriga EuropaSverigeskolan, iultanför som
måsteskolan. Kravenriktadekravsuccessivtdlen ställer motnya

offentligadethuvuduppgifterderelation tilliprövasnoggrant
gälleransvarsfördelningtill denochskolväsendet har nusom

urvalsfrågor knutnastår ärskolområdet. därmed defokusI som
föremål för lo-vad ärochskallnationellttill vad somangessom

överväganden.kala beslut och
påverkas hosstrukturenlivsvärldarungdomarsochBarns av

i övrigt.samhälletskola ochfamilj,mellanrollfördelningenoch
bådedensamtidigtökatbetydelse harochSkolans roll somsom

för konkurrensnormskapare utsättsochiinformationsförmedlare
då grundskolans,främstpå tidigare. Skolans,änsättett annat

måste Skolanutvecklas. trygg,med hemmensamverkan som en
måste samtidigt betonas.platsfostrandesocialtochutvecklande

på uppgiftviktigoch harskall byggaverksamhetSkolans som en
och etiskademokratiskagrundläggandestärkaochförmedlaatt
personli-elevernasförutsättning för detta årviktigvärden. En att

stärks.skolaninflytande iochansvarga
delvisskolan införställerpågående internationaliseringenDen

såväl nationelladeförkonsekvenserharuppgifter. Dettanya
Utbildningeni skolan.arbetetdet lokalaförstyrdokumenten som

för-uppgiftspråk Skolansförstärkas.behöver atti främmande
får grundvårt aktualitetkulturarvdelarcentralamedla somnyav
förståelse respekt förochoch församverkaninternationellför

allt stör-Skolan präglasvärdegrund.kultur ochfolksandra av en
medvetenhetkulturellutvecklamångkulturalitet sig kanisomre

språkochkulturmönster represente-skildabidra tilloch att som
tillgång. skolor i andramedKontakterskolan,i enses somras

främjas.aktivtskilda slag skallutbildningsutbyteländer samt av
ochöverenskommelseri formsamverkan,Internationell t.ex. av

inomkännedomstödja spridaochviktigkonventioner, är att om
värld.skolans

opi-förvillkorskaparsamhälletpräglademedialtDet nya
ungdomskultu-olikaframväxtenbidrar tillochnionsbildning av

förstå omgivningsinfå informationsflödet,överblick iFör attrer.
be-dolda budskap,ochtilloch ställning öppnatidsinoch taegen

kunnakritiskt granskaförmåga ochkunna samt atthövs att sovra
förmågorspråket. Det ärvisuellaläsa detoch bildtolka ord -

låta siganvändaelevernautvecklabörskolan att avgenomsom
frågaDet ärvideohjälpmedel datorer,moderna merm.m.som

tekniktillgänglig änhjälpmedel och attsiganvändaatt nyaavom
innehåll Informationsteknologinsskolan.itill ut-dessagöra ett

tillgång kun-tillför bl.a.förutsättningarveckling nyanyager
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skapskällor för kontakter mellan skolor och även för lärarfort- SOU 1992 94
bildning. Sammanfattning

Omsorgen den miljön, lokalt och nationelltom gemensamma
såväl internationellt, förutsätter grundläggande kunskapersom

såsomcentrala sammanhang resursförbrukning, kretslopp ochom
ekologiska Konsekvenser materiellsystem. konsumtion ochav

måstelevnadsvanor bli klara för alla, och uppfin-engagemang
ningsrikedom krävs för bemästrande miljöproblemen. Mil-ett av
jökunskap fåbehöver i grundskolan fast ämnesförankringen sam-
tidigt samverkan mellan ämnen är väsentlig.som

Utvecklingen i samhället innesluter ökade krav medborger-
ligt inflytande och kunna välja mellan alternativ. Skolanatt har

viktig roll i medborgerlig bildning. Detta innebäratt bl.a.en ge
vågakunna, vilja och använda språket,det taladeatt och skrivna

förmågaha till kritisk granskning och kunna möta och värderaatt
ocksåinnebärDet fungeraargument. i demokratiskaatten vana

former vårtoch delaktighet i kulturarv i vid mening. Kravenen
på inflytande ocksåoch ställs alltmer i arbetslivet,eget däransvar

förmågamänniskors kompetens, värdera kompetensatt samt
kommunikations- samarbetsförmågaoch Föränd-accentueras.
ringar i ungdomars villkor och i arbetslivet innebär arbetslivs-att
orientering och studie- och yrkesorientering även fortsättningsvis
måste del skolans verksamhet, formerna för bl.a.vara en av men
den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolan skall främst

föremål för lokalt bestämmande.vara
Förståelsen förändringar sker i omvärlden och ävenav som

förståelsen kunskapens förändring, kräver historisktettav per-
spektiv inte påbara i inriktadeämnen samhällets utveckling utan
i all undervisning.

grundfrågornaDe etiska har alltid varit närvarande de ak-men
påtualiseras sätt internationalisering, teknologisknya genom ut-

veckling och andra förändringar i samhället. Etiska perspektiv
skall läggas i mångaundervisningen i ämnen. Genom iatt tas upp

bådenaturliga sammanhang, i skolans vardagshändelser och som
aspekt kunskapens konsekvenser, skapas förutsättningar fören av

utveckling elevernas medvetna personliga ställningstagandenav
och för såvälde kan grunda dessa värderingaratt kunska-som
per.

Måldokumenten och styrsystemet

Den beslutade ansvarsfördelningen för skolan innebär tydliga-en
fördelning mellan den nationella och denansvaret lokala ni-re av

vån och mellan dem skall besluta målverksamhetens ochsom om
inriktning politiker och dem skall arbeta för förverkligan-som

främstdet lärare och skolledare. Detta ställer krav styr-nya
dokumentens form och funktion. också påDet ställer krav de in-
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1992 94SOUutvärde-följa ochnationelltmåste utvecklas för attstrument som
SammanfattningharskolverkStatensvilkaoch för ettverksamhetskolans an-ra

svar.
verksamhetskolansresultatorientering innebärMål- och att
föreskrif-ochreglerfrämstskallbehöver ellerinte styras genom

målen. skolledareLärare,nationelltde uppsattautanter genom
nivå tillmål nationelldeomformaskalloch elever som anges

på utformadet sättetundervisningsmål ochskolanden egna
och det störreGenom dettaarbetsplan. utrymmelokalasin som

nåförmedlenochbestämma vägarna attlokaltskall finnas att
åstadkommas.målstyrning Gradenmålen deltagandekan slagsen

utvärderingsinsat-demåluppfyllelse sedan avgörasskall genomav
skallUtvärderingenlokalt.ochnationelltutvecklas geser som

något förbätt-behöverbeslutsfattarnatilltillbakasignaler varom
in.skall sättasoch resurserras var

elever-inflytandeoch överdelaktighetföräldrarsochElevers
inriktningochvälja skolaskolgång isig bl.a. rätten attyttrarnas
inomför elevermöjlighetenpå är attutbildningen. Därutöver ra-

in-viktig formindividuella valutbildning göraför avenenmen
också kurspla-ochläroplanernasstärkas. Menbörflytande som

för möjligheternabetydelseinriktning harochform stornernas
och vilketskall arbetahurlokalt komma överensatt manom

Målen natio-innehåll skall ha.undervisningenkonkret angessom
samtidigt lämnamåste inriktningtydliga i sin ettnellt menvara

nivån.lokalaför denfriutrymme
språkbruk dokumenti regelsvenskti avsett ettLäroplan har

mål timpla-riktlinjersåväl ochövergripandeinnesluter somsom
skallvåra läroplanernadirektivkursplaner. Ioch attangesner

landetmål utbildningen iriktlinjer förinnehålla ochövergripande
särskilda dokument.skalltimplanerochkursplanermedan vara

alltså endastviläroplanfortsättningsvis talarviNär avserom
också detmål ligger närmareriktlinjer. Dettaochövergripande

internationell terräng.vinneralltmersynsätt som
tvåföreslåsmålen principielltfastställdanationelltDe avvara

målStråvansmål sådana skall strävaärskilda slag. mansom
i sko-inriktningen arbetetefter. skallDeoch arbeta styramot av

meningen inteoch ärSträvansmålen ställdaoch högtvidaärlan.
utgångspunkteruppnås skalldehelt,skall kunnade varaatt men
till utvecklingmöjligheterskall spegla deundervisningen. Deför

urvalsdis-lokalastöd för denskalloch dei skolanfinns gesom
uppnåendemålsträvansmålfrånskillnadTillkussionen. anger

Så-i grundskolan.skalleleverallade kunskaper attgaranteras
och natio-utvärdering, lokaltmål grund förskalldana vara en

nåttlångt i sin kun-harelevernahursignalernellt, och omge
omförde-behöverolika slagochskapsutveckling resurser avom

innehålla sådanaföreslås därförgrundskolanförlas. Kursplanerna
niondeuppnåendemål detdet femteslutet resp.avavsersom

skolåret.
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såledesLäroplaner och kursplaner skall lämna friutrymme SOU 1992 94ett
för professionell lokal utveckling skolan den natio- Sammanfattninggen utan attav
nella likvärdigheten äventyras. Samma principer skall gälla den
timplan nationellt fastställs för skolan. Timplanen skallsom
främst utgöra förgrund vilka måstekommunen minsten resurser

föravsätta undervisning och minsta garanterad tid förange en
bl.a. de för alla elever obligatoriska årrmena. Till styrdokumenten

nivålokal hör skolplanen fastställs kommunfullmäkti-som av
Den bl.a. vilka anslårkommunen för dege. anger resurser att na-

målen nåstionella skall och hur det kommunala skolväsendet
skall utvecklas.

Samverkan förskolamed och skolbarnsomsorg

För skolan såskall kunna erbjudaatt och utvecklandetryggen
miljö möjligt detår viktigt skolan har nära och förtro-attsom ett
endefullt samarbete med förskola och skolbarnsomsorg. Samarbe-

med förskolan skall främst sikta tilltet utveckla skolförbe-att en
redande verksamhet skapar kontinuitet för barnen och under-som
lättar skolstarten. Genom samverkan mellan skola och skol-en
barnsomsorg kan inom de olika verksamheterna skapa opti-man
mala förutsättningar för barnets allsidiga utveckling och lärande.
Skolan skall sin del förta samverkan kommeransvaret attav en

stånd.till Förutsättningarna för samverkan har väsentligt under-
lättats fåttkommunerna rätt frittatt organisera sinaatt nämn-av
der.

Den viktigaste förutsättningen för samarbete mellanett gott
skola, förskola och skolbarnsomsorg är samverkan mellan deatt
olika påpersonalgrupperna bygger ömsesidig respekt fören var-
andras yrkeskunnande. Det handlar inte sammanvävningom en

roller och uppgifter nära kommunikationutan förav attom en
skapa synsätt och lösa problem. Bety-gemensamma gemensamma

sådandelsen samverkan bådebör avspeglas i grundskolansav en
läroplan och i pedagogiska för förskola och fritidshem.program

såvälFör skolans del bör rektors lärares framgå. Hursom ansvar
samarbetet skall formas och frågorunderlättas liksom ända-om
målsenlig lokalplanering och fortbildning liggergemensam

nivåkommunal besluta Barnets behovatt kontinuitet,om. av
trygghet och måste ståallsidig stimulans i förgrunden. Detta skall
speglas i läroplanen.
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Förslag SOU 1992 94
Sammanfattning

Läroplanen-

frågorpå vilkaläroplan den skallKraven är att svara omen
påvila och vilken slags kunskapvärden utbildningen skall som

lärande. skall vilket kulturarv i vidskall väljas för Denut ange
frånmening skall överföras generation till och hurnästaensom

skolan skall förbereda för omvärld i förändring. skall ock-Denen
så ansvarsfördelningen mellan olika inblandade aktörerklargöra
oc;h hur skall utövas.ansvaret

målen,de nationella den skall, tillLäroplanen skall ange men
från målen nås,skillnad tidigare, inte anvisningar hur skallge om

dvs. stoff, arbetssätt och arbetsmetod. innebär inteval Dettaav
urvalsfrågan nivå.lokal stället ökar kravenhelt läggs över Iatt

på målenfastställda skall tydliga och kunnade nationelltatt vara
för lokala prioriteringar. Samtidigt inflytandeutgöra grund gesen

verksamhetsmålutformaoc;h till lärare och rektorer attansvar
undervisningsmål målenoc;h i linje med de nationella och i detatt

nåpraktiska arbetet verka för dem.att
Kommitténs betänkande i sin helhet kan kommen-ses som en
till läroplanerna.tar
Kommitténs läroplansförslag innefattar skolans värdegrund och

utbildningsmål väsentliga riktlinjer föruppgifter, nationella samt
för skolans samarbete med hemmen förarbetet i skolan, samt

samverkan med förskola, gymnasieskola m.m.
svenska skolväsendet vilar grundläggande demokratiskaDet

fått vårtvärden historiskt vuxit fram och förankring i land.som
Våra förslag bygger liksom nuvarande läroplaner denna grund.

grundskolan respektive gymnasieskolanFörslagen till läroplan för
likheter. Grundläggande värdenooh komvux har över-stora samt

målgripande och riktlinjer i huvudsak för de oli-är gemensamma
åt,ka skiljer skolformernaskolformerna. deras olikaDet som

åldermålgrupper,uppdrag, kommer främstelevernas framm.m.,
måldokument nivåi andra hur lokal organi-samt genom man

verksamheten.serar
Vi lägger förslag till läroplan för grundskolan och till en ge-

Våraläroplan för gymnasieskolan och komvux. läro-mensam
frånplansförslag skiljer sig tidigare läroplaner främst attgenom

de, har uppbyggnad och form. främsta skillnadernaDeen annan
våra omfång,är förslag till läroplaner generellt har mindreatt ett

målkoncentrerade, skiljer värden, riktlinjer,är mellan ochmer
inte har anvisningar arbetsformerarbetssätt, endastutanom m.m.
väsentliga riktlinjer har tydliga adressater.samt

Målen några områden.i läroplansförslagen disponerade iär
områden bådaGemensamma i de läroplanerna Kunskaperär och

färdigheter, Normer och värden Elevernas och infly-samt ansvar
Målentande. uttrycks i elevperspektiv; det elevens kun-ärett
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målen ocksåutgångspunkten. 94Till knut- SOU 1992skapsutveckling ärärsom
skyldigheter Sammanfattningriktlinjer där lärarens och skolpersonalens Ianges. gna

särskilt avsnitt riktlinjer för rektor.ett ges
så tvåanvänds, vi tidigare redovisat,I läroplanen typersom av

mål; strävansmål efterskolan skall arbeta och strävamotsom
uppnåendemålfärdigheter,och, under avsnittet Kunskaper och

siguttrycker vad varje elev minst skall ha med när hon ellersom
skolhuvudmannens och skolanshan lämnar grundskolan. Det är

strävansmålennationellaverksamheten inriktas deatt motansvar
når uppnåendemålen.alla de angivnaoch eleveratt

respektiveläroplanernas riktlinjer lärarens skolpersona-I anges
uttrycker därför vad läraren skall, vad alllens Läroplanenansvar.

personal skall respektive vad rektor särskilt skall för. Iansvara
ocksåpå någonoch med det läggs kan utkrä-att ansvaretansvar

skolpersonal, föräldrar, politikerelever, ärvet vem som an-vas.
svarig.

Eftersom vi dels skapar vissa begrepp, dels användernya
föreslår ocksåetablerade med delvis innebörder vibegrepp nya

vissa definitioner läggs bilaga 1 till läroplanen. Viatt m.m. som
föreslår också 2 till läroplanen skall förtecknas in-bilagaatt som

Sve-ternationella konventioner och andra överenskommelser som
områdeförbundit verka för utbildningens ochrige sig att som

ankommer lärare och rektor beakta.det att

förKursplaner grundskolan

våra förVi har enligt direktiv i uppdrag grundskolan lämnaatt
kursplaneförslag i svenska, matematik och musik för-färdiga och

innehålltill huvudsakligt i övriga den 1slag ämnen senast sep-
tember. Färdiga kursplaneförslag i övriga ämnen skall redovisas

den 30 december 1992.senast
undervisningen i skolansfrämst ämnenaDet är genom som

mål nås.övergripande skall Läroplanen därför de vikti-är en av
utgångspunkterna för i olikakursplanerna ämnen. Inte baragaste

också övergångläroplanens kursplanernas roll förändras vidutan
mål- resultatorienterad styrning. Kursplanerna skalltill ochen
vårt frågorenligt förslag varför läser ämnet,ge svar om man

förhållande måli till läroplanens och vad skol-vad ämnets roll är
består kunskaper,De skall centrala uttryckta iämnet t.ex.ange

förståelse, uppnåfärdighet och erfarenhet, eleverna skall i ettsom
och därvid skapa förutsättningar för nationell likvär-visst ämne

dighet. Samtidigt skall de lämna utvecklingsmässigt frirum tillett
bådeutvärderingsbara i natio-lärare och elever. De skall ettvara

och individuellt perspektiv.nellt ett
Målen tvåliksom i läroplaneni kursplanerna är slag, strä-av

uppnåendemål.vansmål skall undervisningenoch Det styrasom
strävansmålen,förutom det ämnets kärna ochär, som anges om
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Uppnâendemålenpå. SOU 1992 94de perspektiv byggercentrala ämnet anger
nått det femte nionde Sammanfattningvad eleverna minst skall ha i slutet av resp.

skolåret.
Strävansmålens således finnsutformning innebär detatt ut-

bådeför den fördjupning ellerinom kursplanensrymme ram
sitt friabreddning i eleverna vill göra inom val ochämneett som

inom sitt disponibla timutrymme.den profil skolan väljer
målUtifrån ele-och kursplanens skall lärare ochläroplanens

innehåll,undervisningsmål, välja konkretformulera sina me-ver
Eleverna skall med ökande mognad hatoder och arbetsformer.

inflytande i denna Kursplanema kommerallt störreett process.
inte skall till inteanvisningar hur detta ochatt om angege
några målen. därigenom komma uppfattastill kanvägar De att

kursplaner. ligger inomtorftiga jämfört med tidigare Detsom
Skolverkets via kommentarer och referens-generella uppdrag att

stödja utvecklingen i skolan ochmaterial kring bl.a. olika ämnen
övergångpå så tillbidra till underlätta skolornassätt att en mer

målstyrd verksamhet. bilaga till detta betänkande viI 7 ettger ex-
påempel kommentarer.

Vår ambition har inte varit kursplanerna formmässigtgöraatt
våld påenhetliga. skulle karaktär. ViDetta göra ämnenasattvara

har disposition,valt ha i huvudsak enhetlig inom denatt menen
för anpassning till respektivehar lämnats stort utrymmeramen

ämne. Punkt 2 nedan kan exempelvis ha olika rubriker beroende
på ämne.

Kursplanema har inledande där syfte och roll iämnetstexten
målförhållande till skolans allmänna beskrivs, och där ämnet

in i sitt sammanhang. Kursplanen sedan uppdelad i fyrasätts är
huvudområden

Mål för ämnet
Ämnets uppbyggnad, väsen eller struktur

uppnåttsMål årskursenvid slutet femteskall ha avsom
Mål uppnåttsskall vid grundskolans slut.hasom

Målen i vadför uttryckta eleven skall kunna, behärs-ämnet är
ka, ha insikt utveckla etc.

uttrycker vad skolan skall efter och arbeta ochDe sträva mot
målorienteratde inriktningen arbetet i skolan. I ett sy-anger

innehållkan inte definieras sitt i meningenämnetstem genom
behandlas.det stoff eller de skall I stället beskrivsmoment som

eller karaktär exempelvis centralaämnets kärna ämnetsgenom
frågeställningar,begrepp, teorier, perspektiv, aspekter, kunskaps-

områden olika olikastruktur iDenna ämnets ämnenetc. utser
också Målskilda och struktur kan till-och beskrivs sägassätt.

på nivådefiniera skolämne denämnet kurs-sammans som som
planen gäller.

Uppnåendemålen vad varje elev minst skalli kursplanen anger
uppnått långt,ha elever inte komma lika ii Alla kanämnet. men

mimininivå. Målenobligatorisk skola skall alla garanterasen en
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nått skolå-för vad eleverna minst skall ha vid slutet det femte SOU 1992 94Lav
Ävenkontrollstation. eleverna utveck- Sammanfattnimggret sortsavses vara en om

års ålderlas olika snabbt, del börjar skolan vid 6 ochäven om en
finnasandra vid bör det avstämningspunkt där samlad7 en en

och allsidig bedömning elevens kunskaper och utveckling sker.av
sådanskall lärarens skyldighet bedömningDet göraattvara en

utgångspunkt ocksåmåli kursplanens och analyseramed att orsa-
fåkerna till eventuella kunskapsbrister hos eleverna. Rektor skall

såbedömningardel dessa de kan ligga till grund för hurattav
lokalt fördelar och planerar för eleverna fortsattaman resurser

utbildning.
fåravstämning inte likställas med traditionell betyg-Denna en

sättning Syftet skall kunnaeleverna. är skolan göra rättattav av-
vilka insatser för elevernasvägning behövs fortsatta ut-av som

påveckling. särskilt viktigt med tanke de skillnader iDetta är
åldrar.mognad och utveckling finns bland elever i dessa Ele-som

fåoch föräldrar skall del den samlade bedömningentaver av
ocksåskriftligt möjlighet i samtal diskutera den ochattmen ges

framåt. påplaneringen skall naturlig fortsättningDetta vara en
den dialog mellan hem och skola fortlöpande bör ha skett.som

målen skolåretinte utvärdering för femteFör den medföratt som
skall bli alltför formell eller bunden till vi det viktigttest, ser som

olika modeller tid dokumentera elevernasöver utvecklingatt att
fram.tas

Grundskolans timplan

Timplanen kommer framöver funktionha tidiga-änatt en annan
Knytningen till statsbidragssystemet har upphört. Timplane-re.

förslaget den minsta undervisningstid eleverna har rättanger som
få därmed den tidoch kommunen minst skyldigäratt attsom av-

såför.sätta Kommunen kan den vill använda tid ut-resurser om
läsåretstimplanen inom för skoldagensöver längd ochramen

skoldagar.
All tid i timplanen lärarledd undervisning, dvs. undervis-avser

ning planerats lärare och elev och eleven genomförsom av som
60under lärares ledning. Tiden uttrycks i timmar minuter och

inte i veckotimmar hittills.som
föreslås beståTimplanen i princip fyra olika tidsutrymmen.av

Huvuddelen minsta garanterad tid för i timplanenupptas av an-
obligatoriska Skolangivna ämnen. skall lokalt ha timplaneut-ett
för sin profilering och skall finnas för ele-ett utrymmerymme

bådapersonliga val. tidsutrymmenDessa vardera 8upptarvens ca
timplanens tid.totala Ett mindre finns slutli-procent utrymmeav

för undervisning syftar till orientering utbild-attgen som ge om
ning och arbetsliv m.m.
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eller kontrollstation vid SOU 1992 94avstämningGenom behovet enav
övergång frånskolåret Sammanfattningintegreradeslutet det femte och äm-enav

kommittén funnit skältill ämnesuppdelning, har att presente-nen
å årskursernauppdelning mellan sidantimplanen med enara en

årskursernaå 6-9. uppdelning ti-1-5 och andra sidan Denna av
föreslår beslut styrelsen förden vi skall kunna jämkas genom av

skolan.
har i förslaget till timplanVissa de obligatoriska ämnenaav

fått språktimtid, svenska och främmandeökad samtt.ex. ma-en
bl.a. skolanhar, konsekvenstematik. Andra ämnen attsom av
fåttvalutrymme, i förslaget minsta tim-eleven skall haoch ett en

tid i gällande timplan.tid i regel understiger den harämnetsom
vi i anslutning till förslagetBland de övriga förslag läggersom

till timplanen märks
ochfått inriktning benämning,Vissa harämnen en ny ny-

bl.a. teknik och miljö barn- och ungdomskun-ämnena samt
skap.
Språkprogrammet förstärks. Engelskai grundskolan före--
slås skolåret övergångstidmedförsta viss ochstarta ett

B-språksval årinförs fr.o.m.obligatoriskt
B-språkför skall elev önskar kunna läsaställetI som svens--
teckenspråk hemspråk.ellerka, engelska,
inom för sitt personliga val eller sko-Eleverna skall ramen-

språk,lans profil kunna välja läsa tredje främmandeatt ett
år.C-språk, grundskolans sistaunder

alternativkurser i engelska ochNuvarande reglering om ma--
föreslåstematik upphöra.
ingår också frågorna skolpliktsålder ochI förslagen att ettom

skolårtionde utreds.
ocksåtimplan lämnas förslag till före-förslaget tillFörutom ny

timplan.skrifter till denna

Gymnasieskolan och komvux

Utifrån måldokumentendiskussion för gymnasieskolanen om
föreslås fårSkolverket uppdrag utarbetaocih komvux iatt att pro-

grammål vuxenutbildningen olikaför den kommunala och dess
delar för individuella specialutformadesamt program, program

i gymnasieskolan.och kompletteringskurser
utbildningens kvalitet dis-Olika höja den gymnasialavägar att

utifrånkuteras tid, elevernas förkunskaper, lärarnas kompetens,
utrustning gymnasieutbild-studieorganisation, lokaler och samt

yrkesliv.ning förberedelse för högskolestudier och Förstärk-som
språkning främmande behandlas iundervisning i svenska ochav

frågansärskilda avsnitt liksom studiekontrakt.om
kommitténSammanfattningsvis förordar
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SOUutveckling kursutformad gymnasieskola 1992 94snabbare mot enen-
Sammanfattningökad flexibilitet i gymnasieskolans organisationoch

gymnasieutbildningutveckling grundskole- ochmoten som-
studiegång,sammanhängande med kom-gemensammaen

referensmaterial och siktochmentar- gemensamma
kursplaner

frånidéerspridning via Skolverket och resultat lokalaen av-
utvecklingsprojekt bl.a. kursutformad gymnasiesko-rörsom
la, kunskapscentra m.m.

elever kan slutföraregelsystemet medger ettatt att gymna--
år fråganpå tidsieprogram kortare än tre att ettsamt om

skolårtionde utreds
gymnasieskolankontakterna och utbytet mellan ochatt-

utvidgas liksom mellan gymnasie-högskolan utvecklas och
skolan och arbetslivet

utbildning och kompetenskrav föröversyn görsatt av yr--
keslärare

karaktärsdelen i de studieförberedande till-att programmen-
svenska 50 timmar, med inriktningförs kurs i motomen

avancerade studier och garantitiden för id-ämnetattmer
på studieförberedande minskas med 50derott programmen

timmar
eleverna skall ha fördet i läroplanen betonas attatt ansvar-

kunna arbeta självständigt, överblickasina studier, större
kunskapsfält, utveckla kritiskt tänkande och alltmerett ve-
tenskapligt arbeta och tänkasätt att

i engelska Skolverketdet förslag till kurssystematt ut-som-
i den gymnasiala utbildningen,vecklat genomförs generellt

C-språkliknande kurssystem utvecklas för ochB-att ett
ocksåkursutformade modeller utvecklas för andraoch att

ämnen
skalli läroplanen betonas eleverna utveckla sin själv-att att-

förmåga individuell studieplaneringkännedom och till och
idet läggs rektors eleverna dialog medatt attansvar

individuellskolan gör planering för sina studierupp en
fortsatt avreglering för för lokalskapaatt utrymme ut-en-

veckling.

Ikraftträdande genomförandeoch

Frågor föreslagna styrdokument skall träda i kraftnärom m.m.
och hur genomförandet förslagen skall ske, har inte legat iav

Någrakommitténs uppdrag. tänkbara alternativ diskuteras dock i
frågorbetänkandet eftersom detta viktiga för den remissbe-är

vårahandling skall ske förslag.som av
från sida föreskriva hur implementationsarbeteAtt statens ett

kring läroplaner och andra styrdokument skall till lokalnya
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nivå, skulle strida andan i det och SOU 1992 94mot styrsystemet.nya ansvars-
Sådana måstebeslut fattas i kommunerna. Däremot bör Sammanfattningman

nivånationell informera olika erbjuda fortbildning tillgrupper,
nyckelpersoner i den lokala organisationen och idé-erbjuda och
studiematerial stöd och service för det lokala arbetet.som

föreslårVi genomföranderesurs ställs till kommunernasatt en
treårsperiod.förfogande under exempelvis en
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Kommitténs uppdrag och arbete SOU 1992 94

1 Utredningsuppdraget

I följande betänkande Läroplanskommittén sitt förslagpresenterar
måldokumenttill för det offentliga skolväsendet enligt detnya

fåttkommittén dir. 1991117.uppdrag regeringensom av
Kommitténs uppdrag har varit utarbeta förslag till läropla-att
för grundskolan för gymnasieskolan och den kommuna-samtner

la vuxenutbildningen. Vidare kommitténhar haft i uppdrag att
Kommitténlämna förslag till timplaner för grundskolan. skallnya

också lämna förslag till kursplaner i matematik, musikämnena
och svenska för grundskolan förslag till huvudsakligt inne-samt
håll också ingåtti övriga i grundskolan. uppdragetämnen I har

utgångspunkternaformulera för den skolförberedande verk-att
såsamheten närmande lokalt mellan den skolförberedandeettatt

verksamheten och grundskolan underlättas.
också,Kommittén skall enligt direktiven, fram förslag tillta

kursplaner i samtliga i grundskolan.ämnen Denna del uppdra-av
skall redovisas den 30 december 1992.get senast

utgångspunkt LäroplanskommitténsförEn arbete denär av
riksdagen beslutade ansvarsfördelningen för skolan. Denna inne-

målen såbär för skolans undervisning skall utformas resul-att att
bådeundervisningen kan utvärderas nationell ochtatet av

nivå,kommunal liksom i de enskilda skolorna. direktivenI anges
ansvarsområdenakommittén skall göra tydliga för utvärde-att att

utgångspunktringen skall underlättas. viktigEn är gällande lä-nu
roplaner.

Målen och riktlinjerna i läroplanerna skall konkretiseras och
preciseras dels i de nationella och lokala kursplanerna och dels i
undervisningsmål lärare och skolledare.av

får målstyrdaKursplanerna i det väsentligtsystemetnya en an-
norlunda utformning jämfört med tidigare. Kursplanerna skall en-
ligt direktiven de centrala begrepp färdigheteroch ele-ange som

innehålletskall ha. De skall inte föreskriva det exakta iverna un-
dervisningen, däremot skall de underlag förutgöra lärarnasett

innehålloch elevernas arbete med välja det kan leda tillatt som
mål nås. såde för ämnet kan De skall utformasatt sattssom upp

målrelateradblirdet möjligt införa betygsättning iatt att en en
skala omfattar femän steg.som mer

Kommitténs uppdrag lämna förslag till timplanesystematt nytt
för grundskolan innefattar den nuvarande stadieindelningenatt
skall Timplanenövervägas. skall utformas frihetstörre överatt
fördelningen timtiden i grundskolan lämnas lokala beslut.av
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får möjlighet skapa lokal profil med SOU 1992 94därmedKommunerna att en
också åtpå vissa Större skall lämnastyngdpunkt ämnen. utrymme

personliga val.elevernas
ingår förslagen skall innebäraregeringens direktiv allmäntI att

språkprogram-kvalitet förstärks. Särskilt skallutbildningensatt
och undervisningen i svenskaförbättras i alla skolformermen

både på alla i gymnasieskolan.stärkas i grundskolan och program
ingår också kommittén skall redovisa förslagi uppdragetDet att

såvälförskall kunna förbereda högsko-till hur samtliga program
förändrat arbetsliv.lestudier för ettsom

kommitténskolformerna haft i uppdragde frivilliga harFör
någontill form studiekontrakt mellan ele-redovisa förslagatt av

och skolan.ven

Kommitténs arbetssätt2

samrådLäroplanskommittén har haft fortlöpande med den parla-
mentariskt Betygsberedningen, vilken utgjort refe-sammansatta

samrådetkommittén. det gäller med Betygsbe-till Närrensgrupp
redningen det beklaga det inte har varit möjligtär att att att
åstadkomma önskvärda tidsmässiga samordningen i fullden ut-
sträckning.

samrådKommittén har haft med referensgruppäven en som
företrädare för intresseorganisationer inom skolansutgjorts av

område. kommitténövrigt har haft kontakter med berördaI myn-
samrådkommittéer. Särskilt har skett med fö-digheter och andra
frågangäller skolförbe-reträdare för Socialstyrelsen vad denom

Kommitténredande verksamheten. har haft värdefulltäven ett
samråd utredningen skolans internationalisering dir.med om
199162. Läromedelsförlagen har under hand informerats om ar-
betet.

Läroplanskommitténs omfattande.uppgifter har varit Det har
kommitténdärför varit nödvändigt till knyta inomatt experter

sakområden. Läroplanskommitténolika Till den tidigare knöts ett
områdenainom miljöundervisning, internationa-antal sakkunniga

lisering och arbetslivets förändringar. Arbetsgruppen för miljöun-
dåvarande kommittéledamotendervisning leddes högskolelek-av

Bodil Jönsson, arbetsgruppen för internationaliseringtor meto-av
arbetslivetsdiklektor Vilgot Oscarsson och arbetsgruppen för för-

dåvarande kommittéledamotenändringar f.d. prefekten vid Lä-av
rarhögskolan i Stockholm, Stig arbetsgrupperPersson. Dessa läm-

Läroplanskommitténnade sina till den sista januarirapporter
1992. har iRapporterna del underlaget arbetetanvänts som en av
med utformningen läroplaner och kursplaner.av

Arbetet med kursplanerna utvecklingsarbeteär änett snarare
Läroplanskommitténutredningsarbete. har under arbetetsett

gång anlitat för de olika kursplanerna. har i sinDessaexperter
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fråninhämtat synpunkter referensgrupper i den utsträckning SOU 1992 94tur
samråd ocksådetta varit möjligt. harEtt skett med Skolverkets

både detnär gäller kursplanearbetet och det gällernärexperter
frågor.övriga pedagogiska

deFörutom förslag initieradeär uppdragen i regering-som av
direktiv till utredningen har kommittén funnit det angelägetens

något frågorbehandlaäven rörande implementeringenatt av nya
läroplaner, timplaner och kursplaner i skolväsendet.

3 Uppläggning betänkandetav

bestårKommitténs betänkande delar. Del Bakgrund ochtreav
fångar frågor problemområdenmotiv, och varit viktigaupp som

utgångspunkter i läroplansarbetet. Här redovisas forsknings- och
vårareformarbete, förändringar i och utanför skolan och övervä-

ganden det gäller skolansnär uppgifter. Denna relativt fylliga del
såledesutgör kommentarer och allmänna motiv till de förslag

läggs i del Förslag.II, Här redovisas kommitténs förslag i sinsom
helhet i koncentrerad form motiven för dessa förslag.samt
Tyngdpunkten i betänkandet ligger därmed i del H.

Betänkandets del bilagedel.III är redovisasHär förutom di-en
rektiven till kommittén, även belyser särskil-uppsatserm.m., som

frågorda behandlats i betänkandets övriga delar.som
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SOU 1992 94

DEL I

BAKGRUND OCH MOTIV

Bildningsanlaget kan emellertid alla gåfvornaturenssom- -utvecklas eller undertryckas.
Det sker, i regeln, rådandedetsenare skolsyste-genom nu

met.
Den mängd af hvarandra jagande intryck, endasom en

skoldag erbjuder, förslöa tankekraften likanu väl käns-som
lan och fantasien Af allt det myckna stoff, nutidens oftasom
ypperliga undervisning tillför barnen, är det ytterligt litenen
del, hvilken innerlighet i tillägnelsen blir derasgenom egen-
dom, eller, med andra ord, för dem varder bildningsmedel.ett
Det för den personliga utvecklingen oumbärliga själfarbetet
består endast i läxplugg, emedan tiden nästan aldrig räcker till
för läsa böcker, dvs. drickaatt källorna till de kunskaper,ur
dem lärjungarna årunder femton sitt lif i stället intaga som
mixturer, i vissa teskedtal dagen.om

Utom denna, all äkta bildning grundfientliga, mång-mot
fald af stoff och ytlighet i tillägnelsen stoffet, kommer äfven

undervisningen oftaatt är ensidigt förståndsmässig, sä att
känsla och erhållafantasi föga näring.

I stället för det innerliga samband med mnskligheten och
samtiden, borde skolans resultat,som hos denvara ser man
ungdom, utgår frän skolsalarna, ifrigsom sträfvan in-en att

alla mötande erfarenheter i abstraktapassa kategorier. Hvad
denna ungdom framför allt saknar, det är just den äkta bild-
ning, hvilken medför djup humanitet, förmåganen attger er-
känna det goda hos olika tänkande förståoch det lefvandeatt

mångskiftandelifvets företeelser.

Ellen Key
Skolan och bildningen, 1897
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1 Läroplaner och skolans SOU 1992 94
Kapitel Iuppgifter

Det läroplansuppdrag kommittén har är unikt i svensk skolhisto-
ria. gångenFör första genomförs läroplansarbeteett samtidigt för
alla skolformer i det offentliga skolväsendetJ Detta öppnar möj-
ligheter måldokumentför är i samklang med varandrasom över
olika skolformer och stadier. De nuvarande läroplanerna ärsom-utgångspunkterna vårtför arbeteen av är huvudsakligen resul--

1960-tat och 1970-talets reformarbeteav och de har tillkommit
vid olika tidpunkter. Detta speglas i skillnader innehålli och ut-
formning. Grundskolans läroplan Lgr 80 började tillämpas i
början 1980-talet, gymnasiets Lgy 70 i börjanav 1970-taletav
och den statliga och kommunala vuxenutbildningen fick en egen
läroplan Lvux år82 1982.

Mål och riktlinjer i de olika läroplanerna har i princip inte re-
viderats under 1980-talet. Däremot har vissa justeringar gjorts i
timplaner och kursplaner. Efter det beslut riksdagen fattadesom
våren 1991 reformering gymnasieskolan ochom en av vuxenut-
bildningen gjordes dock revidering mål och riktlinjer ien Lgyav
70 respektive Lvux 82. Denna utgångspunktsintog i de föränd-
ringar reformen innebar, också isom den förändrademen an-
svarsfördelningen för skolan. De reviderade läroplanerna gäller
övergångsvis till dess läroplaner kanatt fastställas efter beslutnya
med anledning de förslag kommittén lägger.av som

Sedan början 1980-talet har rad förändringar skettav i sko-en
lans påomvärld olika sätt berör skolans verksamhetsom och vill-
kor och därmed också läroplansarbetet. kapitelI 3 kommer vi att
diskutera huvudlinjerna i dessa förändringar och deras konse-
kvenser för skolan. Följande kan några påexempel vadses som

hänt sedan de nuvarande läroplanernasom kom till.
Politiska omvälvningar har vårinträffat i närmaste omvärld.
Politiska råmnar,system gränser förändras, försvin-stater

och uppstår.ner nya
Sverige påär väg in i alltmer utvecklatett internationellt
samarbete och samverkan inte minst inom Europa.
Sverige har blivit mångkulturellt.alltmert Antalet ipersoner
Sverige föddaär utanför Europa harsom fördubblats och
utgör våra14 miljon. I skolor undervisas i 113 olika hem-
språk och antalet elever i grundskolan och gymnasieskolan
med hemspråk änannat svenska utgör 124 000. Samti-ca
digt ökar svenska ungdomars i Såvärlden. harutresor ex-

11 För de skolformer, specialskolan, sameskolan, Särskolan och särvux,inte ingår vårti uppdrag kommersom läroplanerna, enligt vad vi erfa-rrit, till läroplanernaatt föranpassas grundskolan respektive gymnasie-sskolan och komvux.
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941992SOUmångdubblats ochsålda Interrailkort upp-antaletempelvis
Kapitel 1tågluffargenera-fåttVi har000.60till nästan1991gick en

generationer.tidigareänerfarenheterandramed helttion
svårbedömbara.ochkomplexaMiljöfrågorna alltmerbliri

försu-Detillkommer.lösningar,Några finnerproblem nya
hälften.tillminskatharSverigeisvavelutsläppenrande

våra vägar.bilarfått fler000700viharSamtidigt
harartiklarvetenskapligaochtekniska30 miljonerMinst-A-

kommunikations-åren och10depublicerats genomsenaste
helttillgängligablivit ettdessahardatabaserochsystem

Antalet TV-ökar.informationsflödettidigare.änsättannat
allahälften30-tal. Drygtfrån till2ökat avhar ettkanaler
85ochhemmasatellitkanalertillgång tillharSkolungdomar

tillgång video.tillharprocent
kommitutveckling har atttekniskochDatorisering annani

miljonhalvochvardagsliv. Enbåde ocharbetsliv enprägla
påtredubblingarbete,sittidatoreranvändermänniskor en

mångdubblats.harindustrirobotarår. Antalet10
ökafortsatthar attförvärvsarbetarkvinnorAndelen som-A-

utsträckningikvinnoroch ommänarbetaroch sammanu
hardaghemsplatserAntaletomfattning.iinteän samma

åren.10deunder senastefördubblats
iskettförändringardeblandaxplock sombaraärDetta ett

skolansförkonsekvenserharförändringaromvärld,skolans som
utsträckningvilkeniochhurFrågan vilka,innehåll. ärmål och

fastställsbalansenmed hurdeltillhängerSvaren stor samman
å hos nästasidanuppgifter att genera-dubblaskolansmellan ena

åochfärdigheterspråk, ochkunskaperåterskapa värden,tion
framtiden.förförberedasidanandra att

modernise-förändring,skeddebörjan1900-talets enVid en
pedagogenamerikanskeDentänkandet.pedagogiskadetring, av

peda-detförändringenjämförtharJohn Deweyfilosofen avoch
Skolanstankerevolution.kopernikanskmedtänkandetgogiska en
änframtiden, attskapadefinieras att merkomuppgift att som

diskussionerengageradeförgångna. allaNästan omåterskapa det
utsträckningi vilkenhandlatharsekeldettaunderskolan om

världföränderligtillinnehåll skallmål och enskolans anpassas
sko-värld. Attdennaformaiharskolanroll attvilkenocheller

samhällsför-måste relativtprövasständigtuppgifterochrolllans
credo.pedagogikensmodernanågot denblivitharändringar av
för-ochfrågor stabilitetmåste sinatidvarje omMen svarge

frågorpåochskolaniändring som
ihaskolanför attmöjligaochviktigabliruppgifterVilka

framtiden
Vilketutformasdeskallhurochmål haskolanskallVilka
organi-skall dethurochlärandeförinnehåll väljasskall ut

seras
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Vad skall nationelltstyras och vilken frihet skall finnas lo- SOU 1992 94
kalt Kapitel 1
Sådana frågor kring utbildningens grund och vad offentligtett

skolväsende kan göra och ocksåskall utgångspunktengöra, är för
våra överväganden. Svaren frågordessa blir avgörande för in-
nehållet i och utformningen läroplaner och kursplaner och förav
hur skolan organiseras.

1.1 Huvudfrågor och problemställningar

Kunskap och fostran tvåär väsentliga begrepp i varje läroplan.
Kunskap kan sägas organisera omvärldenatt i meningsfullavara
strukturer, fostran överföra grundläggandeatt värden, regler och
handlingskompetens. En läroplan vilka kunskaper och vil-anger
ken fostran utbildningen skall och utveckla.ge

Att konstruera läroplan innebär ställning tillatten ta urval av
kunskap, dvs. bestämma vad skallatt förmedlas. Det innebärsom
också vilkenatt värdegrund skall gälla förange utbildningsom
och därmed vad utbildningen skall fostra till. En läroplan inneslu-

dockter än urvalet kunskaper. måsteDetta ingåurvalmer iav en
meningsfull struktur och i detta organiserande kunskap är detav
nödvändigt utgå från elevernas inlärning,att mognad och kogniti-

utveckling.va
Med dessa utgångspunktergrundläggande har utifrånvi vå-att
direktiv göra analys de krav påra ställs denen svenskaav som

skolan utifrånoch detta diskutera vilket urval skall göras. Ettsom
övergripande mål för arbetet skall enligt direktiven strävanvara

utvecklaatt Europas bästa skola.
Direktiven således inom vilken deger grundläggandeen ram

frågorna kring urval och organisation kunskap skall besvaras.av
Samtidigt skall frågordessa också besvaras inom för ettramen re-
dan existerande utbildningssystem.

De gällande läroplanerna utgångspunkt,utgör naturlignu en
också begränsning i detmen de speglar bestämden att kompe-en

tensstruktur och bestämd arbetsfördelning i skolan. Föränd-en
ringar hur kunskap väljs och måsteorganiserasav ut alltid relate-

till existerande utbildningssystem.ettras Arbetet med läro-en ny
plan kan aldrig ske förutsättningslöst.

I varje modernt skolsystem finns hög grad specialiseringen av
och arbetsfördelning. De arbetar i skolan har valt sitt arbetesom
utifrån bild vad arbetet innebär. Att förändraen arbetetav inne-

långbär diskussion, professionellen utvecklingprocess av och
kompetensförändring. Omfattande reformer möter naturligt nog
också motstånd från olika i samhället. Varje form lä-grupper av
roplansförändring måste därför utifrånske de traditionenramar

också hänsyn till den kunskapsutvecklingger, tamen skolansom
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94L1992SOUlärareutvecklingsarbetegenomgår detoch somorganisationsom
1Kapitelgenomför.redanskolledareoch

Riks-arbetet.tillreformbakgrundockså bestämdfinnsDet en
19909118prop.propositionenanledningmeddagsbeslutet av

politiskformgrunden förladeskolanför aven nyansvaretom
nationelladeinnebärförändring attskolan. Dennastyrning av

ochregering ettoch attriksdagfastläggsmålen skolanför av
anpassningindividuellochlokalför avstörre utrymme enges

skolan.
förstås.skalldirektivkommitténsbakgrunddennaDet är mot
timplanochkursplanerläroplaner,utformagällerUppdraget att

två idimensionerfinnsDetstyrningen.till denanpassade nya
framhålla. För-viktigasärskilt attärhärförändringdenna som

ochmellanansvarsfördelning stattydligareinnebärändringen en
skol-ochlärareprofessionellaochpolitikermellanochkommun
förgällervadockså förändring utrymmetinnebärledare. Den en

styrdoku-nationellakonstruerauppgifttillhar attVivalfrihet.
och därklartskolanstyrningennationella angesdendär avment
skolan.utvecklingenprofessionellaockså för den avutrymme ges

likvärdighetbåde nationellsåutformade attskallFörslagen vara
valfrihet.individuelllokal ochförfinnsochbevaras utrymme

gymnasieskolanreformeringbeslutatharRiksdagen avenom
också be-fattatharDenvuxenutbildningen.kommunaladenoch

väljaeleverochföräldrar attförmöjligheterökaderörslut som
al-fristående skolortillbidragförregler somklarareskola samt

kommerskolväsendetoffentligaDetgrundskolan.tillternativ
detsamtidigtsigprofileramöjligheter so1nha attframöver att

varitintetidigaresättkonkurrens ettförutsättas somkan
möjligt.

organisa-ochfrågorna urvalkringavgörandemed dearbetetI
värden hargrundläggandemål ochnationellakunskap,tion av

existerande kompetens,ochtraditiontillhänsynkommittén taatt
övergripandedenochskolutvecklingnationellochinternationell

frågordessaSvarenutgör.reformerbeslutadestruktur som
ochkunskapforskningaktuellochfrånutgå kunskapmåste om

lärande.
direktivenmed ut-varithararbetet attGrundläggande för som

ochurvalfrågorna kringnå orga-gångspunkt försöka ett svar
be-följandemedarbetamål värdenoch attnisation, genom

STCPPSPW
lokaltCentralt ansvar-

Mål resultat-
valfrihetLikvärdighet -

förändring.Stabilitet -
frågorfrånutgåttharArbetet som

begreppdessamellanrelationenochbalansenbestämsHur
nu

internationelltochhistorisktbestämtsdeharHur
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Hur kan dessa begrepp bestämmas givet direktiv och SOU 1992 94ra-
mar Kapitel I

1.2 Skolans uppgifter och läroplaner i historisk
belysning

Tidpunkten för när skolsystem blir till kanett inte enkelt anges.
Den 18 juni 1842 undertecknade Carl påXIV Johan Stockholms
slott den NådigaKongl. Majts Stadga där varje stadsförsamling
och varje socken fick skyldighet inrätta skola, helstatt fasten en
sådan. Men folkundervisningen hade tidigareäven reglerats. Re-
dan under den katolska tiden fanns krav religiösa kunskaper. I

års1686 åladeskyrkolag klockaren undervisa barnen i kateke-att
hållaoch prästen åhörare,längder sinaattsen för därmedatt

registrera och kontrollera folkundervisningen. årsMed 1723 för-
ordning infördes undervisningsplikt. Föräldrar och förmyndare

skyldiga sörja för barnens undervisning.attvar
Läroplan är begrepp relativt skapelse, varjesom en sen men

form skola någonhar krävt form innehållet.styrningav Iav av
påkravet socknar och stadsförsamlingar inrätta skolor fannsatt

inget tydligt statligt innehåll.krav På sitt sätt det givet ivar
den tradition fanns. Staten kom för lärarutbild-attsom ansvara
ningen innehålloch dess blev den faktiska läroplanen. Läromed-
len då, mångautgjorde gånger den faktiskt genomfördasom nu,
läroplanen. Med tiden kom norrnalplaner och 1919 undervis-en
ningsplan för rikets årsfolkskolor. 1955I undervisningsplan för
folkskolan fanns innehållmycket det läroplaner förav som senare
grundskolan hade. Begreppet läroplan i sin nuvarande betydelse
introducerades officiellt först 1962 med Läroplan för grundsko-
lain, Lgr 62.

detI följande någrabeskrivning påaspekter skolansges en av
utveckling sedan tiden för folkskolans införande. Vi har inga am-
bitioner teckna skolans historia uppehålleratt framförutan oss

frågorallt vid ansvarsfördelning, likvärdighet och valfrihet,om
anpassning och förändring tyngdpunktsförskjutningarsamt i sko-
lans uppgifter. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har nyli-

reformerats och i det utredningsarbetegen föregick dennasom
reformering ocksåfinns beskrivningar dessa skolformers bak-av
grund och framväxt. Vi har därför prioriterat och kommer i det
följande i huvudsak koncentreraatt framställningen till den obli-
gatoriska skolan.

Ansvar och styrning

Staten har vid sidan läroplaner och kursplaner haft bredav en re-
styrmedel förpertoar skolan timplaner,att styra statsbidrags-av
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941992SOUorganisationförordningaroch provsystem,villkor, omexamens-
1Kapitellärarfortbildningochlärarutbildninginspektion,verksamhet,och

Underläromedel.också produktiontidvisochkontroll avsamt
styrmedel,registersitthelaanväntharperioder avvissa staten

behandlas över-avsnittdettavissa. Ibaraperioderandraunder
medstyrningekonomiskochläroplanerstyrningsiktligt genom

riksdagsbeslut.ochutredningarstatligautgångspunkt ifrämst
starktvaritskolansvenskadenharperspektivhistorisktI ett

periodercentralistiskakantidvi över attcentralstyrd, även seom
decentraliseringssträvanden.medperioderavlösts av

be-haft olikaocholikastyrning har utoch settStatens ansvar
läroverkstraditionenoch förskolanobligatoriskaför dentydelse

intevitidsskäl harAvyrkesutbildningstraditionen.respektive
gymnasieutbildningens,ochdettaanalys yr-görakunnat avaven
framväxt.Vuxenutbildningensochkesutbildningens

års folkskolestadga1842tillkomfolkskolaDen genomsom
lärarutbildning-på ochlärarnakravenfrämststyrde staten genom

undervis-utformafrihetlärarnahade attFormellt storsetten.
angelä-lokalSkolaninramad.frihetenReellt enningen. varvar
folksko-från Utvecklingenkyrkan.kontrollstarkundergenhet av

fråga och iockså lokalblevfolkskolepedagogikenochlan en
statligadock denökadeSuccessivtfråga lärarna.förmycket en

förNormalplanerinnehåll form.både ochstyrningencentrala av
kurspla-årskursindelning,med1889och1878komskolorrikets

varje skolaläsordning förochläroplananvisningarsamt omner
låg det fannsibl.a.reglering ettförsta atttill dennaGrundenetc.

iskolundervisningeniolikhetemautjämnanationellt intresse att
frånavgången eleverdenmedtillrättakomma storaochlandet av
års1919Genomökade.samhälletpå utbildning iskolan. Kraven

folk-samladeförstadet greppetundervisningsplan omstatentog
vårt lä-lands förstakallaskanplanundervisning. Dennaskolans
mål varje ämneförmedochinnehöll tillDenroplansdokument. -

målstyrning.tillförstaden ansatsen
statligadetkarakteriseras1900-talet attunderUtvecklingen av

avseendeekonomisktistödetstatligadetoch äveninflytandet
börjadekyrkanså medbandenfastatidigaredeökade samt att

skoladministra-statligabörjade den1900-taletbörjanlossna. I av
byggastionen att upp.

etablerasbörjadeanvänds,ordetmeningi denLäroplaner, nu
ordförandeskapUnderskolutredningar.fyrtiotaletsmed avförst

Gösta Baggesamlingsregeringendåvarandeiecklesiastikministem
utredningentilldirektivenskolutredning. I1940 an-tillsattes en

beaktas.skulleskolsystemethelaattgavs

helhetdennadelarböraskolformernaolikaDe avsomses
rikt-sökas imångahanda problemderaslösningar enoch av

arbetsplan.2 lokalEn typ av 36



ning, icke blott är gagnelig för den särskilda skolform detsom SOU 1992 94
närmast gäller vårtäven främjer bildningslivutan i det hela.3 Kapitel 1

Utredningens arbete klart då1947 och hade framlagtvar man
omfattande Påfaktamaterial.ett avgörande punkt kundeen man

inte frågaDet gällde den kom bli för skol-enas. att centrumsom
debatten under frågandecennier elevernas differentieringom-
på olika studielinjer.

Efter samlingsregeringens upplösning tillsattes parlamenta-en
risk årskommission 1946 skolkommission.-

års1940 Skolutredning har i enlighet med sina direktiv starkt
betonat vikten vid omdaningatt skolan sökerav man en av
bygga vidare den svenska kultur- och skoltraditionen. Här-

torde ingen oenighet uppstå.behöva Omom emellertidman
uppställer skolans demokratisering mål för skolreformensom -rådaoch härom enighet innebär målsätt-själva dennasynes -
ning vårkonstaterande sådanett skola, denatt sig i dag,av ter
i skilda avseenden är produkt andra samhällsformer änen av
demokratins på mångaoch därför stårsätt i motsättning till
det samhälle den skall tjäna. Uppgiften sådanablir under för-
hållanden fasthållandemed detatt värdefulla i det svenskaav
skolarbetet söka det tungande och otidsenligautrensa och er-
sätta detta med nivåelement iär med samhällsutveckling-som

och framåt.pekaren som

För kommissionen nådet viktigt dels organisatoriskattvar en
lösning, dels målförnya skolans ochatt pedagogik. Vad gällde in-
nehållet lade kommissionen vikt vid de grundläggande färdighets-
ämnena, dåframför modersmålet,allt också samhällskun-men
skap. språkEtt främmande skulle införas obligatorium. Skol-som
kommissionen förespråkade kommunal skola. Grunden fören
detta förslag ansågkommissionen kommunernaatt skullevar att
ha större och möjlighet utforma skolanatt kvalita-ansvar ett
tivt sätt till förhållanden.5lokalaanpassat Kommissionen lade
också fast principen lärarens frihet vid val arbetsmetod.om av

åläggaAtt läraren viss metod kan visserligen inte kommaen
ifråga. De reformpedagogiska modeströmningarna avlöser va-
randra och binda någonundervisningenatt vid dem attav vore
hejda den pedagogiska utvecklingen. 6

3 SOU 194420 28.s.
4 SOU 194827 s.
5 SOU 194827 16. Kommissionen Påskrev områdeskolans likaväls.

på andra samhällsområden gäller fördet demokratinsom lösgöra sigattbyråkratismens fjättrar.ur
5 SOU 194827 5.s.
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94också 1992SOUår, hadevilkettill nioförlängasföreslogsSkolplikten
1Kapitelårs skolutredning.1940framförts av

års fattaderiksdag1950tillleddeförslag attKommissionens
för-nioårig enhetsskola,medförsökprincipbeslut7 enenett om

år.tioutsträckas överkomsöksverksamhet attsom
organisationutformaförskolberedning atttillsattes1957 en

skymtararbeteberedningensgrundskola. Iförläroplaneroch en
skola.anpassadlokalttilltilltro enen

bå-samhälle,i dettamedlemskaptillskall fostraselevenOm
denmedverkanunderskefostrandenna ge-bör avochde kan

måste betyda,ingå. Dettaskallhanvilkenimenskap, senare
människordvs.närsamhället,medkontakterdirektaskolansatt

stimule-ochunderlättaspå börallt sättsamhällsfunktioneroch
ras.8

nioårig grundskola.allmänårs beslötriksdag1962 enom
skilja signågrapå punkter attkomorganisationGrundskolans

tillvalolikaradexempelvisfickHögstadietfrån enhetsskolans. en
gjordes i lä-förändringarårskurs denio. Avlinjer inio sommed

från årskurs ochfyrainfördesengelskabör nämnasroplanen att
iklassernaskulle intespråk Vidareförsvann.tredjeval ettatt av

tilltroEnval.efter elevernas storsammansättasårskurs och 87
klassensinomindividualiseringtillmöjligheterna ram,vidlades

material-metod-systemolikagrund i desinhadetilltro somen
förhoppningarnasextiotalet storaUnderutvecklades. omvarsom

individualise-lösatillbidraskulleutbildningsteknologin attatt
ringsproblemen.

starktbetonadesgrundskolan attmed beslutetsambandI om
fastslagna. Dealltidförbetraktasskulleinteläroplanerna som

omvärlden. Deni centra-förändringartillständigtskulle anpassas
basis utvär-ochutvärderarollskoladministrationens att avla
betonades Deförändringartillförslagforskningochderingar ge
reformarbeterullandeskulle ersättaskommittéerna ettavstora

utbildningsmyndighetema.inom
rullande läro-gången tankarnaförstaförtillämpades1967

framladesläroplantillrevisionsförslagEtt avplansreformer. ny
för-årskurs föreslogs9iLinjeuppdelningenSkolöverstyrelsen.
frittinfördespropositionsarbetettillval. Imedoch ersättassvinna

års läroplan1969vtr..2 Iniotillårskurserna sjuiarbetevalt
lokaladenfördärmedlämnades ett utrymmegrundskolanför

timplan.skolansdelbeslutaSkolstyrelsen att avenom
också periodläsninginnebar69, attläroplanen, LgrDen nya

överkurser.ochgrundkurseriindeladesKursplanernainfördes.

SÃU 1 rskr.7 195073Prop.
148.8 196130sou s.

§37.9 1965737SFS
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Huvudmomenten kan behandlas eller ingående.mindre SOU 1992 94mer
Det är inte heller nödvändigt, alla elever fördjuparatt sig i Kapitel 1
varje i kursen. Dock börmoment alltid krävas, eleven skallatt

sådant,behärska är väsentligt i sammanhanget ochsom som
ligger inom gränsen för hans möjligheter. Vid tillämpningen av
kursföreskrifterna har sålundalärarna inte obetydlig rörel-en
sefrihet. Detta ställer och berättigade kravstora deras om-
döme och yrkesskicklighet.1°

Timplanen förändrades också. Utrymmet för tillval minskade
vilket innebar förskjutning teoretiska ämnen.moten

Försöksverksamheten under 1950-talet och utvecklingen däref-
hade i praktikenter stärkt den centrala styrningen skolan,av

samtidigt det fanns otydligheter i ansvarsfördelningensom mellan
och kommun.stat
1972 tillsattes utredning med sakkunniga, uppgiften vars var
utreda ansvarsfördelningenatt mellan och kommunstat SSK--utredningen.

Strävan vidga det lokala inflytandetatt över skolans gestalt-
ning i det praktiska livet gäller vägarna förverkliga denatt av
statsmakterna beslutade skolpolitiken. målSkolans och inne-
håll ligger däremot fast. 11

Tillsättandet SSK-utredningen ocksåskall bakgrundav motses
den 1970 tillsatta utredningen Skolansav Inre Arbete SIA-om -utredningen. Denna hade i sin sin bakgrund årsi 1970tur riks-
Två Ådag. dominerade denteman utbildningspolitiska debatten.
sidan Skolöverstyrelsens arbete medena utvärderingen skolanav

och därmed den grund förslaget läroplan hade.som om en ny
Kritik riktades det saknades godamot att utvärderingar och mot

Skolöverstyrelsenatt utvärderade sig själv. Resultatet dennaav
Ådebatt blev tillkomsten pedagogiska nämnden andra sidanav

diskuterades skolans akuta Såproblem. skrev exempelvis statsut-
skottet de motioner lämnats in de ettom starkt in-attsom ger
tryck många hållatt hyser allvarligav över bristerman ioro
skolans arbetsmiljö.

Genom SIA-utredningen och SSK-utredningen de förstatogs
decentraliseradstegen mot skola. Konsekvenserna SIA-ut-en av

redningen utvecklades i den åttiotaletunder genomförda läropla-
för grundskolan Lgr 80. I dennanen störreett utrymmegavs

för tillvalsämnen högstadiet, där den lokala skolan kunde ut-
forma lokala kursplaner för ämnen erbjöds vid sidan B-som av

19 läroplan för grundskolan 1969 44.s.
11Direktiven till SSK-utredningen. SOU 197436 297.s.
12 Pedagogiska nämnden rådgivandehade funktion till skolöversty-enrelsen när det gällde värdera SOsatt utvecklingsarbete
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1992 94SOUin-skeddeinflytandetlokaladetspråken. betoning genomEn av
Kapitel 1arbetsplaner.lokalaförandet av

påeffektstyrandestarkthaftskolan hartillStatsbidraget en
statsbidragsbe-ochTimplanernaverksamhet.ocharbeteskolans

lärarlö-tillStatsbidraget knötslärarvolymen.stämmelserna angav
denangivandetfrämstregleradesAntalet lärare avgenomnema.

kontrolleradetillleddevilket statenklasstorleken, attmaximala
Statsbidragsbestämmelsemaskolorganisationen.kommunaladen

knötsstatsbidragetTillfick delas.också klasseroch hurnärangav
skolan. Iiinsatserpedagogiskaolikariktadebidragspeciella mot

medtillsammansskapades,statsbidragetkonstruktiondenna av
stålkedjafram,växtelärareförtjänstekonstruktion enden som

statsbidrag-klasstorlek-skolorganisation-timplaner-förbandsom
alltsålåg inteKontrollen överundervisningsskyldighet. resurserna

verksamheten.genomförandeförhadehos dem ansvaret avsom
resursfördel-grund fördetföreslogSIA-utredningen att som

förerfordrasdenbasresursfinnasskulleningen somresursen
förstärk-fogasskulledennatillhelklass ochiundervisning en
1976 ochriksdagenprincipiförslagDessa antogsningsresurs. av

genomföras.från reformenbörjade1978
ochfortsattdecentraliseringssträvandenahar80-taletUnder

anled-medriksdagsbeslutetmedi ochkulminerathakan sägas
detVårt uppdrag äransvarspropositionen. att nya an-ning geav

måldokument.sinaoch styrsystemetsvars-
sektorsbidra-från 1991,juli1statsbidragetförändradedetMed
länkarnaharansvarsfördelningenförändradeden somochget,

statsbidrag-klasstorlek-skolorganisation-timplaner-under-förband
slagNågra dettasambandbrustit.slutligenvisningsskyldighet av

Än tillbidragnärblir dettatydligare statenslängre.intefinns
i formfrån 1993januariden 1verksamhet avgeskommunernas

sko-förfulladethar ansvaretkommunbidrag. Kommunen nuett
behovlokalaefterorganisationenutformadärmedkanochlan

och villkor.
och kurs-läroplanerföreslagnahärstyrningen,Den somnya
Styrning-länkar.med andrakedjainnebärdelplaner är enav,en

värden-utbildningsmål-undervisningsmål-beskrivaskan somen
harprofessionella ansvaretdeärresultat-utvärdering. Det som

politikerna ärlokalaDeverksamheten.utvecklingen ansva-för av
ochnåsmålen förochnationella attdeför ra-riga resursergeatt

verksamhetkommunernastillbidrarStatendetta. gene-förmar
skolverk-ochvilkastatsbidrag,rellt ramarresursermengenom

fråga.kommunalinternäri kommunensamheten enges
mång-och med denoch styrsystemetnuvarandedetI ansvars-

uppföljning ochnationellblir ut-i dagfinnsoch frihetfald som
följaförtidigareärinstrument attviktigarebetydligtvärdering

i skolan.kvalitetsutvecklingenochbåde likvärdigheten

119-155.vidare 1987113 DsUSe s.
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941992SOUuppgifterSkolans
Kapitel 1

skolansfostran harfärdigheter och angettsochKunskap som
skolan. Be-förstyrdokumentallaihuvuduppgifter i settstort

in-delvis olikahaftharocholika sättformuleratshargreppen
folkskolansförstaperioder. Denskildaunderoch fokusnebörder
innebarkrav. Fostrantill kyrkans attrelateradstarktuppgift var

samhällsmedlemmar, kun-gagneligeochChristeligefostra till
alltframförräkningenkelochskrivningläsning,skaper menvar

följande de-Under denattvardsläsning.förelevernaförberedaatt
bortKatekeslåsningenuppgifter. togsskolansutökadescennierna

års undervisningsplan.1919medförst
målsättningsåg övergripandeskolansårs skolkommission1946

utveckla elevensochmänniskordemokratiska attfostraattsom
tänkande.kritisktochsjälvständighettillfrämstpersonlighet,

genomgående ut-fostran motbegreppet utbyttes69LgrI
återkom 80.14i Lgrdetveckling, men

medve-ochaktivtskolaninnebärskall fostra. Det attSkolan
viljaungdomarochbarnpåverka stimulera attochskalltet
låtaochvärderingargrundläggandevår demokratisomfatta

handling.vardagligpraktiskuttryck itillkommadessa

kunskapsförmed-ochfostrandeskolansmellanmotsättningDen
under-skenbar. Ii debatten ärframtidvis lyftsuppgiftlande som

undervisning inne-Allgår särskilja.intedevisningsprocessen att
någon mening.fostran ibär

ocksåharprioriteratsfärdigheterochkunskaperVilka som
samhällsförhål-förklaring idel sintillhartid ochväxlat över en

uppfattningförhärskandeockså atti längelanden, omenmen
Läroverkstra-olika kunskaper.behövdesamhälletiolika grupper

folkskolan.förexempelvis integälldebildningsidealditionens
kun-vilketsjälvklartdetblirsamhällestatisktrelativtI merett
förasskallvilket kulturarvochskapsinnehåll skall haskolan som
ochförändringsamhälle ifrån till Igeneration nästa. ettöver en
gårannorlunda. Detdiskussionenblirkunskapstillskottmed stort

kommervilka kunskaper attlika säkertinte avvaraatt somange
bild-då skall utformaFrågan hurblirvärde framöver. enman

delar oförutse-väsentligaoch iningsgång räcker för storensom
mö-människa kommerlivssituationer attbar repertoar som enav

års skolbered-1940fördesdiskussionliv. Dennaunder sitt avta
läroplans-varjeförts iharårs ochskolkommission1946ning och

i dag.aktuelllikaärdess. Denrevision sedan
fortfa-år samhälletsedanför 150Då inrättadesfolkskolan var
upplös-jordbrukssamhälle ijordbrukssamhälle,rande ettett men

tillkomstfolkskolanstolkar ettforskarefinnsning. Det somsom
1800-taletslutetupplösning. Motdennavärn var om-mot av

14 16.soLgr s.
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vandlingen samhället till industrisamhälle gångi fullett och SOU 1992 94av
århundra är vi flera kliv in i samhälle känneteck- Kapitelett Isenare som

rikt kunskaps- och informationsflöde.ett I dessanas av tre sam-
såvälhällen innehållär kunskapernas form mycket olika, lik-som

reproduktionen kunskaper mellan generationerna. I jord-som av
brukssamhället det framför allt praktiska kunskaper be-var som
hövdes för det flertalet. Dessa lärde sigstora den äldreman av
generationen i arbetet. obligatoriskaDen skolans främsta uppgift

fostran. För de kategorier i samhället behövde teoretiskavar som
kunskaper eller allmänbildning fanns andra skolformer. indu-I
strisamhället ökade behovet formella och teoretiska kunskaper.av
Fortfarande sådandock flertalet arbeten karaktär detvar attav
främst praktiska kunskaper behövdes. Nya skolformervar som
tillkom för olika samtidigt kraven nyttiga kun-grupper, som
skaper ökade i samtliga skolformer.

I det samhälle vi har och är väg in i bygger alltfler verk-nu
samheter och förutsätter formella kunskaper och kommunika-
tionsförmåga. Det är bakgrund detta diskussionenmot av som om
vilka kunskaper och färdigheter skolan måsteskall förmedlasom
föras.

årUnder 150 har den obligatoriska skolan etablerats insti-som
långttution med vidare för reproduktionen kunskaperansvar av

och färdigheter denän skola Carl XIV Johan stadfäste.

Likvärdighet valfrihet-

Likvärdighet har varit centralt begrepp för utvecklingenett av
svensk skola sedan tillkomsten folkskolan 1842 och framväxtenav

statlig styrning kan i den belysningen. Likvärdighetenav en ses
skulle först kraven lärarna ochgaranteras läroböckema.av
Så småningom tillkom undervisningsplaner och timplaner som
styrmedel. Statsbidragen ocksåfick tidigt funktionen kom-att ge

möjligheter erbjuda likvärdig utbildning.attmunerna
Också frågan valfrihet har varit central i diskussionenom om

skolan. Den hade karaktär under den tid vi hadeen annan ett pa-
rallellskolesystem. Tidigt korn dock diskussionen inriktasatt mot

och när differentiering skulle ske. sambandI med diskus-om en
sionen enhetsskolan och frågangrundskolan komom senare om

valfrihet för elever och föräldrar i fokus. Valfrihet och diffe-om
ansågsrentiering många stå i till likvärdighetssträvan-motsatsav
årsdena. 1940 Skolutredning hade majoritet för tidig diffe-en en

årsrentiering. 1946 skolkommission ville ha enhetsskola meden
differentiering årskursförst i 9 ocksåoch detta blev försöksverk-

årssamhetens modell. 1957 skolberedning föreslog valmöjligheter
från årskurs årskursoch7 linjedelning i 9 och detta blev denen
utformning grundskolan först fick Lgr 62. Utvärderingen val-av

i enhetsskolan och i grundskolansystemet pekade emellertid
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941992SOUvalflestaDevalmöjlighetema. ten-demednackdelarflera stora
Kapitel Ioch könbakgrundutifrån kulturellochsocialderade görasatt

elever.mellanfannsskillnaderförstärka deoch grupper avsom
gles-ihadeFramför alltuppstod.Också skillnaderregionala man

69 innebarvalmöjligheter. Lgrsvårt etterbjudabygd meratt
valalternativ.sammanhållet med färrehögstadium

tillval hög-dubbeltmedårens försöksverksamhetDe senare
profilering,lokalFörsök medresultat.positivavisatstadiet har

1992juliockså 1förekommit. Sedanharkulturklasserbl.a.mot
10motsvarandeprofileringlokalförmedgivandegenerelltges

tillsam-på högstadiet. Dettaochmellanstadietstadieveckotimmar
kommunala beslutfriskolor,förvillkorenmed de omnyamans

möjligheterfinnsdet attmedförthar storaskolpeng atts.k. m.m.
mång-med rikskolainitiativ utformaenskildaochlokalt en

allaobligatoriska skolandenSamtidigt skallvariation.ochfald ge
stå samhälls-förgrundungdomar attbarn och gemensamen

sådant utbild-blirstudier. Ifortsatta systemarbetsliv och ettliv,
frågoraktuellaresultat änskolornasochlikvärdighetningens mer

får med detmålen tillsammansriktlinjernaochnationelladeoch
roll.väsentligutvärderingssystemetnationella en

ochpåverkat skolanNågra strömningar1.3 som
läroplanstänkandet

statligtspeglar främstskisseratkortvi etttillbakablickDen som
ock-harläroplanperspektiv. Begreppetcentralistisktdärmedoch
därstyrdokument,statligtmedså blikommit ettsynonymtatt

innehållet kurspla-därmål ochriktlinjeroch styrs genomanges
destyrdokumentvilken grad dessaIiuppdelade moment.ner

svårtfråga finnadet är ettundervisningen attärfacto somstyr en
på.entydigt svar

kanläroplaneroch dessskolanutvecklingenhistoriskaDen av
sko-Utvecklingenfrån perspektiv.också andraheltbeskrivas av
deförändringar änochså händelsermycketlan inrymmer mer av

proposi-ochutredningarolikatidpunktervid deframträdersom
Å mångakodifierarsidanandrabehandlas.ochframtioner läggs

pedagogiskapågående ochsamhälleligagånger ut-utredningar
vecklingstendenser.

påpåverkan undervisningensochstyrningengällerDetsamma
förklarings-innehåll. begränsatharLäroplanerochinriktning ett

undervisningvardag. Läraresi skolansskertill vadvärde som
står tilltidfaktorer. Denandraradoch inramas somstyrs av en

läromedel tordeklasstorlek ochelevsammansättning,förfogande,
förklaringsvärde fördirektlärarutbildning haliksom ett re-mer

Å ingår i mönsterläroplanersidanandra etti skolan.sultaten av
och deundervisningsprocessenfaktiskadenbegränsarramar som

199215 SkolverketDubbelt tillval,Se
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har därmed indirekt förklaringsvärde. Läromedlenett speglar SOU 1992 94t.ex.
såväl läroplaner kursplaner och detsamma torde gälla lärar- Kapitel 1som
utbildningen.

utifrånOm den diskussion förs internationellt vidgarman som
begreppet läroplan till inte enbart konkret kanatt textavse en re-

målenlationerna mellan i läroplansdokument och vad fak-som
åskådliggöras.tiskt händer i skolan Man kan göra distinktionen

påbjudenmellan exempelvis läroplan, tillgänglig eller möjlig läro-
plan, erhållengenomförd läroplan och eller utvärderad läroplan.

påbjudenMed läroplan just skolpolitiskt fastställtettavses
styrdokument. Läroplanen i Sverige förordning.är en

Tillgänglig eller möjlig läroplan är den undervisning ärsom
möjlig genomföra under de faktiska villkor gälleratt för sko-som

utifrånlan, dvs. de den konkreta verkligheten innebärramar som
tid, lokaler, läromedel, klasstorlek, tillgångelevsammansättning,-
lärare Om det är skillnader på-mellan vad ärstoraosv. som

bjudet och vad möjligt uppstårär genomföraatt motsätt-som en
ning. flestaDe de ramfaktorer begränsar den tillgängligaav som
läroplanen ligger enligt nuvarande ansvarsfördelning inom kom-

I skolplanen skall kommunen just ochmunens ansvar. ange ramar
prioriteringar nåför hur skolan målen.skall de nationella

Genomförd läroplan är den undervisning faktiskt sker isom
skolan. Den behöver inte överensstämma med den tillgängliga, lä-

och skolledare kan välja inte utnyttja de möjligheterattrare som
finns. Samtidigt förverkligas läroplanen i samspel mellan lära-ett

påbjudnaoch elever. Hur väl den läroplanen genomförs ochre
påverkar mål innehållskolans och sammanhänger bl.a. med hur
väl vissa grundläggande värden delas dem arbetar i skolan.av som

Erhållen eller utvärderad läroplan detär resultat skolan kan
uppvisa vid påverkasutvärdering. Denna i sin vad ärtur av som
möjligt mäta och vad värderasatt mäta.attsom

Det finns påbjuden,naturligtvis samband mellan tillgänglig, ge-
erhållennomförd och läroplan. Dessa samband innebär idealt en

påverkankedja där den utvärderade läroplanen ligger dennäraav
påbjudna. också beståRelationen kan motsättningar, där denav
faktiska praktiken och någotresultaten inte har direkt samband

påbjudnamed den läroplanen. Diskussionen dessa sambandom
mål-blir med och resultatorienterad styrning skolan ien av en

allt fråga.större utsträckning lokal
lärarkårMed såvälprofessionell ökar kraven läroplanersen

utformning möjligheterna målförverkliga och intentio-attsom
målstyrningI det perspektivet kan för effektiv sägasner. att vara

förutsätta professionell professionell i betydelsenen grupp; en yr-
keskår har etisk grund och bestämd yrkes-som en gemensam en
kunskap.

Ur detta perspektiv kan utvecklandet läroplaner sägas haav
varit del utvecklandet lärarkår.professionell Dettaen av av en
måste i historiskt förstås också utifrånperspektivett föränd-en
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941992SOUvärde-homogenstarktMedvärdegrund.samhällets enring av Kapitel 1plura-ökadMedinnehåll givna.ochinriktningskolansgrund var
därmedblirLäroplanerså given.längreintevärdegrundenlism är

värdegrund utanbaraintelegitimeraochfastställaförviktiga att
behovetSamtidigt ökarstoff.organiserande avockså ochurval av

utifrån ökadelegitimerasoch pe-förklaraskanarbeteskolansatt
grunder-formasdettaUrkunskaper.ämnesmässigaochdagogiska

lä-hurlärarkår. Vi kanprofessionell seframväxtenför enavna
fyrtiota-sedanfallvarjeidiskuteratsmetodväljafrihet attrarnas målstyr-medfrihetpedagogiskadennahurochutredningarlets

innehåll. Kravenvalgällatill ävenutsträckts att avalltmerningen
kunska-didaktiskaochpedagogiskaärnneskunskaper,lärares

mål-betoningstarkaremedhållning ökar avetiskaoch enper
resultatstyrning.och

grundläggandedeärförändringar attdessaKonsekvensen av
realiserasskallmål dessaoch hurundervisningensfrågorna kring

och besvarasmåste ställaskunskap avorganisationochurvali av
på-mellanrelationernablirDärigenomskolan.iverksammaalla

problemerhållen läroplan ettochgenomfördtillgänglig,bjuden,
kräversinvardag. Iskolans turmåste ilösasgradhögrealltisom

medvetenhetläroplansfrågornagrundläggande endesvaren
utformas.och kanutformatstidigareolikahur svarom

bestämdavissabyggerläroplanvarjeochskolsystemVarje
lära,förmåga möjligheteroch attmänniskansföreställningar om

föreställningar ärDessaoch natur.väsenmänniskansdvs. om
mening,ochvärdekunskapensföreställningartillkopplade om

före-dominerandefinnstidsepokvarjeIstruktur.ochdess väsen
lärandevadochlärameningsfullt attärvadställningar somom
dessadelarolikafokuseraförhar använts att avOlika begreppär.

och kompe-baskunskaperbildning,begreppföreställningar, som
kopp-metoderpedagogiskaolikaoftaharbegreppTill dessatens.

lats.

progressivzlsmenochfolkskolepedagogikentidigaDen

lång tidunderformatshartänkandetpedagogiskasvenskaDet
vävtshartankemönsterochfrån traditionerolikainflytandetoch

spår andra.ändjuparesådana riktningar harNågra sattsamman. vårtigenomslagstörrefickmetodpedagogiskaförsta somDen
efterföl-hansochPestal0zzi16elementarmetoddenland somvar

ele-på tankenbyggde att1800-talet. Denunderutveckladejare
utveck-allttillöverelevensmå föraskullesmå, meri stegmenta
uttaladefrågor ellerställdeinsikter. Lärarenochfärdigheterlade

Läroböckereller svaret.unisontupprepade satsenElevernasatser.
Sveri-ifolkundervisningenprinciper. Närdessaefterutformades

1746-1827pedagog15Schweizisk
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byggdes under 1800-taletge dettaupp metod lätt SOUvar 1992 94en som var
använda, inteatt minst eftersom fådet fanns utbildade lärare. Kapitel 1
Den tyska pedagogiken frånhade slutet 1800-talet ochav

framöver inflytande påstort svensk skola. Som exempel kan näm-
Kerschensteiners arbetsskolemetodik,nas Elsa Köhlers aktivitets-

pedagogik Rudolf Steinerssamt antroposofiska pedagogik isom
Waldorfpedagogiken fortfarande lever kvar.

Den riktning haft inflytande övermest svensksom pedagogik
och svensk frånskola mitten 1940-talet framåtoch är denav
amerikanska progressivismen, framför allt företrädd John De-av
wey.17 Progressivismen blev i Sverige officiellt accepterad och
sanktionerad på ett sätt än i andraannat länder, där progressivis-
tiskt inriktade lärare stod i motsatsställning till denmer statliga
utbildningspolitiken.

Två till väsensskilda principer förenadessynes i den progressi-
Åvistiska pedagogiska traditionen. sidan skulle undervisning-ena

låta individerna utgå från sina erfarenheteren och pröva sig fram
till kunskap enligt de välkända experimentalismrecepten och

Ålearning by doing.18 andra sidan skulle undervisningsamma
leda fram till i förväg mål.uppställda Individerna skulle anpassa
sig till det moderna samhällslivets och näringslivets behov. Det
fanns klart utformade bilder hur den goda individ skulleav utse

borde bli undervisningens resultat.som
Det har funnits utbredd uppfattning progressivismenen att fö-

respråkade ohämmat frittett kunskapssökande. Detta korn le-att
da till åmotsättning mellan sidanen problemorienteradena un-
dervisning, organiserad projekt eller åochteman andrasom sidan
skolärnnesbunden undervisning. Man kan dock tolka Dewey som

de förstnämndaatt metoderna främst utgångspunkt förvar un-
dervisningen årskursernai de lägre medan eleverna högre iuppåldrarna skulle övergåkunna till ämnesstudier. Denna uppdelning
i ålder,behov efter inteär betydelse förutan dagens diskussioner
mellan förskolepedagogik och skolpedagogik eller mellan ämnes-
övergripande och ämnescentrerad undervisning. Den reflekterar

sekellång diskussion.en
I den skolpolitik form i Sverigetog undersom progressivis-

inflytande motståndarnaharmens ofta inte än jämlik-sett annat
hetssträvanden. Detta är missvisande imot sin hel-programmet
het. Den skolan skulle inte bara rättvis, ocksånya ochutanvara
kanske framför allt medel för individernas,ett samhällslivets och
arbetslivets omdaning i fömuftig riktning. I USA gällde det ock-
så för skolan den smältdegelatt skapadevara nationsom en av
invandrare från olika länder och kulturer.

17Amerikansk filosof och pedago utifrån renodlat pragmatisksom enfilosofi kom forma mycketatt 1 00-talets pedagogiska tänkanav
18Deweys formulering learning by doing något ångradehan självvarden lett tillatt överbetoningp.g.a. görandet, denen aktivite-av yttre
ten.
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1992 94SOUställningså starkfickprogressivismenförklarligt enattärDet
Kapitel 1samhälletihänder pro-detNärnittonhundratalet. somunder -

till-osynligt,alltblirpolitikenteknologin, merduktionen, osv. - till-samhälleifunktion än ett somundervisningendelas annanen
livet.framtidadetförförberedelsedirektåter meren

Mål värdenoch

progressivismensinnebartänkandetpedagogiskasvenskadetI
blevtänkandemålrationelltbland ettattinflytande annatstarka

känneteck-tänkandevärderationelladet sommedandominerande
trängdesströmningarpedagogiska un-1800-taletsmycketnat av

tidi-deliksomläroplanerna,skall devåra direktivEnligt nyadan.
också tred-ettbetonashärriktlinjer,målinnehålla och mengare,

värden.led,
skollagensilagfästfinnsuppdragöverordnadeSkolväsendets
lyder1991,revisionen,denefter senasteportalparagraf, som

geografiskkön,oberoendeskall,ungdomaroch avbarnAlla
till-förhållanden, likahaekonomiskaochsocialahemvist samt
ochbarnförskolväsendetoffentligai detutbildninggång till

likvär-skolformvarjeinomskall varaUtbildningenungdom.
landet.ianordnasdenvarhelstdig,

färdigheteroch samt,kunskaperelevernaskallUtbildningen ge
utvecklingharmoniskaderasfrämjamed hemmen,samarbetei

Isamhällsmedlemmar. ut-ochmänniskoransvarskännandetill
behov.särskildamedelevertillhänsynskallbildningen tas

medöverensstämmelseiutformasskalli skolanVerksamheten
ochVarvärderingar.demokratiska ver-somengrundläggande
människasvarjeföraktningfrämja egen-skallskolaninomkar

miljö.vårförrespektoch gemensammavärde

of-detförgällaskallvärdengrundläggandede somHär anges
utbild-likvärdigutbildning,tillgång tilllikaskolväsendetfentliga

människasvarjevärderingar,demokratiskagrundläggandening,
Sådana värdenmiljö.vårförrespektenegenvärde, gemensamma

givenideärvärdenOförytterliga enoförytterliga. somkallaskan
medbor-utgörDeomständigheter.allaundergällerkulturkrets

behöverinteegentligen mo-fondmoraliskasamfällda somgarnas
hänvisningmedkanIngenmålrationella argument.medtiveras
undervis-röntillellerkravförändrade omnyaarbetslivetstill

andraellerdetharhävdainlärningsresultat att enanuningens
idekrafti oavsettVärden ärspel. omvärdetoförytterliga satts ur

onyttiga.elleroekonomiskaopraktiska,sigkanfallenskilda te
sättövergått atttill annatmål vi ettharSå talarvisnart om

förhållandet mel-berörargumenteringmålrationellEnresonera.
ställ-kalkylmålrationell tarstrikt manVidmål medel.ochlan en
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ning till vilka medel enklast, säkrast eller snabbast ledersom till SOU 1992 94
målet. Man bedömer vad medlen kostar produktivitet och hur Kapitel I

måletnära kommer effektivitet, måletman är värt dessaom
kostnader, det finns billigare eller andraom synpunkterur mer
acceptabla medel, måleteller kanske bör justeras.om

Det är nödvändigt läroplan innehåller bådeatt värdenen och
mål. Värden sådant lärare och andra ianger skolan skallsom re-

målenspektera, sådant de antingen uppnåskall eller efter-som
sträva.

Skollagens portalparagraf innehåller värden och överordnade
mål. Värdena alltsåfinns kodifierade i skollagen, också imen
andra dokument Sveriges riksdag antagit grundlagensom och
andra lagtexter, FNs deklaration de mänskliga rättigheterna,om
konventionen barnets rättigheter, de viktigasteom miljökonven-
tionerna osv.

Utöver målvärden måsteoch läroplanen innehålla riktlinjer
år specifika för arbetet inomsom skolväsendet. Värden måloch

har relevans även för livet vid sidan och utanför skolan, medanav
riktlinjer rättesnören eller principer föravser arbetet i skolan. I
våra förslag till läroplaner har riktlinjerna påutformats ett nytt
sätt, eftersom förändringarna skolans styrning görav att ansvars-
frågorna kan definieras klarare.nu

1.4 Bildningsfrågan

tvåhundraI års tid har bildning varit centralt begreppett i debat-
utbildningensten värde och mening.om Det är egentligen bara

under de decenniernatre senaste det i Sverige fallit bortsom ur
läroplansspråket och den officiella begreppsrepertoaren kring
skolans undervisning innehåll.och Det finns dock flera skäl för--det givnautom läroplansarbeteatt iett sig handlar bildning iom
dess djupaste och vidaste återmening aktualiseraatt bildnings--frågan.

Ett skäl, är direkt knutet till Läroplanskommitténssom till-
komst och direktiv, deär förändringar skett vad gäller densom
politiska styrningen det offentliga skolväsendet. Dessa föränd-av
ringar ställer påkrav de nationellaatt styrdokumenten tydligt
skall vad arbetet i skolan skall ledaange fram till dvs. de skall

mål- och resultatorienterade. ocksåvara De skall vissaange an-
svarsförhållanden och medanyttre för organi-ramar, ansvaret att

och genomföra arbetetsera upprättandet arbetsplaner, urvalav-
lärostoff, avgöranden rörande sekvensering,av val undervis-av

ningsmetoder i hög överlåtsgrad till lärare ochosv. elever. Där--
mästemed alla är verksamma i skolan, och i förstasom hand lä-

ställning frågantillta vadrarna, skall väljas för läran-om utsom
de och hur det skall organiseras. måsteI grunden alltså frågan om
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vårvad bildning i tid bör ställas i relation till det konkretavara, SOU 1992 94
arbetets förutsättningar och villkor. Kapitel 1

Ett pågåendeskäl ärannat förändringar kunskapsmassansav
volym och mångastruktur. I avseenden detär samhälle vi lever i

osynligt samhälle.ett Tekniska är komplicerade ochprocesser
kräver betydande kunskaper förstås.för Med ekonomiatt ochen

arbetsmarknad blir alltmer internationellen ocksåblirsom politi-
ska alltmer komplicerade svåraoch därmedprocesser förståatt
och delta Villkoren för inflytande förändras. Arbetslivet genom-
går förändringar, där påkrav kunskaper ställs. Forskningennya
har förutsättningargett förståförnya omvärlden,att samtidigt

dessa kunskaper organiserassom sätt. Vetenskaper utveck-nya
bådelas Ävenspecialisering och integration.genom själva tillväxt-

takten, vad gäller det.ex. vetenskapliga kunskapernas volym, har
ökat. Internationella förändringar ställer krav färdigheter inya
språk kunskapersamt historiska skeenden, samhällsutveck-om
ling, kulturfrågor, religioner, förhållandengeografiska Mil-m.m.
jöfrågorna har kommit påställa krav kunskaperatt intesom en-
kelt och enbart kan hänföras till naturvetenskapernas område.

Med dessa förändringar grundläggandeaccentueras läroplans-
frågor kring målhur skall utformas, vilka kriterier skall gällasom
för urval kunskap och hur kunskap skallav organiseras för läran-
de. I detta perspektiv aktualiseras pådärför bildningsfrågannytt -frågor kring vad offentligt utbildningsväsendeett kan göra och
vilken roll det skall ha.

Den klassiska bildningstanken19

Begreppet bildning började vårtanvändas i land i slutet 1700-av
talet. Begreppet frånhärrör den tyska pedagogiken vilket var
följdenligt med den dominans tyskt tänkande hade över den sven-
ska pedagogiken.

språkbrukI dagens många gångeranvänds ordet bildning i be-
tydelsen bildningsgods, fast uppsättning kunskaper förhåll-ochen
ningssätt. Det klassiska tyska bildningsbegreppet uttryckte motsat-

nämligen föreställningensen, människan äratt eller borde vara-varelse bildar sig, skaparen sig, någotgör sig tillsom inte- som
fanns innan. Detta är kärnan i det begrepp Bildung undersom
sjuttonhundratalets slut och tidigt artonhundratal blev centraltett
pedagogiskt begrepp.

Bildning i denna mening åstadkommaär något påatt inte för-
hand givet. Bildning någotär människor gör med sig, aktivtett
företag, utbildandet förmågor och omdömeav gör frihetensom
möjlig.

19 Diskussionen bildning bygger liksom vissaom andra avsnitt i dettakapitel på Donalduppsats Broadyen redovisasav bilaga i5som sombetänkandet.
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941992SOUbetydel-konkretai denbildamedsambandharbildningOrdet
Iförmågan Kapitelattoch ägeroavslutadärMänniskanskapa.forma,sen

sig.formaellerbilda
infö-kombildning, attbegreppdetför somviktigastAllra om

Wilhelmkanskediskussionen,pedagogiskasvenska vardeniras
Även under-framhävdeHumboldt attprogram.2°Humboldtsvon undersåt-tillfostraintefickdenfrihet,tillsyftaskullevisningen

nyhumanistisktförHumboldts ett gym-iKärnanlighet. program
detutvecklingenförmycketbetyda avkorn attnasium som- under-didaktiskadenkalladehanvadgymnasietsvenska var- undervisninginnebar.på tidendenuttryck envisningen, ett som

såfästeHumboldt storAttvetenskaperna.förförbereddesom
dennamedgöra attbland en-hade attannatvetenskapenvidvikt

sittslippaskolelevenför attmöjligt urdetHumboldt görligt
tillfinna vägenochberoendeförhållande lärarentill attomyndiga

kritik.underbyggdochomdömeeget
vetenskap.ochbildningmellansambandsågHumboldt ett

individendet ärsaken,sidan somsubjektivadenBildning är av
sidanobjektivadenärVetenskapen sa-avsig.sig, formarbildar

inträder.elevenvilkenvetande ivärlddenken, av
bildningstankenklassiskaåter denvimöterhärochMen -- behandlainteHumboldtfår enligt ve-undervisningengodaden

stude-dekunskaperfärdigaochfasta somgivna,tenskapen som
någotbetraktasskallVetenskapen somsomdelges.skallrande

hållet.uppnås ochheltkanaldrig
komden attprogressivismen, upp-två intaravseenden somI

bild-klassiskafrån denskildaståndpunkter klartSverige,ifattas
grundenpsykologiskadengällergrunder. Detningstankens ena
andra ärdidaktik. Detpedagogik ochläroplansteorisåvälför som

håller vidfastvisig är,bildaAtttänkandet.målrationella omdet
fö-förhandnågot inte ärbliinnebörden,klassiska att somden

självmotsägande be-bildningsm ettblirDärmedreskrivet.
STCPP-

mål i lä-kringförvidentilldiskussiondennarelateraVi kan
Strävansmå-uppnåendemâl.strävansmål ochi formroplanema av

skall intedekunskapsutvecklingen,förtaksättainteskalllen
undervis-förriktningskalluppnås dehelt, enkunna angemen

skalleleverallavadUppnåendemålen däremot angerningen.
uppnå.

kulturreproduktionPedagogik som

ordvibehöverutbildningsmål pedagogikoch somtalaFör att om
förbindel-bevararordkunskap,konst,erfarenhet, sombildning,

derOrganisationäuBereunddie innereUberHumboldt,2° Jfr W. v 1810, Werke,omkr.BerlininAnstaltenwissenschaftlichenhöheren Buchgesellschaft,WissenschaftlicheGiel,K.ochFlitnerA.IV, utg.
225.1964,Dramstadt s. 50



med de aktiva verben bilda, erfara, kunnaserna göra sig bekant SOU 1992 94
med och skapa. Inom den klassiska bildningsfilosofin dessa Kapitelvar
förbindelser fortfarande närvarande. Människan bildar sig och
äger bildning, erfar och äger erfarenhet, kunskapar och kun-äger
skap, skapar och producerar Såvärden. används inte orden i dag.
I det moderna språkbruketpedagogiska återstår bara substantiven
vilket lätt leder till betoning det tillägnas i stället för till-av som
ägnandet, resultaten i stället för verksamheten.av Men hur kan

nåsresultaten kunskapen och begreppen verksamhetenom om
saknas

Skolan kan inte enbart syfta till individens självbildning. Sko-
lan har i varje utvecklat samhälle till uppgift sörja för kultu-att

fortbestånd. Denna insikt formuleradesrens de tänkare iav som
slutet det förra och i vårtbörjan sekel ladeav grundeneget tillav
de tanketraditioner fortfarande påverkar pedagoger ochsom ut-
bildningsforskare. Emile Durkheim John mångaDewey och
andra fastslog inget samhälle kanatt fortleva inte de äldresom
kunskaper och erfarenheter förs vidare till de överfö-yngre, en
ring i modernt samhälle iett hög grad ombesörjssom skolan.av
För använda ord fåttatt ibland harett negativ klang sko-som en

måstelan definition ägna sig förmedlingspedagogik.per Det
må inlärningspsykologiskt sakförhållandeettvara kunskaperatt
aldrig kan läras ut, enbart förvärvasutan aktivitet,genom egen

kulturvetenskapligtett perspektivmen hör överföringenur av ve-
tande och värden till skolans ofrånkomligacentrala och funktio-

I demokratisktett samhälle är det rimligtmer. alla elever bliratt
delaktiga slags kulturelltett minimum.gemensamtav

Att den klassiska bildningstanken är oförenlig med förhand
lärogångarutstakade och detaljerade kursplaner, innebär intet

sätt ståden skulle iatt motsättning till ambitionen bereda ele-att
tillträde till kunskapstraditioner, tvärtom.verna Nyhumanistemas

tilltro till den antika litteraturens bildande kraft är välkänd. Den
klassiska bildningstanken har inget med föreställning-gemensamt

fri fostran i form ohämmaden utveckling förmågorom av av
nedlagt inaturen barnet. Föreställningensom förmågornaatt

skulle finnas nedlagda frånredan gårbörjan stick i stäv med
övertygelsen människan äratt varelse bildar sig.en som

Inhemska bildningstraditioner

Bland bildningstraditioner med starka inhemska rötter bör först
och främst folkbildningen nämnas. Ett bildningsarbete växtesom
fram i de tidiga arbetar- och nykterhetsrörelserna utgör viktigtett
inslag i det svenska kulturarvet.

Den svenska folkbildningen är ingen enhetlig företeelse. Idé-
historiker på år studerat dess utvecklingsom har funnitsenare

21 Fransk sociolog och pedagog 1858-1917.
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1992 94SOUmedborgarideal, ettexempelvisbildningsideal, ettkonkurrerande
Kapitel 1personlighetsbildandenyhumanistisktochsjälvbildningsideal ett

bildningsgodsföreställningen ettå sidanfinns omideal. Det ena
föreställningenå sidanandraöverföras,skallmoraleller somen

själv.sigmedgörnågot människanbildning somprocess,somom
svarandeidealet, närmastdetfickarbetarrörelsen senareInom
faktiskapå i denfotenstrykabildningstanken,klassiskadenmot

Ändå denärmellankrigstiden.loppetunderverksamheten av
insti-medfolkbildningstraditionen,nordiskadelvisochsvenska

pedagogis-Grundtvigsimed rötterfolkhögskolornatutioner som
där-särprägladbildningsverksamheten,frias.k.denochtankarka

övertygelsen attburitsperiodvisåtminstoneden avigenom att
underifrån, folkdjupet.framkan växabildning ur

ställningframskjutnadensärdrag ärsvensktYtterligare ett
ochnaturvetenskapligtillkommitsjuttonhundrataletalltsedansom

klassiskadenpåminna attskälfinns attbildning. Det omteknisk
alls be-intetappningHumboldtsWilhelmibildningstanken von

i snävarebildningenhumanistiska me-dengällatillgränsades att
platscentralintognaturvetenskapernaochMatematiken enning.

idealuniversitet.Humboldtsi
så bi-betydandelämnatseklernasvenskarharVidare genom

anled-finnsdetkunskapsutvecklingen atttekniskatill dendrag
sittochhistoriasinägerteknikensärskilt betona, egenattning att

naturvetenskapligadentillreduceraskanintevärdeeget som
bildningstraditionen.

innovatio-svenskahandfullområde harpedagogikens enInom
Som-världen.spridits överochomvärldenigenklangväcktner
aktua-sinförlorathargymnastik,LingsHenriksåsom Pehrligt,

hörHitlevandepedagogikensalltjämttillhör arv.litet, annatmen
slöjd ärordetsvenskaDetundervisningsämne.slöjden som

änkanskeSalomon,Otto mertacköver somvärldenspritt vare
skolschemat.platsslöjdentillbidragitnågon att engeannan

utveckla-1870-taletfrån medochundervisningsmetodDen som
blipå skulleNäässeminariumochslöjdskola enSalomonsviddes

arbetehandens etttillmätteför deminspirationskällamäktig som
hant-utveckladevälharSverigevärde.fostrandeochbildande
dendet intressantsynvinkel är attpedagogiskverkstraditioner. Ur

1800-från detmedochhantverket senauppskattningenhöga av
ambitioner.bildandefostrande ochmedförenadså varitoftatalet
skönhetssin-odlingenmedförenadesarbetehandens aviTräning

ochhantverksvensktrenomméDetsmakomdöme.och somne
finnsoch härvälförtjänt,åtnjuter äralltjämtformgivningsvensk

på dettaförstarangplatsSveriges om-pedagogisktlevande arvett
handaskicklighetochsmakfostrandenotänkbartråde utanvore

ochspecialskoloriochskolanbåde allmännai denmeddelatssom

anled-idrottshögskolapå etablerandet varatankemed22 kan enDet av
centralinstitutgymnastisktinrättades1813påminna ettattning att om

Stockholm.iledningLingsunder
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det är ingen tillfällighet Carl föregångsman,Malmstenatt SOU 1992 94var en
inte bara formgivare, även skolmanutan och kanske in- Kapitelsom 1som

minst pedagogisk tänkare,te med sina pläderingar för form-som
sinnets fostran.

Till de pionjärer grundlade denna svenska traditionsom av
smakfostran ocksåhörde Ellen vårtKey. Utanför lands gränser
är hon känd för århundradeboken Barnets 1900. Denna plä-;
dering för naturenlig fostran blev inflytelserikt bidrag tilletten
den reformpedagogiska rörelsen inom språkom-framför allt tyskt
råde. århundradeBarnets torde den första och hittills endavara
svenska skrift förtjänar räknas till den pedagogiskaatt världs-som
litteraturen. Hennes pedagogiska betydelse illustreras fleraattav
professurer inrättats i hennes dock i Sverige.namn,

Från de decennierna det någraär i förstasenaste hand sociala
och organisatoriska innovationer inom områdeutbildningens som
väckt omvärldens intresse. Den svenska enhetsskolan blev refe-en
renspunkt i den internationella återkommandedebatten. En fråga

kan erbjuda alla barn och ungdomar likvärdig utbild-var man en
gårning det över kvalitetenutan att ut

Utbildningen handikappade och utvecklingsstörda i Sverigeav
och särskilt integreringen dem i den reguljära skolan har ock-av
så uppmärksammats internationellt.

Även svensk vuxenutbildning har tilldragit sig intres-avsevärt
mångaI länder har frånexempel hämtade Sverige figureratse. i

diskussionerna återkommande livslångtutbildning, lärandeom
och arbetsmarknadsutbildning.

vår någraBildning i tid, aspekter

Frågan vårbildning i tid värdär grundlig offentlig diskus-om en
sion. För skolans frågadel är detta vikt. Vi integörstoren av an-
språk någraha färdigaatt presenterat Vi har endast redo-svar.
visat kort diskussion kring begreppet bildning. på-Det ären som
pekades inledningsvis ingen unik svensk diskussion. Runt iom
den industrialiserade pågårvärlden utredningar och diskussioner

målskolans och funktion. I den anglosaxiska världenom har dis-
kussionen i hög grad kommit koncentreras till kriterieratt för na-
tionen utbildningskvalitet Såstandards. har till exempel i-
USA standards för matematik utvecklats intresseorganisatio-av

påoch uppdrag kongressen pågår arbetenerna medettav att ut-
veckla riktlinjer för de olika delstaternas läroplansarbete och ut-
värdering skolans kvalitet. I det pågårforna Sovjetunionenav ett
harmoniseringsarbete kring läroplaner för möjliggöra fort-att ett

utbyte mellansatt I Europa vi liknandestaterna. arbeten. Ochser
inte minst sker i Europa inom Europarådetför och EGramen

23 1881-1972.
24 1849-1926.
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1992 94SOUutvärde-ochläroplanerkringskapasyfteiarbeten att samsyn
IKapitelin-liksomarbeten,25pågår liknandeOECDringskriterier. Inom

diskus-anlagthärperspektivSett detUNESCO. synesurom
speciell relevans.Frankrike haisionen en

åttiotaletmitteni ettPå utarbetadesuppdragMitterands av
För-bildning.modernbegreppetdiskussionsinlägg kringfranskt

professorskolle-samladedetutbildningframtidenstillslag som
utforma.26ombadsCollege de Francevidgiet

diskussionensvenskadenförintressanta ävenförslag ärDessa
utgångspunkt iväljadå försökde utgörminstinte att en re-ett

utbild-samladeför detprincipernagrundläggandedeflexion över
föregåskullereflexionslagsdettaTankenningsväsendet. attvar

Därmedtimplaner.ochkursplanerläroplaner,reformeringen av
sådana principerframlyftasdiskussionenoffentligai denskulle

medtill ochellerouttaladeofta lämnasi skolanarbetetför som
otänkta.

från knut-College de FranceförslagensomligaSjälvfallet är av
frånförhållanden, intressanta ävenandra ärfranskatill menna

principerfyrakommenteraskall härVihorisont.svensk som, ne-
försla-de franskaextraherastolkning, kanfrisynnerligenidan ur

vårt arbete.anslutning tillidiskuteraskommitoch attsomgen
förståelsehistoriskutvecklaskallelevernaLärarna och aven

perspekti-historiskadetDärmed skulleutveckling.kunskapernas
Skolämnenasskolämnena.förenarbandbli detkunnavet som

påvetandet tvärenordnarsådan undervisningförhållande till som
etc. alltidblockämnen ärprojekt,pedagogiskai teman,termer
lärarkategori-striderna mellanoch iskoldebattenstridsåpple iett

Kanskeiinvesteringar bagaget.intellektuellaolika slagmed aver
behålla sintraditioner ochsinaskolåmnenaochkan ettvart av

undervisningalliändå bindas om manegenart sammanmen
kunskapensvillkoren förhistoriskafrågan efter deväckerständigt

elevernamatematikundervisningen lärmedsambandutveckling I
ibefolkningsstatistikens historia,ochnågot decimalsystemetesom

degymnastikläraren förfotbollsträningen sörjer attanslutning till
sportbegreppetsmodernadetbetingelserna försig medbekantar

välsjälva ärlärarnaEngland. förutsättning ärEni attuppkomst
skolämnena ärinklusiveinförstådda kunskapsformemamed att

i lärarut-försummatofta ärprodukter,historiska synsättett som
frånvarande läromedlen.ihelti regelochbildningen

fråga utbildningsvä-mångfald ierbjudaSkolan skall omen
får inteframgångsmått. diskussionenpedagogiskaDenochgar

främjas. Denskallverkningargodahur skolanshandlabara om
of theBoardGoverningCommitte,OECD Education25 till exempelSe

ofDraftInnovation;Educational Research andforCenter ammespro
DELSAEDCERI/CD921 Program-OECD.1992. Parisforwork oc

DELSAOECD.ParisTransition.Economicsthe inof Work formes
ELSAEDCERIIRD921.

College de Pa-France,Pavenir,dePenseignement25 Propositions pour
bilagaredovisasBroadyDonaldöversättningsvenskris 1985. En somav

betänkande.6 till detta
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måste också handla hur skolans skadeverkningar kan begrän- SOU 1992 94om
CollegeDen de France lanserade mångfaldprincipen i Kapitelsas. 1av om

fråga utbildningsvägar framgångsmåttoch kan tjänaom ettsom
skydd för elever vilka enkelspårigti ett skulle erfarasysternmer
skolarbetet obruten följd misslyckanden. Principen ärsom en av

uppseendeväckande i Frankrike i Sverige.än I svensk utbild-mer
ning fler chanser misslyckanden, iatt och utanförges reparera ut-
bildningssystemet, skolåren.under eller efter Strävan byggaatt

utbildningssystem återvändsgränderett kanutan sägasupp sam-
manfatta decenniers reformarbete i Sverige. Det svenska utbild-
ningssystemets förhållandeanpassning i till den europeiska inte-

måstegrationen därför beakta vilka särpräglade svenska bild-
ningstraditioner har sådanspecifikt värde. En specialitetettsom
är de vid internationell jämförelse goda möjligheterna brytaen att

Collegevad de France kallat misslyckandenas onda cirkel. Des-
möjligheter mångfaldenförutom inomgaranteras skolsyste-sa av

institutioner folkhögskolorna,met den fria folkbildningenav som
och den kommunala Påvuxenutbildningen. det individuella pla-

mångafinns vittnesbördnet hur horisonterna här vidgats ochom
personligt bildningsprojekt börjatett form.ta
Skolan är inte den enda plats där lär sig. Denna självkla-man

vittgåendeprincip har konsekvenser. Här hamnar vi i klas-ra ett
siskt pedagogiskt problem. Historiskt har det funnits tendensen

likhetsteckensättaatt mellan bildning och undervisning, som om
allt lärande värde ägde i skolan. Urvalsproblemet blir akutav rum
och risken för stoffträngsel såöverhängande påtarskolan sigsnart
alla uppgifter olika frågakräver. Särskilt i skol-som grupper om
ämnenas timtilldelning även detnär gäller tänkbartmen annat
undervisningsstoff utsätts utbildningspolitiker och adminstratörer
för frånstarkt tryck välorganiseradeett gör gällan-grupper, som
de just deras intressen måsteovillkorligenatt beredas plats
schemat. förhållandetAv det skolan inte denär endaatt plats där

lär sig följer skolan dels bör på,göra detatt den är bra dels iman
rimlig sådantutsträckning eleverna de oundgängligen be-ge som

svårligenhöver, tillägnar sig utanför skolan eller i li-men senare
En slutsatsvet. är den fråganomdiskuteradeatt hur ef-annan om

fektiv skolan inte såär, kan besvaras länge blott beaktar detman
lärande isker skolan i sig; effektiv skola denär fun-som en som

väl bland alla andra kunskapskällor och informationsflöden.gerar
En komplikation givetvisär elever har olika förutsättningaratt att
lära utanför skolan.

så långtLärarna skall möjligt förhindra socialt kon-attsom
stituerade hierarkier kunskapsformer kunskapsområdenochav
blir till hinder för Såett kunskapens växt. skulle kunnaman
formulera fjärde låterprincip sig extraheras förslagenen som ur

Åtfrån College de sakförhållandetFrance. det existeraratt rang-
skalor mellan olika slag kunskap manuellintellektuell etc.,av
27 Jämför den diskussion svensk vuxenutbildning i denom som gesamerikanska tidskriften Newsweek 1991.12.02.

55



1992 94SOUlära-kanmycket. Däremotsärskiltinteenskild lärare görakan en
IKapitelstår lärandet. Enförmån i vägennågon deförhindrai attren

handhavande änpraktisktlättare läraharelev ge-att genomsom
åtnju-lärdombokligskall bromsasstudier inte attbokliga avnom
böckerläsalärelev attprestige. Enhögre mer avter somannan

hindrasskall inte attnäringsidkarelokalaintervjua avän attav
lärare.vissablandprestigeåtnjuterarbetssättetdet mersenare

skall läsaelevernatillskälfinnas andrasjälvfallet attkanDet
olyckligadetbaraprincipenintervjuereller göraböcker avser- på grundblockerasdå kunskapssökandetfallonödigaiblandoch

kunskapsområden socia-eller rentkunskapsformervissa avattav
rangordnade änlägreorsaker ärmodebetonadeiblandellerla

andra.

aktualitetBildningstankens

förstå hurförbehövasskullearkeologipedagogisk attslagsEtt
från tidigareavlagringarvilarutbildningsväsendedagens epo-

klass-lönnliga liv isittfolkskolepedagogiken levertidigaker. Den
språkliga där lärarenumgänget,typiskadetexempelvis irummen,

hållningen fortleverläroplanentillIfrågar och eleverna svarar.
Ställnings-uppdrag.då religiösthadelärarenden tid ettrester av
trosfråga.gångermångauppfattasläroplanentilltagandet som en
och kurs-läroplanerskapamedarbetethittillsSverige har attI

politi-förangelägenhetlång betraktatstidunderplaner ensom
iverksammaärDeoch ämnesexperter.administratörerker, som

fakti-Skolarbetetsläroplanen.förverkligaförväntatsharskolan
tim-dels tidsramarnaframför alltinnehåll dockhar styrtsska av

läromedelspakettjänstgöringsskyldighet, dels deläraresplanerna,
kursplaner-centraladeöversättningslagsutgjortofta ett avsom

undervisningsinnehåll.tillförslagochmomentindelningnas
of-detförändrade styrningendenkonsekvensSom avaven

fristå-etableramöjligheternaoch de attskolväsendetfentliga nya
stoffför hurpersonal störreskolansskolor harende ett ansvar

lärande.organiserasoch förväljs ut
bildningsfrågantillställningfår anledningLärarna taatt egen

blirElevernamening.frågorna vidasteläroplaner ikringoch till
fårstudiegång. anledningDe attkomponera sinfriare att egen

urval,grundfrågor värdering,rörandemed dearbetasjälva orga-
gradi högtidigareförmedling vetandeochnisering om-somav

läromedels-ochskoladministrationenden centralahändertagits av
förlagen.

aktualise-förtjänarbildningstankenför atttalarAllt detta att
utbildningsväsen-svenskadetkonstateraviktigtärDet attattras.

varitaldrig närmarekanskeutformningadministrativai sindet
Lehrfreiheit ochdensmulaoch elevernaskollärarnaatt avenge
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1992 94SOUadelsmär-universitetetsnyhumanistiskadetLernfreiheit som var
Kapitel Ike.

bildningsfrågan hamna-förklaringar tillhistoriskafinns attDet
dis-pedagogiskadenefterkrigstiden närunderskymundande i

pedagogi-ochfilosofipedagogikenstillkapade rötternakussionen
års skolkommission1946framför allthistoria. Detkens somvar

framstodskolkommissionenskola. Förtill dagensgrundenlade
ochutbildaskulleskolanför vilketsamhälle,demokratinsdet
bör-något nyskapelse. Manbidra,skullevilket dentill av ensom

år idealistiskafrån tidigarenoll. Dentill detförjade att spetsa --
teddetysktreforrnpedagogikenbildningsfilosofin och ursprungav

nationalsocialismen.komprometteradliksomöverspelad,sig av
nordameri-samtidadenfrämstvetenskap,tidsenligMed hjälp av

skolan omformasskullebeteendevetenskapen,empiristiskakanska
framför alltsamhälle ochgodaför dettai kampentill ett vapen

deltillhärleddesuppgifterSkolansefter.släpainte skolanfick en
livoch socialaarbetslivliv,politiskadetföreställningarna omur

till.samhälletframtidaskulle höra detsom
målrationellså utpräglatplaneringstänkandehardagI ett av

skill-ekonomiskaochSocialatrovärdighet.sinförlorattill delart
Psykologinlåtit bort.sig planerasuppenbarligen inteharnader

reflexio-pedagogiskafilosofiska ochdenersättainte kunnathar
så detframstår föränderliggradtill den attOmvärlden somnen.

eller kurs-så läroplanerdeducerasägautsiktslöstförefaller attatt
önskar sig.ellersamhällsliv väntarframtidadetplaner manur

Skulle denplaneringsinstrument.får blottinteSkolan ettvara
rådande tids-ochkonjunkturensdeneffektueramednöja sig att

bild-verksamtuppdrag. Ettfylla sittden illaskullekravandans
ehurupå erfarenhetermåste samladeseklersbygganingsarbete -
skolaåtergång förr. skapaskolan Atttillillusioner enutan om

antikvariskingenhuvudsak ärbildningsarbetet ärdäralla,för
funnits.sådan aldrigskola haruppgift En

Sammanfattning1.5

frågor kommitténgrundläggandedekapitel har videttaI angett
begreppdeutifrån med ocharbetatdirektiven presenterat som

analyserna.ianvänts
förändringentillbakablick överhistoriskkortVi har gett aven

läroplansutveckling. Motobligatoriska skolansallt denframför
läropla-kringdiskussion förtsbakgrund harhistoriskadenna en

bildning.begreppetoch kringstyrinstrumentner som
kommande läroplaner-för deprincipergrundlägganderadEn

diskussionmotiverats.och Denhar diskuteratsinriktning somnas
frågeställningar därmed skapaförövergripandegällt attharförts

förslagen.konkretaför desammanhangett mer
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1992 94lärande SOUochKunskap2
Kapitel 2

föreställningarläroplan byggeroch varjeVarje skolsystem om
därlärande sker.och hur Ikunskap ärvad statenett system en-

mål blirskolverksamheteninriktningför ochskalldast avange
uppfattningredovisaläroplansarbetetviktigare idet än att omen

Mål- resultatstyrning ställer kravlärande. ochochkunskap
eleverna skallkunskaperbeskrivningar vilkanationellatydliga av

kvalificerad kunskaps-förutsätter i sinoch dettautveckla tur en
de lokala skolor-och eleverskolledare, lärarediskussion bland

na.
också markerade iFrågor deoch lärande ärkunskap mestom

kvaliténVårt devåra till höjaskall syftadirektiv. arbete att
skall liggakunskapssynoch denskolan förmedlarkunskaper som

aktuell forskningkommitténs skall vilaarbeteförtill grund
ocksåDirektivenbegreppsbildning osv..inlärning, tar uppom

inlärning.kunskap ochdet gälleraspekter beakta närflera att
eleverssamladuttryck förskallläroplanerna en syni ge

kunskapsutvecklingkontinuerliga
beständigakunskaper ärskall läggas vidviktstörre somi

tidenöver
få sådana de kan ori-kunskaper görskalleleverna attsom-k

mycket in-verklighet medkomplexsig i stortettentera en
formationsflöde

förmåga själva hantera infor-skall utvecklaeleverna atti en
kunskapskällorochmations-

förhål-fakta ochkritiskt granskaskall lära sigeleverna atti
olika handlingar och be-inse konsekvensernalanden och av

slut
förmåga reflekteratänkautveckla sinskalleleverna att attá- -

utveckla alltmerefter handproblem ochöver veten-ett-
förhållningssätt.skapligt

kunskap och lärandebehandlar vi begreppenkapitelI detta
årsutgångspunkt framföralltforskning. Det ärimed tresenare

kommit i fokus,betydelse alltmerkunskap,aspekter somav vars
konstruktiva aspekt.kunskapensfram. det förstavi vill lyfta För

avbildning världen, sätt görainteKunskap är ett attutanen av
växelspel mellan vadutvecklas ibegriplig. Kunskapervärlden ett

uppnå, problemkunskap redan har,vill den man upp-manman
utgångspunkt de erfarenheter gör.i dennamedlever samt man

bero-kontextuella aspekt. Kunskap ärkunskapensdet andraFör
tysta vil-den grundsitt sammanhang, vilket utgörende motav

funktio-tredje, kunskapensbegriplig. För detken kunskapen blir
redskap.instrumentella aspekt, kunskapnella som
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decennietsDet forskning inlärning diskuteras SOUmed 1992 94senaste om
utgångspunkt i begreppsparet utveckling-inlärning. Medan Kapitel 2ton-
vikten tidigare har legat endera begreppet inlärning ut-som-
veckling eller utveckling förutsättning för inlärning upplö-som -

på-i inlärningsforskningen denna motsättning. Inlärningenses nu
ocksåverkar utvecklingen. innebärDetta inlärningsforskning-att

håller på utgångs-bryta sig sina tidigare individualistiskaatten ur
punkter. Nu behandlas alltmer det sociala sammanhangets bety-

På såfördelse elevens tankemässiga utveckling. sätt har inlär-
ningsforskningen sig skolsituationen,närmat där individens in-
lärning sker i kollektivt sammanhang.ett

Genomgången begreppen kunskap lärandeoch iutav mynnar
diskussion de kunskaper skolan förmedla,skall hursamten om

detta kan komma till läro-uttryck i och kursplaner.

2.1 Skolans kunskapsuppgifter

Ungdomsskolans uppgifter formuleras i skollagens andra para-
graf

Utbildningen skall eleverna kunskaper färdigheterochge
i samarbete med hemmen, främja deras harmoniskasamt,

utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-
medlemmar.

Tidigare motsvarande formuleradtextvar
Den samhällets försorg bedrivna undervisningengenom av
barn och ungdom har till syfte meddela eleverna kun-att
skaper och deras färdigheteröva i samarbete medsamt
hemmen främja elevernas utveckling harmoniskatill männi-
skor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlem-
mar.

alltsåDen skollagen betonar elevernas harmoniskaatt ut-nya
veckling skall främjas. innebär,Detta elevernas olika anlagatt -
intellektuella, måste fåpraktiska, fysiska och konstnärliga ut--
vecklas allsidigtJ

Främjandet den allsidiga utvecklingen ligger inte vid sidanav
skolans kunskapsförmedlande uppgift. Det är just kun-av genom

skaper och färdigheter olika slag skolan bidrar till denna.av som
föreligger ingenDet motsättning mellan skolans kunskapsuppgif-
å sidan åoch de fostrans- och personlighetsutvecklandeter ena

den andra. sådanI den svenska skoldebatten har dock tidvis en
motsättning förutsatts. En historisk förklaring till detta finns i
fyrtiotalets och femtiotalets skoldebatt, där skolans vidgade roll

i motsättning till den traditionella skolanssattes snävt kun-mer
skapsförmedlande uppgifter.

årsFör 1946 skolkommission det väsentligt skolanattvar gav
alla lika möjligheter och bakgrund trettiotalet och krigetmot av-

1 19909118,Prop. 29.s.
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1992 94SOUkunskapmänniskor. Denfostrade demokratiskaskolanatt som-
från Kapitel 2ob-den skullefri värden,skulleförmedlasskulle ge envara

utvecklinggrund förladesvärlden2. Därmedbildjektiv enenav
tillvilket har lettobjektivistisk kunskapssyn3, ettatt parav en

det förstaförbises. Förkommitkunskapenviktiga aspekter attav
så-omfattarsammanhang,i socialtutvecklaskunskap ettatt som

och för det andra kun-värderingar,perspektivsärskildaväl som
ståndpunkt.möjligheten habidrag tillskapens att en

två viktigasteskolans kanskeaspekterDessa rymmersenare
påståndpunktergrunda sinautvecklauppgift attatt en vana-

någotövertygelserförnuftsmässiga änochkunskaper snarare
på i djupastetradition. Detta är,föreskrivet ellerauktoriteterav

något blir alltkunskapande4mening, att som enperson,vara en
demokratiskt samhälle-deltagande iförutsättning förviktigare ett

liv.ligt
lång raduppgifter. Entid tilldelatsSkolan har under sam-nya

sin hante-de överförs förpedagogiseras, dvs.problemhälleliga
allt stoff-skapat störretill skolan. Detta harlösningring och en

iofta inte integreratsuppgifterna hari skolan.trängsel De nya
kunskapsområdenblivittidigare ochadderats till deiställetutan

uppradande alltflerhar blivitResultatetundervisa ettatt avom.
måste orsakerna lig-i skolan.beaktas Enaspekter livet avsomav

någotnågot ochobjektivtkunskapi yttre, utan-somsynenger
något pedagogikensden modernafinnsför Häreleverna. para-av

länkaå reform efter reform strävatsidan hardox, attmotatt ena
å blivithar samhällslivetoch andra sidantill samhällslivetskolan

något konsekvens har sko-Somteoretiskt undervisas enom.som
innehåll arbetsformer-samtidigtblivit alltmer abstrakt,lans som

från innehållet, tilldelas den avgörandekommitlösryckta attna,
utvecklar.kunskaper elevernavilka formerbetydelsen för av

års breddninggrundskolan skeddeläroplan förMed 1980 en
betoningtill uttryckkomkunskapsbegreppet. Detta genom enav

utgår från män-och människosyn,aktiv kunskaps- attsomav en
till sin natur,kunskapsbyggandeaktiva ochniskor är samt att

så möjligheter till aktivtdärför skall organiseras,skolarbetet att

andliga farsoter.2 vaccinKommissionen kunskapskrev ett motsomom
3 tilltro till denuttryck för starkSkolkommissionenAven en ve-gavom

samhälleligavägen till lösningen radtenskapliga kunskapen av ensom
objektivistiskomfattade kun-inte såga denkanproblem att enman

60-ta-sådan under 1950- ochväxte framskapsuppfattning. En snarare
empirismen komdå s.k. logiskaföreställningar med rötter i denlen, att

år. Förvetenskaplig kunskapföreställningarna vaddominera en ge-om
nomgång sñlosofiska skolor, Johanssonvetenskadessa olika t.ex.seav

1970.19 8 Radnitzky1987, ochMolanderLiedman
här och i fort-4 kommit bruk. V1 använder detharVerbet kunskapa ur

Svenska akademins ord-betydelsei följandesättningen enlighet med
något till kunskapsob-kunskapssubjekt, habok verksam attsomvara

naturav innebärkunskapensaristoteliska uppfattningenjekt. Den att
kunskapade objek-intellektuellt ägande deär slagskunskapen ett av

alltså inhämta upplys-kända betydelseninte denVi attten. meravser
militärningar betydelse.av
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kunskapsbyggande skapas. SOUbetonades varierande arbets- 1992 94Därmed
sätt med inslag undervisningsmetodik, där Kapitel 2undersökandestort av

utgångspunkt fåreleverna med erfarenheter chansi sina attegna
utvidga och fördjupa sina tidigare kunskaper. Kunskapsdiskussio-

knöts däremot endast antaganden människanstill natur,nen om
inte till kunskapens strukturer och former.

det utvecklingsarbete, 1980-talet drivitsI under med Lgrsom
80 bas, har vad gäller utvecklingenframsteg gjortsstorasom av
arbetsformer och arbetssätt. har skapat beredskap förDetta en

påfördjupade kunskapsdiskussioner skolorna. Med andra ord
finns praktik kring arbetsformer kan relateras tillnu en som en

fördjupad diskussion kunskapens struktur och form. Närmer om
målstyrtskolväsendet är under omvandling till ett systern,nu mer

där de pedagogiskt professionella har för utvecklingenansvar av
verksamheten i skolan, blir diskussionen de kunskaps- och in-om
lärningsteoretiska grunderna för denna viktigare.verksamhet än

professionellEn lärarverksamhet innebär ställningstaganden till
såväl kunskap, ochlärande undervisning till hur dessasom om-

sådani lärarverksamheten. verksamhetsåtts En kan inte styras
föreskrifter dess utformning. Istället det samspeletärgenom om

teoretiska föreställningarmellan lärarnas och verksamhetens
praktiska utformning bör till grund förgöras alltmersom en re-
flekterad praktik.

kunskapsformer2.2 Kunskap och

Vad kunskapär

Frågan frågor-är dekunskapens eviga filosofiskanatur enom av
Grovt filosofernas indelas kun-kan i rationalistiskasettna. svar

det mänskliga tänkandet,skap är resultat empiristiskaett av
återspeglingkunskap verkligheten ochär konstruktivistis-aven

konstruktionkunskap förka göra erfarenheterär begripli-atten
frågaga. kunskap inteMen är för filosofer. deenbart Inomen

olika domäner där kunskap utvecklasutvecklas och används, sam-
tidigt kunskap kunskap. dessa domänerEn är veten-om av
skapssamhället, där de vetenskapliga landvinningarna inom olika
discipliner under 1900-talet idénvisat kunskaphar att om som en

svårare upprätthålla5.avbildning verkligheten blivit allt attav
får ocksåkonsekvenserDetta för skolansutformningen kun-av

skapsuppgift. Karaktären kunskaper skolan skall förmedlade
påverkas föreställningar kunskapens och struktur. Vinaturav om

genomgångskall därför i det här avsnittet kunskapsbe-göra en av
så det framträder i olika slags forskning med anknyt-greppet som

ning till kunskap och kunskapsbildning.

5 Se 1981,Brante 1962, 1984.Kuhn Törnebohmt.ex.
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uppnå, SOU 1992 94vad villi vâxelspel mellanKunskapen utvecklas ett man
utgångs- Kapitel 2upplever medproblemkunskap redan har,den man man
fyllerKunskapende erfarenheterpunkt i denna gör6.samt enman

verksamhet. Kun-eller underlättarfunktion, löser problemett en
Ge-utvidgning självet.redskap,skap fungerar ett avsom ensom

vår utanförvärldenvidgas kontaktyta medkunskaper ossnom
vår förståelsehorisont växer7.och

å begripa, denförsidan uttryck sättKunskap är attettena
någotå sidan handlar denoch andrasubjektiva sidan, om som

läroplaner har densidan. tidigarebegripas, den objektiva Iskall
målen riktlinjernaövergripande ochbetonats i desubjektiva sidan
och utvidgning in-fördjupningkunskapsprocessendär avsom en

dvs. detmedan den objektiva sidan,kunskaper beskrivits,dividens
våra viförslag harbeskrivits i kursplanerna. Ikunskapen gäller,

sådan åtskillnad for-kursplanernaförsökt undvika attgenomen
elevens utveckling.i perspektivmuleras av

varierarvad räknas kunskapformer ochKunskapens som som
områden kunskaptid. räknasoch över Detmellan olika somsom

igårkunskap ellerdetsamma vadi dag inteär som var somsom
det kunskapkunskap i framtiden och ärkommer att somvara -

på ställen. Skolansjälvklart kunskap andrainteställe ärett
på så olika samhällstyperinte i stabil situation. I ärverkar sätt en

innehåll drasform olika. För närvarandeochkunskapernas
och förutsät-i verksamheter byggeralltfler människor in som

På såfârdigheter. viskommunikativakunskaper ochformellater
också bli nödvändiga verktygkunskaper kommithar teoretiska att

språk-Verksamheterna blir alltmeri samhällslivet.för deltagande
innehåll teoretiskt laddatoch arbetets ärliga till sin karaktär

intellek-Gränsen mellan manuella ochtidigare.sätt änett annat
håller upplösas. Därigenom skärps kra-tuella verksamheter att

på kunskapsuppgift.skolansven
stårkunskapssamhälle inför uppgiftens.k.Skolan i detta attnu

måstetidigare.vidare mening Elevernakunskaper i änförmedla
från ämnesområdenolikaoch strukturertillägna sig begrepp

så intellektuella verktyg i andrakande användassätt attett som
sammanhang.

Kunskap inte bara kognitivär

människorsanvändningen och kravenSamtidigt teore-som av
så uppfattakritiken kunskapökar, hartiska kunskaper attmot

något enbart kognitivt vuxit.som
synligt. Kunskaperisberg endast del ärKunskaper är som en-
kan kun-oberoende tid och sammanhang. Man sägaär inte attav

6 1969 1977 mellan kunskaperoch Piaget relationenSe Furth om
1980,1909,1936, Israel Pola-roblem och Dewey Jamesoch t.ex.

syfte, erfarenheter och kunskaper.nyi 1978 relationen mellanom
7 1963.Polanyi
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finns i situationer, iskaper mänsklig praxis och i kroppen8. SOUDet 1992 94
påfinns ingen kunskap, inte vilar osägbar grund, Kapitel 2ytterstsom en

måste tillägna deltasig i de verksamheter därattsom man genom
ingårkunskapen del. En viktig del detta tillägnaär attsom en av

språk9.sig verksamhetens
del kunskapen inte formulerad,En är den ochärstor tystav

underförståddfinns bakgrundskunskaplo. Till del ärstorsom en
den sinnlig. bakgrundskunskapDenna verksam och oftaär ound-

dågänglig gör bedömningar, använder teoretisk kun-t.ex.man
dåskap eller intuitivt prövar vägar lösa problem.att ettman nya

praktiska erfarenheterna blirDe därigenom viktiga för kun-
skapsutvecklingen. Genom den praktiska erfarenheten lär sigman

ocksåinte bara det är i fokus, det medvetna, denutan tystasom
fårbakgrunden, i sig. Denna bakgrundskunskap,som man som

förstå såvälvi förlitar vi försökernär världen, sinnligäross
På så ocksåbegreppslig. vis blir det sammanhang där elever-som

kunskaper utvecklas betydelsefullt bakgrund tilltystnas som en
dessa kunskaper.

påskolarbetetDet sätt är organiserat kan därigenom funge-som
stödstruktur för den kunskap skall förmedlas, el-ra som en som

ler motverka den. Om exempelvis elevernas kunskap blir vil-tysta
frågorken läraren sigväntar sina har arbetettyp av svar som

kanske inte organiserats sätt utvecklar elevernas för-ett som
måga förstå påmönster och sammanhang. Beroendeatt samman-
hanget kan innebörden i de kunskaper eleverna utvecklarsom va-

mycket olika, de kunskaper lärarnaäven förmedlar tycksra om
likartade. I den pedagogiska forskningen har dessa andra sidor av

fåttskolarbetet beteckningen den dolda 1äroplanen12, kansom
kongruent eller inkongruent med den officiella läroplanen.vara

Kunskapsformer

mångahandafinns kunskaperDet slag. kanMan t.ex. veta attav
förhåller på någotsaker sig vissa kansätt, hur skall gö-vetaman

förståkunnaoch göra det, kan sammanhang och inne-ras man

8 Den framför allt utvecklat teorier kunskapens kroppsliga för-som om
ankring 1958.är Michel Polanyi För svensk presentation Pola-en av
nyis 1991tänkande, Rolf närbesläktat ocksåEtt tänkande ñnner vise
hos Pierre Bourdieu i hans habitus-begrepp, även hanst.ex. ut-omångs unkter är kulturella och sociologis Se Bourdieut.ex.snarare

1991,1970 1992.Broady Callewaert,
9 Genom språkspelådelta i Wittgenstein 1978vad kallat Se vidareatt

1983,Göranzon 1989.Johannessen
10 1963 frånPolanyi talar, med tankeñgur gestaltpsykologin,en om

tvåkunskapens sidor. är den fokala,Den den synliga, den trå-ena som
der fram bakgrunden, är kunskapens andra, underför-gentemot som
stådda sida.
11 1987, 1991.Edwards Mercer Lave
12 1981.Se Broadyt.ex.
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börder handla SOUoch kan med omdöme. Dessa olika for- 1992 94gottman
såkunnande olika, förefaller orimligtär det Kapitel 2att att ettmer av

definiera kunskap.generellt sätt
åtskillnadVi i det föjande fyra olika kunskaps-gör mellanen

förståelse,former fakta, färdighet och förtrogenhet. olika for-De
samspelar med varandra och varandras förutsättning-utgörmerna

fyra former naturligtvis inte kunskapens allaDessa uttömmerar.
dimensioner. Syftet utvidga kunskapsbegreppet ochär att att mot-

ensidig betoningverka den eller andra kunskapsformenen av ena
framför andra.

Faktakunskaper kunskapär information, regler och kon-som
nå-ventioner. Det kunskapsform innebär viär att vet atten som

förhåller sig det eller andra kunskapsättet. Det ärgot ena som
någotikan mätas eller mindre, vi har eller intetermer merav

ihåghar, vi kommer eller har glömt bort. kunskapDetta ärsom
åtskillnadinformation mellan ytlig och djup kun-utansom -

förståskap13 mellan olikaeller sätt fenomen.att samma
frånTill skillnad faktakunskapernas kvantitativa karaktär, kan

förståelsekunskap främst karakteriseras kvalitativsägas di-som en
förstås påmension. Samma fenomen kan olika sätt. Vi kan inte

förstå förstå påmindre, vieller däremot kan kvalitativt olikamer
isätt. Kunskapen kan bedömas eller mindre kvali-termer av mer

förståelse.ficerad
förstå uppfattaAtt begripa, meningen eller innebör-är attatt

förståelseden i fenomen. Kunskap kan ellerett som vara mer
begreppmindre privat. Att tillägna sig och strukturer, byggtssom

ämnesområden, innebärinom olika vi internaliserar kol-attupp
vår förståelse fårlektiva begrepp i fenomen. Därigenom viav en

grund, referensram, möjliggör kommunikation.en somgemensam
Överföringen sådan förståel-referensram ellergemensamav en

språket. språk, fårsegrund sker främst När vi lär viettgenom oss
också Språketochstruktur sociala meningar relationer. bären av

språkligt tillgångbetydelser. Att utvecklas innebär därför att
till fler ord och begrepp möjliggör alltmer nyanseradesom upp-
fattningar.

förståelse SåFakta och är intimt förbundna med varandra. t.ex.
förståelsenavgör vilka fakta vi kan eller uppfatta. Faktase

kan därför inte heller förutsättningsägas för ellervara en av mer
förståelse. förståelsensgrundläggande Samtidigt faktaän ärnatur

förståelsebyggstenar. Det fakta, vi försökerär medsom se en
förståelseså någotmening hellerDet inteär abstra-äratt som

13 Jämför diskussionen och djupinlärning i Marton, Dahlgren,yt-om
Svensson 1977Säljö atomistisk holistiskoch och kunskap iom
Svensson 1976.
14 1986.Marton, Hounsell Entwistle
15 finns därförDet egentligen inga rena fakta. välkäntEtt exempel

eskimåernas språk,detta är olikahar antal ord för sno,ett stortsom
ocksåvilket innebär de kan uppfatta snö sätt änatt ett nyanseratmer

v1.
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Ibland SOUkomprimat faktalö. 1992 94ur eller ärheras fakta utgör ett av
förståelsen mentalden ganska mycket Kapitel 2omedelbar, ibland kräver

förståelseåtskillnad lik-mellan fakta ochansträngning. Denna
förståelsen fakta har inteknytning till änbegreppens snararesom

då begreppsliga kun-betoningenalltid uppmärksammats t.ex. av
huri skolan. Som följd det kanskaper diskuteras av man seen

definieras.tillvissa läromedel reducerasbegrepp i termer, som
förståelsekunskapen faktakunskap.tillDärigenom reduceras

någotvi hur skall göras ochfärdighetkunskap ärNär veten
förståelse kunskapsformteoretisk ärutföra det. Medan ärkan en

ett motorisktpraktisk. färdighet är mönsterfärdighet En aven
mål,ansträngningutfört medvetenbeteende mot ett somgenom

går idet inte uttryckaväl känt utföraren, ävenår attomav
hålla sig flytande,simmare tillord18. En ryttare attatt enser
ocksåhålla färdigheter.finns intellektuellasig kvar i sadeln. Det

förmåga utförafärdigheter omfattarMatematiska t.ex. att tan-en
keoperationer.

till denden praktiska motsvarighetenFärdighet kan somses
förståelsen. går färdigheter kopp-utvecklateoretiska Det att utan

förståelse, ofta färdigheterna mentalt inrama-ling till ärmen
svårtdetgäller lära sig läsa och skriva ärde19. detNär attt.ex.

och vadmellan vad praktiskt ärdra gräns åratt som men-en som
måste forma bokstä-ochkunna hanteratalt. Man penna papper,

språketskrivnabinda ihop, ljuda Men det ettetc. me-somver,
inramningmentalningsfullt verktyg för kommunikation utgör en

utveckling.skrivfärdigheternasför läs- och
förståelse kunskapsformerfärdigheter ochMedan fakta, är som

förtrogenhetskunskapw densynligakunskapsbergets ärutgör topp
den osynliga delen, vadkunskapsform, närmast motsom svarar

dimen-bakgrundskunskap eller kunskapenskallats tystasom ovan
sinnliga upple-Förtrogenhetskunskapen ofta förenad medsion. är

något på gång ellerkänner och vet, när ärvelser. Vi luktar,ser,
påbörjas.något kom-Förtrogenhetskunskapenskall avbrytas eller

Genom delta i praktiskauttryck i bedömningar.till attt.ex.mer
verksamheter.vi reglerna i dessa Förtrogen-verksamheter lär oss

förkan tillämpa dessa reglerhetskunskap innebär t.ex.att man
användas unika iolika beroende dethur begrepp kan sätt

många unika situationer lär visituationen. Genom erfarenhet av
liksom uppmärksamlikheter i olikheterna, attatt varaseoss

15 förståelseuppstår tillför fakta mening,Istället att t.ex.man segenom
1977.Piaget

förståelseformer17 1910skilja bägge talar DeweyFör mellan dessaatt
förståelse, transitiv in-indirekt och Wittgenstein ochdirekt och omom

förståelse, 1989.transitiv Johannessen
13 1963.Polanyi
19 1992.Säljö

åteointroducerats20 bäg-förtrogenhetskunskap har deBeteckningen av
SeBergen-filosoferna Kjell Johannesen och Tore Nordenstam. t.ex.ge

1988,1990, 1988, JosefsonCigiázânzon Johannessen Nordenstam

66



utgångspunkt frånolikheter. Med exempel, kan vi SOU 1992 94repertoaren av
använda tidigare erfarenheter i situationer. Kapitel 2nya

Syftet med skilja olika kunskapsformer främstär visaatt ut att
på mångfalden det gällernär hur kunskaper kommer till uttryck
och förhindra ensidiga reduktioner kunskapsfenomenet. Samti-av

fråndigt finns det fara i skilja formerna varandra faraatten en-
består i de kan uppfattas förekommerde i renattsom som om
åtskildaform i verkligheten. Alla fyra formerna finns inom alla

kunskapsområden, betoningen de olika formerna kanmen av se
områdenolika inom olika och mellan olikaut personer.
påökadeDe kraven teoretiska kunskaper i arbetslivet innebär

inte andra kunskapsformer blir oviktiga. Praktiska färdigheteratt
eller förtrogenhet grund för goda handlingar blir inte be-som en

någottydelselösa. Detta är har kommit alltmer uppmärk-attsom
åren,de bl.a. i samband med datorisering olikasenastesammas av

yrkesområ-verksamheter och förvetenskapligande praktiskaav
denZZ. Praktisk kunskap inte tillämpad teoriär det kun-är en-
skap med egenvärde. Utan färdigheter och förtrogenhet kan vi in-

behärska praktisk verksamhet. Vid förändring praktiskte en av
verksamhet krävs emellertid ofta teoretiska kunskaper. kanDessa

måstedock inte ersätta de praktiska kunskaperna knytas tillutan
dem.

Kunskaper redskapsom

såvälKunskaper redskap lösaär för praktiska teoretiskaatt som
frågorproblem. utvecklas i anslutning tillDe speciella i speciella

sammanhang. De förändras användas. Skolans kun-attgenom
skapsuppgift omfattar inte enbart förmedla kunskaper,att utan
också förmåga.främja elevernas kunskapandeatt

All kunskapsförmedling förståelse,det gäller fakta,oavsett om
någonfärdighet eller förtrogenhet, har form facit jämföraattav

med. När det gäller kunskapande däremot, detär arbetet ärsom
målet, förmågan formulera och utveckla problem och kommaatt

såvälfram till slutsatser. omfattarDen färdigheter formuleraatt-
sig, använda kunskapskällor, sammanställa, göra beräk-att att att
ningar förtrogenhet, vilken kommer till uttrycketc. t.ex.som-

förmåga till riktiga bedömningar i kunskapandets olikagenom en
skeden.

Skolämnen kan inte enbart omfattande olika kun-ses som
ocksåskapsformer former för kunskapande. Flera skolansutan av

teoretiska ämnen har i huvudsak bestämda de kun-setts som av
skaper de skall eleverna, medan den dessa kunska-ge process som

fått någotresultatär inte har större Dettaett utrymme.per av

21 beskrivsDetta och diskuteras 1983Donald Schön under beteck-av
ningen reflection-in-action.
22 Dre 1986,Dre Göranzon 1990, 1988,Josefson Molan-

l 87der Nordis Pedagogik 19903.
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måste SOU 1992 94praktiska erfarenhe-elevernaförändras. Skolanbehöver ge
Kapitel 2praktiskaoch de ämnenakunskapande arbeteteoretisktter av

i sko-måste Genom elevernareflekterande.teoretisktbli attmer
praktiska erfa-sinateoretiskt reflektera övervidvänjer siglan att

såväl sig tillfår bidrade beredskaprenheter att anpassasomen
arbetslivet.förändringar i t.ex.

sammanhang därinnebär detredskapAtt kunskaper attsomse
tvåfår förkonsekvenserblir viktigt. Dettautvecklaskunskapen

måsteförutom kunskaperelevernadet förstaskolan. För att
Något his-något utvecklades.där dessasammanhangdeveta om

detsamtliga skolämnen. Förfinnas iperspektiv bör därförtoriskt
för elevernassammanhangmeningsfullaskolan erbjuderandra att

Elevernablir central.kommunikativa aspektenkunskapande. Den
få Det-måste sig och prövaformulerasamtala mycket, argument.

såväl muntligaformer,utsträckning i verbalasker i stor somta
sång,också dans,uttrycksmedelandraskriftliga, somgenommen

skebör därför inteverksamhetendelaroch drama. Dessabild av
integreradfrån blikunskapsverksamhetskolansisolerat utan en

del den.av
också skall intekreativitet. Dettafrämja elevernasskallSkolan

förmåga eleverna.särskild hosutvecklauppfattas att ensom
Allt kun-kunskapande.dimensionKreativitet kan avenses som

såväl återskapandeoch omfattarmeningsskapande,skapande är
förståelse bygger tidigareutvecklarnyskapande. Den mansom

förståförståelse förförståelse. handstillligger näraDet att
förstått. kreativa aspek-tidigare har Denliknande sätt mansom

infallsvinklar,aspekter ochomfattar nyskapande, attten se nya
Kreativi-tidigare tankefigurer.ochutanför övergeatt ramarna

förståelsen eller praktiska lös-intellektuelladenkan gällateten
innehåll.såväl främja krea-för Attuttrycksformerningar ettsom

okonventionellaförskapablir därigenomtivitet tan-att utrymme
såväl viktig aspekt kun-Kreativitethandlingar. ärkar avensom

förmåga ovanligafantasi och tillkräverdenskapsutvecklingen,
associationer.

kunskapan-elevernasdelkreativitetenGenom att avsom ense
också lösningarolika kreativanaturligtblir detde arbete ut-att

praktiska, intel-kanolika slag detbedömningarförsätts varaav -
kriterier avgör.eller moraliskalektuella, estetiska som

kunskapsutvecklingIndividens2.3

i sigoch kunskapandekunskapervi behandlatHittills har som en
de kunskaperutgångspunkt karaktärendiskussionför omen

uppfattning23 dominerades längeKreativitetsforskningen omav en
förmåga individen. Inomeller egenskaphosspeciellkreativitet ensom

jämfunktioner. Krea-knutits till vissakreativitethjärnforskningen har
såväl denproblemlösning, tankeprocessenaspekttivitet somavsom en

1980.Feldmani behandlasresulterarprodukt tänkandet t.ex. av
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skolan skall förmedla. det vi perspektiv och SOU 1992 94I här avsnittet byter
utgångspunktbehandlar kunskapsutvecklingen med i den enskilde Kapitel 2

individen.
Individens naturligtviskunskapsutveckling sker inte bara i sko-

lan. vardags- och arbetslivetI utvecklas kunskaper närmast som
språkligbiprodukt, vi ideltar i och verk-atten genom samvaro

samhet. skolan det däremot kunskapsutvecklingenI är iärsom
frånfokus. Skolan skall förmedla kunskaper, lösryckta de sam-

pådemanhang där utvecklades, till eleverna systematiskt ochett
koncentrerat kunskaper förväntas elevernasätt. Dessa kun-senare

använda i andra sammanhang. denna speciella uppgiftDet ärna
bakgrund till olika pedagogiska modeller och denutgörsom en

förståinlärningspsykologiska forskningens försök och främjaatt
inlärningelevernas kunskaper.av

frågor på såinlärningspsykologiska forskningens visDen är
knutna till framväxten skolan institution. Framförallt gäl-av som
ler det inlärning teoretiska kunskaper, eftersom praktiska kun-av

också påminnerskaper i skolan lärs sättut ett som mer om
hur lär sig utanför skolan, dvs. i samband med det praktiskaman
arbetet.

frågaviktig inlärningsforskningenEn för har varit Vad ele-är
åldrar utvecklingsnivåerellerför vid olika Kanverna mogna

åldereleverna lära sig vad helst vid vilken helst eller ärsom som
något gårdet meningslöst försöka lära elever derasutöveratt som

mognadsnivå. Frågan alltsåhar varit hur relationen mellan indivi-
mognaddens utveckling och inlärning ut.ser

års framstår frågaljuset forskning dennaI alltav senare som
upprätthålla åtskill-meningsfulltmindre fruktbar. inteDet är att

naden mellan inlärning och utveckling. Till detta kommer för-en
människans kognitivaändring i uppfattningen utveckling hu-att

ocksåbiologisktvudsakligen psykiskt och bestämd tillär den iatt
hög och kulturelltutsträckning socialt bestämd.är

Som grund för diskussion individens kunskapsutveck-en om
ändåling i skolan skall vi börja med den pedagogiska debattens

i tidigare forskning tillrötter relatera denna begrepps-attgenom
någrautveckling-inlärning, tillför därefter överparet att

årsaspekter forskning. kan sammanfattas medDessaav senare
Ocksåbegreppsparet erfarenheter-lärande. i skolan lär man av

erfarenheter och skolan kan därför inte betraktas socialtettsom
kulturellt neutraltoch ställe25 där in kunskaper förlårman se-
användning. Detta har konsekvenser skolanför ännunare som

ändåknappast iavspeglats den pedagogiska debatten. Vi vill anty-
sådanada konsekvenser.ett par

24 1980,Se 1987, 1991,Feldman Edwards Mercer Resnickt.ex.
Rogoff 1983, 1992.Lave Säljö
25 1987,Edwards 1992, 1976.Mercer Resnick Stubbs
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SOU 1992 94och inlärningUtveckling
Kapitel 2

skilja traditioner,pedagogiska debatten kandenI ut tre somman
relationen mellan utvecklinguppfattningartill olikaknutnaär om

detsammaförsta antagandet inlärning ärinlärning. detoch För att
utvecklas haneleven lär sig destoutveckling. Ju mermersom

maxi-ansträngningarna koncentreras tillkanhon. Därigenom att
behavioristiska inlärningsteo-Hit hör olika,inlärningen.mera

påden Skinnerspedagogiska orienteringar,rier grundade, t.ex.
undervisningsteknolo-grundadeförstärkningsteoretiska principer

påinriktade bete-inlärningsteorier ärBehavioristiskagin26. yttre
gårpå bra förenamentala Deenden och inte inre, attprocesser.

kunskapsuppgift förmedla relativtskolansmed attsomsynen
sådanfärdigheter.avgränsade kunskaper och Enenkla och upp-
behövdes ikunskapersvarade väl denfattning mot typ av som

innebarindustrisamhällets organisering arbetettidigadet somav
långtgående spjälkadesarbetsdelning där arbetsuppgifternaen

kunskapsoberoende.och gjordesupp
föresprå-i Sverige sina främstaUndervisningsteknologin hade

genomslagskraft ibörjan 70-talet. Desskare 60-talet och av
främst de yrkesteknis-ojämn, kanske detskolan mycket ärvar
genomslag. Till dess för-tala verkligtka linjerna kan ettman om

från tayloristiskaorientering bort dethar allmänsvinnande en
arbetslivet bidragit.tänkandet i

inlårningsteorier hanterade kunskaperOm behavioristiska som
pånågot pedagogiska tänkandet 70-ta-kan detsäga attyttre, man

sig kunskaper delgjorde helt och inriktadelet som avenom
sågsinlärning och utvecklingRelationen mellanindividens inre.

pedagogiska tänkandeindividens utveckling. Detbestämd avsom
från naturligt utvecklasindividenform utgick att mottog ensom

förståelse begripande i alltvärlden, störreallt riktigare ettav
begripandet. Därmedmed det vetenskapligaöverensstämmelse

frågan den kollektiva kunskapen tillblev överföring nyaavom
fråga betingelser för individernas utveck-släkten skapaatten om

ling sina kunskaper.av
spår i dagens läroplaner.pedagogiska tänkande harDetta satt

sådant perspektiv blir skapa betingelserSkolans uppgift i attett
stimulera dennaför naturliga utveckling,elevens samt att genom

inför problem deras utveck-ställa eleverna motatt som svarar
lingsnivå. för vilken inlärningUtvecklingen sätter gränser

möjlig.ärsom
då med utveckling Utveckling har i psykologinVad menas

mänskligt. Utvecklingsfeno-definierats det universelltärsomsom
uppnåsdå normalaalla individer i alla kul-blir det avmen som

specifika omgivandealla historiska tider, oberoende deiturer av
pårådande vid speciell tidpunkt ellerbetingelserna är enensom

25 1971.Skinner
27 1980.1948Se och FeldmanWerner,t.ex.
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bestämd plats. Utveckling talar i de fall där förändring SOU 1992 94man om
förståskan serie alltmer avancerade stadier. Utveck- Kapitel 2som en av

lingsteorier innebär människans utveckling uni-att man ser som
såversell och dvs. den sker oberoendespontan, spontant gott som

genomgåromgivningen. Varje individ samtliga istegav samma
ordning och tidigare utvecklingsstadier integreras i senare.

Till utformningen generell, utvecklingspsykologisk sta-av en
dieteori har framförallt Piaget bidragit. Som resultatett av sam-

genomgårspelet mellan handlingar och omgivningen människor
antal kognitiva utvecklingsstadier. Dessa utgör slags struk-ett ett

turerade helheter, ways of thinking, bestämmer vad ärsom som
förmågamöjligt begripa och mentalt hantera. Elevernasatt att

på så utvecklingsnivå.tänka vis knutnaär till deras kognitiva
Piagets forskning emellertid inte primärt inriktad sko-var

pålans problem och därmed inte heller relationen mellan inlär-
påning och utveckling, individens kunskapsutveckling. Dettautan

påkan värt med tanke det inflytande dessa teorieratt noteravara
påhaft tänkandet skolan. PiagetsDet intresse, be-attom som var

gripa individens kunskapsutveckling, har olyckligt sättett
ocksåkommit bli förebild för individens inlärning kunska-att av

i skolan.per
Den tredje traditionen omfattar antagande inlärning-ett attom

påverkakan utvecklingen. har sinaDen främströtter hos Vy-en
gotskij och den ryska kulturpsykologiska forskningen. Till skill-

från från ånad Piaget utgick Vygotskij motsättningen mellan ena
från åsidan överföra kunskaper de till barnen och and-att vuxna

måstesidan barnen själva utveckla sina kunskaper. Dennaattra
motsättning hanterade Vygotskij för det första idéngenom om
utvecklingszoner hos barnet barnetvad klarar göraattav-

gårmed hjälp3°. imiteraBarnet kan handlingar utanför grän-som
nåför dess potential och kan imitation längreserna egen genom

förståelse.än med sin För det andra arbetade Vygotskij medegen
idén meningsfull praktik där kunskap är redskap förett attom en
nå mål. Genom i meningsfullt sammanhang använda deett att ett

någotkunskaper till början någotyttre, blir de tillärsom en
inre. såDen kunskapen införlivas med barnenssättvuxna

förståelse.egen
språket.De kunskaper överförs till barnen Ge-vuxnas genom

språket får tillgånginternalisering barnet till dennom av vuxna
gårkunskapen. Inlärningen före utvecklingen och skapar en

potentiell utvecklingszon. Utvecklingens drivkraft interaktio-är
mellan och bam.nen vuxna

Skillnaden mellan Piaget och Vygotskij gäller framförallt hur
de uppfattade förhållandetbegreppsutvecklingen i relation till

28 beskrivning påEn de kognitiva utvecklingsstadierna finns svenskaav
i Piaget 1968.t.ex.
29Se 1981,Vygotskij 1985,Wertsch 1991.t.ex.
30Rogoff 1984.Wertsch
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SOU 94pri- 1992språk. tankeutvecklingen detPiagettanke och Förmellan var
språkligt. Kapitel 2uttrycks För Vy-strukturernatankemässigamära. De

två,språkutvecklingen ömsesidigttanke- ochgotskij snararevar
får tillgångspråket tillbarnetViaparallellaberoende, processer.

såbegreppsutveckling blirBarnenskollektiva begreppen.de
åtvå införlivandeinlärning,sidansidormedvis enaen process -

å mening.begreppensandra utvecklingoch denbegrepp, avav
utifrån betydelse förspråket ordensfår de MenMan av vuxna.-

utvecklar sinanvänds.de Barnenutvecklasbarnen attgenom
språket. mellan ordväxelverkanbetydelse Dennaprivata avegen

kunskapsutveckling.allbarn,inte endastmening gälleroch utan
förstår med,får denbegreppmening dehändelseEn mangenom

då de används.mening utvecklassamtidigt begreppenssom

lärandeErfarenheter och

Skin-förpedagogiska debatten störstOm intresset i den somvar
teorier underför Piagets60-talet ochteorier under slutet avners

så Vygotskij under slutetintresset för70-talet,slutet växte avav
80-talet.

70- och 80-formulerades underPiaget31kritikDen mot som
idénstadieteorin, dvs.generellaframförallt dengälldetalen om

strukturerartankemönstergenerellastegvis utveckling somaven
förståelse. före-Vidare gällde kritikeninlärning ochindividernas

tillämpasindivideninne itankestrukturerställningen somom
områden.innehållsligapå olika

Även pedagogiska konse-taladesjälvPiaget ogärna omom
Piaget-inspireradteorier, kan talasinakvenser pe-om enmanav

lag-anpassning tillaktivainriktas elevernasdagogik mot ensom
frånutgår hanteringindividensstimulerande omgivning. Denom

fysisk ochinte baravärlden ärfysiska världen. Menden upp-av
också framför alltkulturell och,sinnena,fattad utan ge-genom

språket, kanbakgrund dettameningsfull. Det är mot av mannom
förstå Vygotskij.förnyvaknade intressetdet

förlorat sin in-utveckling har alltmerinlärningTankefiguren -
fenomen,generelltinte längrenebörd. Utveckling ettsomses
förståelseinnehåll. Utvecklingenochtidoberoende avav rum,

innehållettill i detförsta knutenför detoch tankeformer är man
förståelse utvecklas in-individershurForskningentänker omom.

områdeninnehållsliga under detvarit mycket aktivharolikaom

1977.31 1979, HundeideDonaldson
genománg utvecklingsupp-32 den generellaproblematiserandeEn av

innehållsanknutet utvecklingsbe-förordandefattningen och ettett av
1980.görs Feldmangrepp av
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decenniet33. forskning delsDenna visar hur elevernas SOU 1992 94tän-senaste
kunskapsområden, ocksåkande utvecklas inom olika hur in- Kapitel 2men

nehållet de kunskaper skolani förmedlar bestämmer elevens tan-
påverkarkemässiga utveckling. Olika olikaämnen elevenssätt

utveckling.
ocksådet andra kognitivaFör är den utvecklingen knuten till

språkligadet kulturella, och sammanhanget.praktiska Kunskaper
något någotvarkenär utanför människan, eller inre, inne iyttre,

någotindividen, ligger mellan individen ochutan snarare som
omgivningen. viktig del omgivningEn denna andra männi-ärav
skor, socialadet sammanhang där kunskapen kommuniceras ge-

språket34.nom
påverkar alltsåDen praktiska situationen hur kunskaper struk-

och hur tänkandet formas35. I forskningen används be-tureras
teckningen situated cognition36 för beteckna relationen mel-att
lan kognition och social interaktion. Därmed upplöses skillnaden
mellan det sociala och det kognitiva, kognitioner blir socio-
kognitioner. Kognitiva handlingar, dvs. tankar, demotsvarar
krav finns i den sociala situationen-W. Tänkandet blir soci-ettsom
alt fenomen och det sociala sammanhanget del tänkandet.en av

frånviktig aspekt lärande blirEn därigenom förflytta sigattav
område38.social inkompetens till social kompetens inom ett

får också konsekvenser förDetta uppfattningen elevens lä-om
i skolan.rande Inte heller skolan kunskapsmässigtär neutral.

Dess sociala struktur form elevernas kognitiva aktiviteter.ger
kunskapsinnehålletEleverna lär sig inte endast det synliga i

ocksåläromedel och undervisning, deras lärande omfattart.ex. ett
hanterande situationden sociala skolan erbjuder.av som

33 Sverige fenomenografisktI är det främst den grundade didaktiska
forskningen initierats Ference Marton och hans medarbetare isom av
Götebor tillhar givit bidrag denna forskningsinriktning. Se t.ex.som

1981, 1987, 1988.Lybeck RenströmNeuman En rad studier finns
också redovisade i fackdidaktik Marton,volymer 1987.tre om
34Se 1991.Wertscht.ex.
35 ocksåFörutom traditiondenna kan nämnas forskning artificiellom
intelligens, expertkunskap och kanske framförallt hjårnforskning. Inom
hjärnforskningen århar under framsteg skett vad gäller tän-storasenare
kandets fysiologiska bas. Genom hjärnforskningen har kunskapen om
lokaliseringen olika former tänkandet ökat. ärDet dock viktigt attav av
klargöra tankars kvalitet inte enkelt tillkan reduceras elektroke-att en
misk eller bestämd lokaliserin Sammanförandet kun-process en av

frånskap hjärnfysiologin med psykologisk stärkerkunskap uppfattning-
den praktiska erfarenhetens betydelse för den teoretiska kun-en om

skapsutvecklingen.
36 Greeno 1988, 1988, 1991,Lave Resnick, Levine Teasley Ro-

1983.goff Lave
37Jfr Johan Asplund,Asplunds begrepp social responsivitet 1987.
38Rogoff 1990.
39 någotOlika tolkningar elevsvar än föruttryck kognitivannatav som
förståelse ocksådiskuteras 1987.Edwards Se 1969Mercer Holtav

1976.och Stubbs
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förståelsenockså åt SOU 1992 94årens ljusforskningDe nyttgersenare
Kapitel 2har för de-olika sociala bakgrunderelevernasvilken betydelseav

skolgång. med oli-till skolaneleverna kommerfaktumDet attras
förerfarenheter har betydelsekulturellt bestämdasocialt ochka

exempelsocial miljö. Ett ärskolande kan hanterahur t.ex.som
oli-skriftspråket, i skolarbetet. Barnensviktigt verktygär ettsom

skriftspråk deverktygmed görerfarenhet miljöerka attsomav
påverkarskriftspråket, i sin de-relationer till Dettahar olika tur

skriftspråkliga i skolan.färdigheter Ettutveckling annat ex-avras
och in-begrepp kunskapolika erfarenhetempel derasär somav
sådanafrån sociala miljöer harerfarenheter skildalärning. Med

inlärningsforskning-innebörd för eleverna. Iintebegrepp samma
Ocksåolika metakognitioner.barnen hartalar attomen man

lärande.för elevernassig ha betydelsedessa har visat

kunskapsutvecklingindividensSkolan och

någotfrån ikognitiv utvecklingbetraktaFörskjutningen att som
innehållförståelsenstill uppmärksammahuvudsak mentalt, att

får, för skolan. Indivi-konsekvensersammanhangoch sagt,som
medta in interageraden lär sig inte attatt utan genomgenom

Individenskunskapsmässigt neutral.inteomgivning. Denna ären
förståelse där-möjlig ochvilken ärerfarenheter bestämmer som

erfarenheter kan in-Kommunikativa och praktiskalärandet.med
från kunskaps-utveckling. Elevensindividens kognitivaskiljaste

språkligapåverkas sammanhang sko-sociala ochdetutveckling av
där.eleverna kan göraoch de erfarenheterlan utgör
och fördjupa deskolan skall utvidgaläroplanernaI attanges

skolan, och undervis-med tillkunskaper eleverna kommer att
fått utanföreleverna hartill de erfarenheterningen skall anknyta

förståelse utveck-viktig princip dels förskolan. Detta är att nyen
allasvärde betonaoch dels för det ärlas tidigare att attatt avur

forskningsgenomgångenljusetväsentliga.erfarenheter är I av
sådan inriktningmedemellertid vissa problemfinns enovan

skall förmedlakunskaper skolanskolverksamheten. Genom deatt
från elevernas olika erfaren-i sammanhang skildahar vuxit fram

någon fördjupning eller utvidgningnaturligde inteheter, utgör
elevernas erfarenheter.av

utgå från tidigareelevernasinriktningalltför starkEn mot att
också få ide erfarenheter de görtill följderfarenheter kan att

kan innebäratillräckligt uppmärksammas. Detskolan inte ett un-
skolan skall tillföra eleverna.de kunskaperderskattande somav

sådana in-kunskaper despeciella uppgift eleverSkolans är, att ge

40 Bernsteinsvidareutveckling Basilforskning kanDenna avses som en
språkliga och interaktionen mel-sociala miljöers koderteorier olikaom

pedagogiska verksamhetenolika sätt organisera denlan dessa och att
1983.Bernstein Lundgren,

41 1988.1992, PramlingArfwedson
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får utanför skolan. I enlighet medte kan des- SOU 1992 94resonemanget ovan
kunskaper inte förmedlas lösryckta delar, skall fram- Kapitel 2utansa som

stå meningsfulla i de sammanhang där förmedlas.de De kun-som
skaper förmedlas måsteoch den situation där de förmedlassom
utgöra helhet, eftersom elevernas lärande bestäms den so-en av

såvälciala logiken innehåll.den förmedlade kunskapens Isom
måsteskolan eleverna lära kännamöta, och utveckla kunskaper

kunskapsområden.inom olika såvälDessa kunskaper omfattar
frågor förmåganoch hantera praktiska och mentalaattsvar som
verktyg.

Detta utesluter naturligtvis inte elevernas olika erfarenheteratt
innehålletutanför skolan utgör del i undervisningen. Ele-en av

måste få använda och fåbearbeta erfarenheter liksom hjälpverna
förstå frågorstrukturera och aktuella och problem utanföratt

måsteskolan. Dessa emellertid sättas i relation till de olika kun-
skapsområden skolan erbjuder.som

måste ocksåskolanI det finnas progressionstänkande, dvs.ett
tänkande den ordning elevernas kunskapsutvecklingett om som

följer. Tidigare teorier den kognitiva utvecklingenom som en ge-
nerell utveckling antal kvalitativt skilda stadier,ettgenom gav en
grund för ordna progression i undervisningen byggdeatt en som

utvecklingsnivåereleverna vid vissa kognitivaatt hade be-en
förstå förståelseformer.redskap för och vissa Vad bliratt ta emot

då konsekvensen för progressionen i undervisningen de forsk-av
ningsresultat redogjorts för ovan För det första det finnsattsom

ordning för kunskapsutvecklingen kunskapsområ-inom olikaen
den, innebär eleven utvecklar kvalitativt olika formerattsom av
förståelse. bestämsDessa emellertid inte elevens utvecklingsni-av
vå, varför läraren inväntaän elevernas mogna ak-attsnarare

ocksåtivt bör bidra till denna. Eleverna kan förväntas befinna sig
nivåer områdenolika inom olika beroende erfarenheter

och intresse.
måstePlaneringen progressionen ocksåemellertid elever-taav

harmoniska måsteutveckling i beaktande. finnasDet ba-nas en
lans mellan den fysiska, motoriska, sociala, emotionella och intel-
lektuella utvecklingen. Inte minst viktig utvecklingenär elever-av

självförtroende. skolårenDe första är avgörande för utveck-nas
lingen den självtilliten, för känna duger ochatt attav egna man
år måstekan lära sig saker. iMan miljötryggen person som en
få påuppleva det uttrycker allvar. Till detta kommeratt tasman

ocksånaturligtvis någotbetydelsen ha uttrycka. Be-att attav
vågagreppsutvecklingen omfattar balans mellan uttryckaatten

någotsig, ha uttrycka ha verktyg för kunna formuleraatt samt att
sig. Om alltför tidigt lägger för vikt vid hur elevernastorman
formulerar sig och vad de vå-kansäger, grunden för vilja ochatt

uttrycka sig ödeläggas.ga
måsteElevernas erfarenheter allvar. Men erfa-tas mer

renheter och upplevelser har, desto har formu-attman mer man
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skolåren 1992 94soutillförsde förstabarnenviktigtdärförärlera. Det att er-
tillgångmåste få 2Kapiteltillolika slag. Deupplevelserfarenheter och av
socialtsånger, naturupplevelsersåväl berättelser, ettetc. sam-som
kommunika-imeningsfulla verktygkunskaper ärdärmanhang

problemlösning.ochtion

kunskaperorganiseringochUrval2.4 av

kunskaporganiseringfrågan ochurvalvikapitel 1I avomangav
läroplansfrågoma. skall för-Läroplanenviktigastedeen avsom

innehåll. för-skallmål såväl Dendessskolanstydliga ge ensom
bi-delarnasför de olikaochståelse helhetutbildningenför som

tidigarei deförtsdiskussionhelhet. Dentill dennadrag av-som
tillkunskapsutveckling liggeroch elevernaskunskapersnitten om

våra förslag.grund för
teoreti-praktiska ochmellanbalansfinnasskall detskolanI en

erfarenheterpraktiskareflektion överGenomkunskapsformer.ska
förmågan tillutvecklasarbeteteoretiskterfarenhetpraktiskoch av
tillgrundförstaläggsreflektion och ett veten-ochtänkande en

ocksåskallarbetetförhållningssätt. kunskapandeI detskapligt
beaktas.dimensioneroch etiskaestetiskakreativa,

världenavbildningintekunskap är utanTeoretisk enaven
begrip-hanterbar ochvärldenkonstruktion för göramänsklig att

någotpå ellerviset intedetKunskap ärlig. utan somosann,sann
diskuterbar. FörKunskap äroch attför prövas.kan argumenteras

sådan hos elevernakunskapsuppfattningskapabidra till an-att en
dimension. Dethistoriskskallläroplanen ämnenai att ges enges

färdigaskall lärasinte endastkunskaperna utbetyder att som
sammanhang,från historisktspecifikt utanfria ett som svarsvar,

omständig-speciellauppstått undersammanhangspeciellaisom
speciella sätt.ochheter

bety-beständiga. Detkunskaper ärförmedlaskallSkolan som
skall härkunskaperBeständigaoföränderliga.deinte ärder att

käminnehållet olikai deförstås utgörde kunskaper somsom
såväl begreppfärdigheterfakta ochomfattarDeskolämnena. som

beständigadefinierakulturarv kanteorier. Ioch termer manav
allanödvändiga försådana ärkunskaperkunskaper somsom

påverkaförstå, samhället.i ochdeltakunnaförmedborgare att
indi-referensram. Urblir därigenomKulturarvet gemensamen
in-beständiga, dekunskapernagörvidperspektiv det attär som

elevenslärande.totala Urelevernasdeloch blirförlivas en av
i under-Tyngdpunktenobeständiga.kunskapersynvinkel ytligaär

på självaelevernamåste strävandärför liggavisningen mot atten
ifaktakunskapernainteorier sätterochutvecklar mönster som

kunskapsformerdiskussionenrelation tillIsammanhang. omett
förståelseaspekt,kunskapersbetoningstarkareinnebär detta aven
olika slag.också kunskapande arbeteförtrogenhet med avmen
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SOU 1992 94förståelsekunskap inte skallpå skolaninteinnebärKraven att
variera Kapitel 2faktaurvaletkanfaktakunskaper. Däremotmedarbeta av

måste fakta förmedöverallt arbetainteeleverlokalt. Alla samma
iförståelse. emellertid olikauppnå Detta kan utatt segemensam

fakta kanbehandla vissaBetydelsenolika skolämnen. att varaav
hos ele-betydelseni andra, liksomdel äni ämnen attstörre aven

förstå arbetar med.stoffdetspeciella såttutveckla att manverna
målskolansolika skolämnenademed hjälpDet är somav
sko-nås. olika skolämnenaskall deskall Tillsammans garantera
må-relation tillmål. funktioner iolikaför sig fyller delans Var

för detkursplanenformuleras ifunktionlen. Vad denna är en-
skilda ämnet.

såorganiserasskallde olika skolämnenaUndervisningen i att
och till-och stödjer varandrakompletterarderas olika funktioner
allsidi-främjar elevenshelhetstruktureradutgör somsammans en

utveckling-ü.ga
gårhistoriska ochdjupa rötterharämnenAvgränsningen av

konstarterdisciplinuppdelningen,vetenskapligatillbaka den
med-yrkesområden. specialiseringen harvetenskapligaeller Den

blir alltuniversitetsämneochmellan skolämneidentitetenfört att
fåupprätthålla. exempelsvårare själva verketfinns iDetatt en

både konst-sådan finns vad gällerLikartade tendenseridentitet.
yrkesområden.ocharter

mänskligdetnaturgivet fenomen, äringetskolämneEtt är en
tid. Behovetförändras överkonstruktionoch social attavsom

innehållet in-dels förförsvinna,vissa saker kanundervisa attom
framstår dels för kunskaperna harväsentligt ochlängre attte som

formmaterialiserade ivardagsliv,i människorsinförlivats av
sundaallmänmedvetandet eller detdelverktyg eller som en av

långtfrån tillbaka liggande traditioner ärKvarlevorförnuftet45.
discipliner-moderna vetenskapligaseglivade. Deofta ganskadock

innehållpåverkat inteskolämnenasnaturligtvishar syste-menna
samhälleli-stoff. har varitDetknutits till tidigarematiskt snarare

bakomfrågor kunskapsutveckling legatvetenskapligän somga
innehåll i skolan46.introduktionen nyaav

42 1978.m. Schwab
43 i statskunskap,sina rötterutgör samhällskunskap medexempelEtt

socialantropologi.nationalekonomi, sociologi och
från fin-44 endastutvecklingen kunskaperFör diskussion attaven om

småningomså för-några flera,individer, de delasviahos att avnas
så blivitgenerella deslutligen bliviti för hamedlas skolan attatt en

därför inte behöver för-samhällslivet ochsjälvklar del vardags- ochav
också 1966 diskussion1980. Jfr PeirceFeldmanmedlas i skolan, se

kritiska förnuftet.och detdet sundaom
45 kontakt med deninte komma iflesta elever kommerDe naturve-att

verksamhet,naturvetenskapligtenskapliga kunskapen i utan snarare ge-
tekniskai formnaturvetenskapliga kunskapermaterialiserade avnom

såvälutmärker vardags-verktyg alltmeroch andraapparater somsom
arbetsliv.
45 1987.Blankertz
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innehållRelationen mellan skolämnenas och de motsvarande SOU 1992 94
disciplinerna har egentligen aldrig varit särskilt stark. Jämfört Kapitel 2
med de vetenskapliga disciplinerna behandlar skolämnena andra
områden åtminstoneoch problem. Dessa är, i grundskolan, häm-

från fråntade vardags- och samhällslivet än desnarare mer ve-
tenskapliga sammanhangen. Skolkunskapen omfattar inte endast
frågor frågorna ocksåstörre deär än vetenskapliga utansom
frågor värden, moral och kunskapens konsekvenser.om

viktigtDet är olika kunskapsformer i samtligaatt utrymmeges
ocksåDet betyderämnen. de praktiska sidorna de s.k.att teo-av

måsteretiska ämnena uppmärksammas liksom de s.k. praktiska
teoretiskaämnenas aspekter. Däremot kan proportionerna mellan

olika kunskapsformer ocksåolika i olika liksomämnen deutse
enskilda elevernas kunskapsprofiler inom ämne. Vissa eleverresp.

förståelsedirnensionen,kommer kanske längre i andra i behärs-
återigenkandet faktakunskaper medan andra utvecklas starkastav

gällernär det färdighet och förtrogenhet. Vidare är det viktigt att
kursplanerna inte begränsas till de kunskaper elever-att ange som

ocksåskall utveckla de former för kunskapande äm-utanna som
net rymmer.

Progression

innehåll måsteUrvalet och organiseringen skolans göras attav
såväldet blir progression inom mellan skolformer. Dettaen som

behöver inte innebära det inte kan finnas skillnader vad gälleratt
innehåll påoch form olika stadier. innebärDäremot det detatt
måste finnas systematik i den ordning kunskaperna för-en som
medias.

Grundskolan och gymnasieskolan har delvis olika uppgifter
målsättningar.och Grundskolan skall förbereda för vardagsliv och

samhällsliv, medborgerlig allmänbildning allmänsamtge en en
grund för vidare studier, medan gymnasieskolan skall förutom att

ocksåallmänbildande förbereda för yrkesliv och högre stu-vara
målsättningar påverkardier. innehålletDessa skilda naturligtvis i

de olika skolformerna. grundskolanI skall kunskaperna för-som
medlas i de olika inriktadeämnena hjälp förmot attvara vara en
förståelse påverka såväloch möjlighet hantera ochattav ge var-

frågor kunskapsområdendagsliv samhällsliv. De ochsom som
utgångspunktskall behandlas skall inte främst bestämmas med i

yrkesområden,vetenskapliga discipliner eller praktiska vilket där-
i högre utsträckning falletär i gymnasieskolan.emot

Även målen desammaär för hela grundskolan kan detom vara
rimligt organisera verksamheten olika beroendesätt,att

ålder. skolårenelevernas förstaDe kan period närses som en
skolgången.lägger grund för den fortsatta Under dennaman en

tid utvecklas eleverna motoriskt, intellektuellt och socialt. Hur
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utgångspunkt i lo- SOU 1992 94medorganiseras bör bestämmasverksamheten
olika Kapitel 2till elevernasbetingelser och under hänsynstagandekala ut-

vecklingstakt.
skolåren grundläg-utveckla vissaförsta skall barnenUnder de

ochbygga självförtroende,kompetenser,gande samt ett enupp
förmåga for-lära. skalltillit till sin De attuppmuntrasattegen

måla, skriva, berätta,olika uttrycksformer rita, röramulera sig i -
år fårockså under dessa upple-sig viktigt barnenDet är attetc.

får i socialasuccessivt in denvelser olika slag de växasamt attav
gårdenna periodkunskapande miljö skolan utgör. Undersom

skriftspråklighet.från talspråklighet berät-till Bilder ochbarnen
måste få praktiska färdig-liksom samtal ochtelser plats,storen

heter.
skall utveckla under de första skol-kunskaper elevernaDe som

åren sådan behöver organiserasinte karaktär, deär att somav en
grundlägga lust läratillhörande olika skolämnen. För attatt en

kan kunskaperna iställetoch tillvara barnens nyfikenhet,ta orga-
frågor.utgångspunkt Senare, de harniseras i barnens närmed

kunskapsområdenmångamed tillräckligt olikakommit i kontakt
innehållet i rimlig.kan organisering ämnentermer varaav aven

har sin givna plats iberättelser och berättandeMedan myter,
långsamtfokus därefter vridasdetta första skede, bör över mot

Då blir studierna ämnesorganiserade ochkritisk reflexion. sy-mer
Även här ämnesbestämdastematiska. kunskaperna är ärmerom

allmänbildningen och inriktningendet dock fortfarande mot var-
målet,det överordnadedags- och samhällsliv är ävensom om

också studierförbereda för fortsatta i gymnasiesko-studierna skall
lan.

och slutsatser2.5 Sammanfattning

uppfattning kunskap lärande medkapitlet redovisas ochI omen
utgångspunkt forskning.i aktuell

uppnå,i vad villKunskap utvecklas växelspel mellanett man
medden kunskap redan har, problem upplever ut-man man

gångspunkt i denna erfarenheterde gör.samt man
fungerar problem ellerKunskaper redskap, löser ettsom un-

derlättar verksamhet.en
verklighetenTeoretisk kunskap är inte avbildning utanaven

ellermänsklig konstruktion. Kunskap det viset inteär sannen
något föri absolut mening, kan argumenterasutanosann som

och prövas.
social,finns alltid i praktisk,Kunskap sammanhangett en-

språklig situation.
olika kunskapsformerDet finns kunskap olika slag. Fyraav

förståelse,har diskuterats fakta, färdighet och förtrogenhet. Det
måste finnas eftersom de kompletterarbalans mellan dessaen var-
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andra och varandras förutsättningar. Kortfattat kan de be- SOU 1992 94utgör
skrivas Kapitel 2som

Fakta kunskap information.år som
Förståelse kunskap meningsskapande.är som

kunskap utförande.Färdigheter är som
Förtrogenhet kunskap omdöme.är som
kapitlet redovisas hur inlämingsforskningen bidragit tillI en

förståelseförändrad individers lärande. Förändringen kan be-av
skrivas i tre steg

Lärande införlivande kunskaper.yttresom av
förståelse utifrån utvecklingsnivå.Lärande elevenssom

Lärande samspel mellan individ och miljö.ettsom
forskningsgenomgångbakgrund den i kapit-Mot görsav som

frå-let, kan skolans kunskapsuppgift inte enkelt reduceras till en
urval kunskaper förmedla. Kunskaper intekan be-attga om av

förstås fråntraktas färdiga produkter, kan isolerade desom som
På påverkassammanhang där de utvecklades. sätt elever-samma

kunskapsutveckling hur skolans verksamhet organiserad.ärnas av
måsteSkolan erbjuda socialt sammanhang där elevernas kun-ett

måsteskapande blir meningsfullt. Eleverna tillägna sig begrepp
från ämnesområden på såoch strukturer olika de kansättett att

fungera intellektuella verktyg.som
skolan skall det finnas balans mellan praktiska och teoreti-I en

ska kunskapsformer. Genom reflektion praktiska erfarenhe-över
förmå-och praktisk erfarenhet teoretiskt arbete utvecklaster av

till tänkande och reflektion och läggs första förgrund ut-gan en
förhållningssätt.veckling vetenskapligt I det kunskapandeettav

ingår ocksåarbetet kreativa, estetiska och etiska dimensioner.
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3 Skolan och SOU 1992 94
Kapitel 3

omvärldsförändringarna

måsteSkolans roll och uppgifter relationständigt prövas i till
måste frågorsamhällsförändringar. Varje tid sinage svar om

innehållstabilitet och förändring i skolan, vilket skall väljassom
för lärande och hur det skall organiseras. detta kapitel läggerIut

på frågor utgångspunktvi tillgrund olika dessa med ock-en svar
så föregåen-i den diskussion kunskap och lärande förts iom som
de kapitel. vi vidgad diskussionDetta gör kring barngenom en
och förändradeungdomars livsvillkor och vissa andra förändring-

i skolans omvärld kan relateras till skolans villkor ochar som
uppgifter.

3.1 Stabilitet och förändring

fåttFamiljestrukturen har i det postindustriella samhället en an-
karaktär tidigare. Familjerna har blivitän mindre, andelennan

hushållenföräldersfamiljer och barn har ökat, skilsmässorutan
samboendeförhållandenoch har blivit vanligare. Kvinnor för-

värvsarbetar i dag utanför hemmet i utsträckningsamma som
Familjenmän. den sociala grunden för barnens ochuppväxtsom

ocksåfostran har kompletterats och delvis professionel-ersatts av
såsomoch samhälleliga institutioner daghem och fritidshem.av

Parallellt med ungdomstidendetta har barn- och förlängts ge-
skolgången.bl.a. den längre Unga människors kontakt mednom

produktionen och de arbetsliv har ochtunnats ut utrym-vuxnas
för utvecklandet särskilda ungdomskulturer har imet motsva-av

frånrande grad och budskapenväxt. Användning deav nya mass-
medierna; television, video, reklam kommit blihar attm.m. en
väsentlig del dessa kulturer.av

Genom bl.a. massmediernas och utbildningens försorg är unga
ocksåmänniskor i dagens samhälle betydligt bättre orienterade

vad ihänder världen. Tider högre arbetslöshet kan förom som av
många ocksåleda till för framtiden. ochBarn är med-oro unga

de globala problem finns. lever i iDe dagvetna storaom som en
ocksåintemationaliserad värld invandringen; i skola ochgenom

modersmålkamratkrets finns ofta kulturermängd och olikaen
representerade. Nästan sjätte barn Sverige idag föräl-i harvart en
der född utomlands.är Utvecklingen leder till spänningar,som

ocksåinnesluter i sig möjligheten till naturlig och positivmen en
kontakt mellan kulturer.

såväl ocksåRelationer inom familjen har förändratsutomsom
riktningi öppenhet ochstörre större självklarhet. Detmot en en
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SOU 1992 94lärarepojkar och mellanflickor ochrelationen mellangäller t.ex.
Kapitel 3mind-och de präglasmellanRelationernaoch elever. ungavuxna

kamratlighet och likställd-lydnad ochauktoritet och mer avre av
den sociala kontrol-förutsättningarna förSamtidigt förändrashet.

värdefundament.utvecklingenochlen gemensammaav
Europarådet, School-i tillharAcademia Europaea rapporten

beskrivit analyserat sko-Societyl, ochModern Europeaning in
perspektiv.europeisktuppgifter isituation ochnutidalans ett
för familj,förändrade villkorbeskrivningengivnaDen avovan

europeiska ländernaför deväsentligt giltigoch skola i alltbarn är
skiljeri förändringarnaoch taktengradenhelhet, än avomsom

socialisa-särskilt hurpekarolika länder. Rapportenmellansig
från speciella insti-familjen tillalltmerbarn har flyttatstionen av

kan förinte och inteochtutioner tatar ansvar merensom var
och harmellan barnKontakternabegränsade del.sinän vuxna

både ifråga därmed harkontinuitet ochantal ochförändrats om
Medfragmentiserats.mellan ochkontaktmönstret ut-vuxnaunga
fostrarolikaprofessionella sättvecklingen mot somgrupper

utsträckningi mindrebarnenhand barn, tenderaroch atttar om
Familjen har destabili-emotionellt iinvestera vuxna personer.

funktioner förändrats.dessochserats
fåttå vida stör-sidan enligtandraSkolan har rapporten en--

skolgången förlängts ochi västländer harallabetydelse; upp-re
påFörväntningarna vad skolanvidgats.för skolan hargifterna

frågaåstadkomma social utjämning har ställtsbl.a.iskall om
svårt delleva tilldet ärhögt. Författarna attatt avupp enmenar

bedöms och belönaselevernaskola därförväntningar. Endessa
svårt kraf-denutgöraindividuella prestationer harefter storaatt

Några dras ide slutsatserutjämning.för socialten som rappor-av
ansträngning-hemmen ochaldrig kan ersättaskolanär attattten

hemmen densamarbete med ärförtroendefulltbyggaatt ettarna
också,måste följa.fortsätta Det poängterasskolanväg attsom

med dropouts iproblemende allt störrebakgrund bl.a.mot av
måstemånga mil-utvecklas till plats ochskolanländer, att en en

går.ungdomardit och gärnabarn
värld den närmasteutanför den utgörVidgas perspektiven som

förändringar.framträder andra Dendereferensen för storaunga,
såvälpåverkar vardagutvecklingen starktteknologiska somsom

ocksåmöjligheterfortsätter skapaarbetsliv, att men nya pro-nya
skärper kra-arbetsmarknadenutslagningblem. Mobilitet och

Miljöfrå-kompenserande utbildning.kompletterande ochven
många ödesfrågorpå blir alltför människan,sätt ärgorna som

i världen och deomvälvningar skerviktigare. Politiska runtom se-
också våråren nationsgränser haromvärld.i Nyanärmastenaste

uppstått samverkan in-intensifieradeforna östblocket. Deni det
börjarSverigedynamiskt skede därinne iärEuropa taett nuom

del.aktiven mer
1 1991. Ed. T.Society, Pergamon Pressin Modern EuropeanSchooling
Husén, Tuijnman W.D. Halls.A.
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Även påverkasskolan förändras såväloch inre SOU 1992 94yttreav som
faktorer. Den förändras inte bara eleverna, de Kapitel 3genom nya genera-
tioner för med sig samhällets förändringsvindar in i skolan.som

ocksåDen förändras det utvecklingsarbete i vardagengenom som
Påverkansker lärare och andra. sker ökat samlatettav genom

pedagogiskt och didaktiskt bådekunnande utvecklas i skolar-som
betet och vid lärarutbildnings- och forskningsinstitutioner. Hjälp-
medel och läromedelsanvändning är under förändring, inte minst

utvecklingen informationsteknologin. En viktig föränd-genom av
ocksåringsfaktor för skolan i dag är decentralisering, ökat kom-

munalt självbestämmande och kommunal organisation.ny
Frågan skolans utveckling kontra snabba och ibland djup-om

gående samhällsförändringar vi påär inledningsvis berördesom
intet sätt Ett centralt problem är i varje skede finna ba-attny.

ålanspunkten mellan sidan de krav utvecklingen i olikaena avse-
åenden ställer och andra sidan den stabila uppgift skolanmer

har; i vid mening överföra kulturarv.att Var ligger iett ansvaret
långtdetta hur nationellt skall föreskriva och det loka-man var-

måstela vid dock tydligare formuleras.ansvaret tar nu-
Skolan har efter hand tillförts alltfler uppgifter. Den ökade

och förändrade rollen för fostran har påredan nämnts. Kraven
innehåll behandla i skolan och i undervisningenatt har sedannya

efterkrigstiden innehållsligt,successivt ökat skolan har genom-
läro- och kursplanerna, blivit överlastad. Det har alltid varit lätta-

innehållföra till än visa vadatt skallnytt bortattre tassom
uppståreller minska. diskrepansDet mellan de krav ställsen som

bl.a. i läro- och kursplaner och verkligheten den enskilda skol-
enheten där det faktiska urvalet sist och slutligen görs. Allt detta

ocksåär naturligtvis problem skolor i andra delar den in-som av
dustrialiserade världen brottas med.

Urvalet vilka kunskaper är centrala och vad ärav som som
skolans uppgift har vartefter kodifierats i tidigare läroplaner. Det

återär väsentligt granska skolans uppgifter.att De kravnu som
påsamhället i dag ställer skolan skall uttryckas i form kär-av en

kunskaper och färdigheter alla behöverelever förna av som sam-
hällslivet och livet i övrigt. Lärarna skall i samarbete med elever-

dels undervisningsmålformulera utgångspunktmed i de natio-na
nella styrdokumenten, dels innehållvälja det konkreta i och me-
toder för undervisningen stämmer med de lokala förutsätt-som
ningarna och finner bäst kan leda till förverkligandeettsom man

mål. På nivåkommunal skalluppsatta det finnasav ett utrymme
för besluta viss profilering och den enskildaatt eleven skallom
ha för välja personlig fördjupning.ett utrymme att Det innebär

det blir allt mindre möjligt och allt mindreatt klokt ställaatt en
mängd preciserade innehållkrav alla elever skall till-nya som
ägna sig.

En del de krav riktas skolan inte främströr inne-motav som
hållet i undervisningen i olika ämnen, andra arbets-utan snarare
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94SOU 1992vidare in-fråga kanstyrning.central Detförintedvs. ärsätt, en
Kapitel 3föregående kravkapitel,så för iredogjortvi attnebära, nyasom

förståelse,skall ha;elevernakunskaperdekaraktärenställs av
Somkonsekvenser.kunskapensinsiktredskap,kunskap omsom

också iförändringarkapitelvisa i dettakommervi om-att ger
också skolanförmöjligheterochförutsättningarvärlden nyanya

med in-samverkanlokalNödvändighetenundervisningen.och av
och lo-skolai valökad frihetomgivning,i skolansstitutioner av

resursfördelningbudget ochfördecentraliseringkal ansvarav
verksamheten.förockså förutsättningarnatill dehör nyam.m.

några utvecklingstendensercentralavi belysaföljande villI det
inteinte och kanAvsikten ärgällande.sigidag göroch krav som

områden. behandlasskallFrämstväsentligaallaberöraattvara
på-särskilthar varitförändringarnasådana ochutvecklingendär
föråren relevanssärskildharoch10-15fallande de senaste som

utgångspunkter-våra skalldirektivEnligtuppgifter.skolans aven
samhällsutvecklingende kravkommitténs arbeteför somvarana

Direktivenställer.i övrigtvärldeniutvecklingenochi Sverige
och dessfrågor internationaliseringensådanapekar bl.a. som

viktiga kun-fråga kulturarvbl.a.ikonsekvenserolika m.m.,om
frågor.mediefrågor etiska Enskapsområden miljö- och samtsom

sådana kunskaperutgångspunkt skallalla elever attärviktig att
mycketmedverklighetkomplexi stortsig ettkan orienterade en

informationsflöde.

Sverigeoch ivärldeniInternationaliseringen3.2

depåfallande undersamhällsförändringenkanskeDen mest se-
svenskadetinternationaliseringendecennierna är sam-avnaste

internationalisering intefrågan skolansSamtidigt ärhället. ny.om
Sverigesåg medbyggas,års Europaskolkommission1946 nyttett

il-framspråkprogram kommissionen ladeaktiv Detpart.som en
internationalise-vid skolansladesvikttydligt denlustrerar som

något innebörd.då Detannorlundahadeordetring även enom
vid fyr-helt slag änberoendet ärinternationella annatettavnu

miljöpro-handel ochteknikutveckling,Ekonomi,tiotalets slut.
och harnationermellanberoendenärainneburitharblem ett

Förbättradevarandra.länder närmareknutitnödvändighetmed
medkontaktertillmöjligheternaständigtökarkommunikationer

även dessutvandringochIn-folk och kulturer.andra omger
konflikteretniskaochkrigoftaorsaker är t.ex. nyasprungna ur

vårt samhällsliv.ochkultur-dimensioner iochkontakter
Sverigevärlden delochvärldendelSverige är en avaven

år gäl-desedan, närpåtagligt tiotaletförbarasätt än nuett mer
utformades.för komvuxgrundskolanförläroplanernalande resp.

Ökade bety-kontaktytoroch ärberoendeninternationella storav
inationenyrkesliv försåväl ochprivatlivmänniskorsidelse som
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dess helhet. De utvecklingsmöjligheter ställer SOU 1992 94ger nya men oss
också svårigheter.inför Det är nationell angelägenhet Kapitel 3nya atten
medborgarna fångakan dessa möjligheterrustas att och hantera
problemen.

Kulturarv och identitet

mångfaldenDen ökande kulturella skapar behov kul-av en egen
förståturell identitet för stårandras. alltsåSamhälletatt här inför

uppgift dubbel karaktär I internationellt orienteraten ettav mer
samhälle skärps kraven fast förankring i den kulturen,en egna

språket.historien och Samtidigt detär viktig uppgift infören
framtiden skapa identitet kanatt innefatta och relaterasen som
till inte bara det specifikt ocksåsvenska till nordisk,utan en euro-
peisk och global identitet.ytterst Förankringen i det kul-en egna

förutsättningär för och skallturarvet inte i motsättning tillen ses
internationell solidaritet förståelseoch och respekt för andra folk
och kulturer.

påKulturarvet bygger traditioner våri tid till del le-ärsom en
vande, till del har förlorats. århundradetUnder deten senaste
har, bl.a. de vetenskapliga landvinningarna, sekulariseringgenom
och någrarationalisering varit de utmärkande dragen iav san1-
hällsutvecklingen. vetenskapliga förståelsenDen världen harav
lett till föreställningar möjligheten finna rationella förkla-attom

påringar svårareallt vilket gjort det handskas med bl.a. de eti-att
frågorna.ska Traditionens värden inte såär längre självklara som

riktmärken i livet. Samtidigt finns behovett stort av gemensam-
värden och stöd för individens utveckling sin livstolkning.ma av
Kultur i vid mening kan medvetande vad ärses som om som

i ocksåviss krets, detgemensamt omedvetna, uppfat-en men som
självklart dettas är formulerat. Alla födsutan att in i dennasom

delvis osynliga och naturliga kultur, och livet och livetsgenom
verksamheter vidareförs, lever och utvecklas detta kulturarv.

påMänniskor är och blir bådedetta sätt kulturbärare och kultur-
byggare. För den enskilde kulturenär odelbar, i mötet medmen
andra kulturer denär Olika delkulturer hängersammansatt. sam-

sådantmed social bakgrund, kön och etnisk tillhörighet.man som
Därför kan vi inte bara tala i abstrakt mening kultur, viom en
måste känna igen olika kulturer sammanvävs i olika kultur-som
mönster. identitetEn kvinna och stårsvensk inte,som som

under speciellautom omständigheter, i motsättning till identi-en
europé. Dessa dubblatet eller flerdubbla identiteter vik-som är

utgångspunktertiga frågornanär kring konsekvenserna det in-av
temationaliserade svenska samhället ställs.

Samtidigt vi ökad internationalisering i formsom ser en av
kontakter över gränser mellan enskilda och ochgrupper genom
samarbete och ocksåsamordning, kan vi tydliga tendenser tillse
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941992SOUdenkulturen,denvärna gruppensegnasträvan attmot egna
Kapitel 3vårt minoritetskulturer.landihar ävenspråk Vioch livsmönster.

för-internationaliseringnationellfinnsavseendet somdetI en
respekteras.ochuppmärksammastjänar att

ochhistoriadendelsinnehållslig innefattarmeningiKulturarv
innefat-fonden. Dettill denhörtraditionerde gemensammasom

författare,lämnatstill kulturenockså viktiga bidragde avsomtar
kommerm.fl. Till detta-kvinnorochvetenskapsmänkonstnärer,

detmånga avseenden bärspråket inaturligtvis det uppsomegna
kulturellainnehållsliga i det arvet.

EG, ekono-inomskerintegrationeuropeiskadenGenom som
utvecklings-starktiinnef.n. äroch ettkulturelltmiskt, somosv.

nordiska,nationella, detdetfrågorna lokala,detställsskede om
ställningstagandenkräversättglobalaocheuropeiska ett som

För-enskilda ochhelhetsåväl i desssamhälleti grupper.som av
får skolansallaspråket kulturenochsvenskadet genomutom

våra nordiskaspråk ikulturockså ochorienteringförsorg om
mångaochengelskafår och läsasig talaAlla läragrannländer.

grunder-språk. finnsHärigenomfrämmandeandra aväven enett
kulturarv.europeisktutvecklingvidare ettför avenna

kommunikationochkontakterSamverkan,

betydelseinnebörderflerainternationalisering har avBegreppet
samverkanochberoendetInternationaliseringen rörskolan.för av

ocksåhandlarDendetta.kunskaperländerandramed samt om
mångkulturalitetspråk,ochkommunikationkontakter, omom

länder.andraimänniskormedsolidaritetoch om
frågor dignitetstörresvårare urskiljablir allt somattDet av

frå-också internationellaärnationella,de ärsamtidigtinte, som
teknologinmassmedierna,kulturen,ekonomin,rör m.m.Detgor.

varandra.medsammanvävdaFrågorna komplextär
utvecklatssekeldettaunderharländerandramedSamverkan
blivithargrundsäkerhetspolitisk utanfrämstlängre eninte

För-Från ladesgrunddennödvändighet.ekonomisk avsommer
rättighe-mänskligadedeklarationen1948 iNationerna omenta

syftarregelverk,folkrättsligt ytterstutvecklatshar ett somterna
män-ochtillförsäkrastadga ettmed FNsi enlighettill envaratt

deklarationerutgångspunkt harFrån ut-dennaliv.niskovärdigt
folkrät-rättigheter,politiskaochmedborgerligaformats omom
rättighe-kulturellasociala ochekonomiska,ochgrunder,tens om

frågor. Endessaundervisa kringförSkolan har attettter. ansvar
solidaritetochrättighetermänskligafördemokrati ochtillfostran

undervisning.i dennabasenutgör
FNsskolan ärbetydelse fördeklarationen storDen senaste av

Under-från 1989.novemberrättigheterbarnensdeklaration om
hu-varitförståelse 1946sedanharinternationellförvisning aven
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vudpunkterna i UNESCOs Till andra viktiga överens- SOUprogram. 1992 94
kommelser på utbildningsområdet hör UNESCOs rekommenda- Kapitel 3

från årtion 1974 rörande utbildning för internationell förståelse,
samarbete och fred och undervisning de mänskliga rättighe-om

och grundläggandeterna friheterna. ocksåHit hör Tblisi-t.ex.
frånöverenskommelsen år 1977 miljöundervisningen i skolan.om

Det internationella perspektivet bådekan inrymma medve-en
tenhet den nordiska och den europeiskaom gemenskapen.om
Europarådet har upprättat för utbildningensett interna-program
tionalisering. Syftet är bl.a. förståelseskapa ochatt respekt för
varandras kulturer. Inom den Europeiska Gemenskapen EG har

utarbetat riktlinjer för arbetet med utbildningsfrågomaman
EGs ministerråd juni 1989. EuroparådetLiksom betonar man

europeisk dimension i undervisningenen utbildningatt genom-
stärka europeisk identitet.en

Det förtjänar framhållas ävenatt det är välbekantom att- -det nordiska samarbetet är del internationaliseringsproces-en av
Nordiska Ministerrådet arbetar försen. nordisk utbildningsge-en

på nivåer.menskap alla skolområdetInom är arbetet inriktat
främja språkförståelse,att utveckla nätverkssamarbete mellan sko-

lor bådeÖka utbytetsamt lärare och elever mellan de nordiskaav
länderna.

Kontakter och kommunikation är växande ochett väsentligt in-
slag i det intemationaliserade samhället. Den personliga rörlighe-

med arbete iten andra länder, utlandsstudiersemesterresor, för
elever nivåerolika inom utbildningsväsendet och utbytesverk-
samhet inom bådeNorden för lärare och elever, har blivit en rea-
litet för allt fler ungdomar Mångaoch svenska ungdomar ivuxna.
dag orienterar sig bådemed lätthet i Norden, i det övriga Europa
och i Nordamerika.t.ex. Allt fler gymnasieungdomar tillbringar

Ävenstudieår utomlands. påett universitetsnivå har markanten
ökning skett antalet svenska studerande vid utländskaav universi-

Genom uppbyggnadtet. studentutbytesprogram ERAS-av som
MUS kommer den internationella prägeln utbildning för-att
stärkas.

Den särskilda utredningen skolans internationalisering denom
s.k. Internationaliseringsutredningen, U 199108 kommer inom
kort lägga sina förslag.att Utredningen har bl.a. i uppgift läg-att

förslag hur elevers, läraresga och skolledares internationellaom
kontakter kan främjas utbyte och sätt. Vi hargenom annat -ocksåvilket kommer framgåatt utredningens betänkandeav -haft samrådnära medett utredningen i arbetet med utformaatt
läroplansförslagen.

Ett internationellt synsätt är kunna bådeomfattaatt det lokala
och det globala perspektivet. Ansträngningar har gjorts under
1980-talet frånför skolansatt sida möta utvecklingen och be-
främja internationellt Språk-ett synsätt. och kulturarvsutredning-

lyfte fram undervisning för mångkulturelltoch ien ett samhälle.
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1992 94198357 SOUbe-SOUbetänkandeutgångspunkt i utredningensMed
Kapitel 3präglasskalli skolan ettundervisningen1985riksdagenslöt att av

perspektiv.interkulturellt

uppgiftSkolans

förståelseinternationellfrågorfinnsläroplanernuvarandeI om
80 fram-framskrivna. I Lgrsolidaritet välsamverkan,och m.m.

ifördelningfrågorna rättvishålls globalade resursernaavom en
fattiga länderförhållandet ochrikamellan ettochvärlden urom

fortfa-perspektiv ägerrättviseperspektiv. Dettaochsolidaritets-
skolansvärdegrund förviktig etiskgiltighetsinrande un-ensom

frågor.globalaidervisning
intemationaliseringen,tecknatsbakgrunddenMot avsom

kunska-skolan skallbetoningstarkareskäl för attfinns geaven
internatio-förhållanden. detKunskapinternationella omper om

förförhållanden länder krävsandrai attochsamarbetetnella om
vår kan röratid. Detpå orientering iallmänkraventillgodose en

också detförändringardeförhållanden länderi andra sommen
förmågapå till samarbe-genomgår och de kravsamhälletsvenska

ställer.invandringökadhandlandesolidarisktoch t.ex. ente som
också skolungdomarsvenskaförbehövskunskaperna attMen

samhälleiarbetaverka förfå beredskap och ettattskall somen
konkurrenskraftigt.internationelltär

rad konven-ifinns uttrycktsamarbetetinternationellaDet en
därmedberörda fallhar iSverigeöverenskommelser.ochtioner

do-dessakännedomföraåtagit för ochockså verkasig utatt om
läroplanerna sär-Vi har därför iutbildningsväsendet.ikument

för detta.harskolandetskilt angett ansvar
under deägtförändringardeföruttrycktydligtEtt rumsom

språkkunskaperåren krav ökadede10-15 är som nusenaste
språkkunskaper inte bara för kon-krävsBredare och bättreställs.

europeis-från länder och i detandraoch imänniskormedtakter
också högrei alltkrävs ut-integrationsarbete Detinletts.ka som

denförliksomstudier,ocharbetslivet för högresträckning i som
länder. Kom-andraiutbildningsig praktikskaffa ochväljer att
övervägandenmed sinaåterkommer förslagsdelenundermittén

utbild-gymnasialspråkprogram ochgrundskolaiförstärktakring
denpekahär sammanhangetvill i det storaVining. resurs

delväxandeEnbakgrund utgör.med utländskmänniskor avsom
hundramodersmål svenska; överänharbefolkningen ett annat

bostadsområden, ocharbetsplatserspråk representerade ifinns
Över hemspråk ochikunskaper000 elever har100 etti skolan.

finnsspråk och franska. Dettyskaengelska,då i andra änfrämst
tillhittillspå bättre änbetydligtolika sätt taskälalla varaatt

språkligt kunnande.fonddenna av
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Kontakterna med andra länder kan förväntas bli intensifierade SOU 1992 94
också för skolans såda-del. I läroplanerna markeras betydelsen Kapitel 3av

kontakter. Det kan röra större möjligheter till kontakter ina un-
dervisningen med bl.a. skolor i andra länder. kan vidareDet röra
studerandeutbyte, praktik inom för bl.a. dem.m. ramen program

utvecklas europeisk grund.som nu
påSamverkan utbildnings- arbetsmarknadsområdenaoch inne-

ocksåbär andra villkor för studie- och yrkesorienteringen. Ge-
EES-avtalet och anslutning till europeisk unionnom en ev. en

blir det betydligt lättare studera och anställning i de fles-att att ta
länder i Europa. En harmonisering utbildningskravta och ut-av

bildningsinnehåll pågår också, vilken kan förväntas innebära inte
bara genomgåmöjligheter söka och utbildning i andra länderatt

också kunna tillgodoräkna återkomstsig utbildningutan vidatt
till hemlandet. Till detta skall läggas de för utbyteprogram av

på nivåerstuderande ingår sådanaolika Sverige redan i ochsom
kommer fråniöppnas framtiden. Kraven elever och för-attsom
påäldrar kvalificerad information de olika möjligheterom som

öppnas denna utveckling, kommer sannolikt öka betyd-attgenom
ligt. Ansvaret för dessamöta behov ligger idag hos kommu-att

Frågan hör till dem behandlas Internationaliserings-nen. som av
utredningen.

De demokratiska traditioner det svenska samhället byggersom
på iär mening grunden för det kulturarv skolan skall förmed-en
la. Kunskap och medvetenhet bådedet kulturarvet detom egna -
svenska och det bär den vidare kulturkrets vi tillhörsom upp -
måste i skolan. Undervisningen i svenska har här viktigges en

Frågoruppgift. livstolkning, religioner och kulturtillhörighetom
utgör grund för religionsundervisningen. Historia, slöjd, bild,en

påmusik och teknik exempel andraär ämnen viktigahar bi-som
frågadrag i förmedling ocksåkulturarvet. Skolanatt ärge om av

i sig levande kulturinstitution skall spegla dagens kulturen som
och för kulturaktiviteter och elevernas skapan-utrymmege egen
de verksamhet.

ocksåSkolan skall kunskaper andra kulturer och tros-ge om
uppfattningar. Undervisningen skall vila respekt för atten
människor har olika kulturell bakgrund. Invandrareleverna själva

också hemspråkslärareoch är här viktiga särskildEnpersoner.
och kanske föga nyttjad möjlighet till kunskap andra länderom

Ävenspråkundervisning.skolans innehåll språkom-kringger om
råde, kultur och historia blivit vanligt förekommande finnsmer

möjligheter bättre utnyttjastora undervisningstidenatt attgenom
på språkfrämmande skaffa sig kunskaperett i skolans övriga äm-

språkundervisningenAtt innehåll ansluter tilltanen. upp som
andra målämnen och till övergripande internationaliseringsom
innebär effektivt utnyttjande tiden.ett mer av
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miljömedierTeknologi3.3 SOU 1992 94--
Kapitel 3

möjligheterutveckling ochInformationsteknologins3.3.1

förändringskraft imycket starkutvecklingen ärtekniskaDen en
för-och tekniskateknikerberäknatharsamhället. Man att nya

%gångna med 20-50bidragitseklet hardetunderbättringar av
mångahandahar utvecklatsTeknikproduktionen.itillväxten av

benämnd främst elek-ofta IT;informationsteknologinslag men
kommunikationsteknologi, ärinformationsbehandling ochtronik,

fåttden det störstafaktorn ochviktigastei särklassdag deni som
påbåde friti-ochi arbetetdagliga livmänniskorsigenomslaget

den.
alltså förändra mycketkommitharAnvändningen IT att avav

fått tillgångMånga i arbeteti hemmet ochharlivet.dagligadet
för barasådan för nöjeellerutrustning för etttill nytta som man

såg flesta instrument,fantasier. deIsedangenerationer sompar
in elektronikbyggsutrustningar i hemmenochfordonmaskiner,

påtagligaså effekterAtt ITfunktioner.mängd olikamed geren
beroende och starktvarandraflerainbegriperdenberor att av

områden; utvecklingteknik, datorernasdigitalfrämstdynamiska
utbyggnad.telekommunikationernasdatoriseringenoch samt

informationsbehand-och förbättrarteknik möjliggörDigital
svårt överblickaså fulltdetradikalt sätt ärlingen att utattett

fördubb-iLagringskapaciteten harinnebörd. stort settdess t.ex.
år. och snabbt hanteralagraPersondatorer kanlats vartannat som

till informa-motsvarigheteninformationsbitarmiljonertiotals -
textvolymer ärbiblioteks samlademindreitionsmängden ett re--
optoinformationstek-s.k.teknologibruk. ärdan i Nästa steg en

arbetar medmed elektronerarbetanologi i stället för attsom
slagitteknik har redaninformation. Dennabärareljus avsom

delområden, disc fiberop-compact ochCDvissaigenom t.ex.
informationsteknikenbiologiskaligger denborttik. Litet längre

bioteknisktlagringstäthet ioerhördtillmöjlighetermed pro-en
molekyler.ducerade

samtidigtutvecklas snabbtdatorkapacitetDatorisering och som
devid datorn har barabilligare. Arbetetblir alltprodukterna

ganskaåren Medoch lättsammare.blivit betydligt enklaresenaste
kunskaper ianvändareklararinstruktionstidkort utan program-

förmängd funktionerutnyttjai ochkomma inmering storatt en
kommunikationadministration ochordbehandling, kalkylering,

m.m.
också integritets-problem,utvecklingen harGenom t.ex.nya

sårbarhetsfrågor personregisteruppkommit. Särskilt näroch av
information. Datorise-risk för missbrukskapas finnsolika slag av

mänskligtöverföringarbetsmarknaden ocheffekterringens av
problemområdenockså till dehörtill s.k.kunnande expertsystem

användningsamband med IT.iuppmärksammats avsom

94



Telekommunikationerna är viktig och troligen allt viktigare SOU 1992 94en
del IT-utvecklingen. Telefonerandet dominerar det dröjer Kapitel 3av men
inte länge, tills det blir vanligt utnyttja telenäten för bl.a. data-att
kommunikation. Som kanske första land i världen kommer Sveri-

via Televerkets satsning integrera röst-, data- ochattge text-,
bildkommunikation i ocksånät. Näten kan inter-samma genom
nationell sammanlänkning ytterligare vidgade kommunika-ge
tionsmöjligheter.

IT problem och möjligheter för skolan-

Vilka konsekvenser får dåför skolan den utvecklingspoten-stora
Åtial innehållerfrämst IT sidan är utvecklingensom ena

området så såstark och uppenbar den knappast kan lämnaatt va-
Ånågonsig skolan eller verksamhet oberörd. andra si-re annan

går bådedan ifrågautvecklingen, tekniken i sig och använd-om
såningen den, snabbt det förenatär med problem förattav stora
hållalärare sig orienterade påt.ex. området.möjligheternaatt om

Datorn har under 80-talet gjort sitt inträde i den svenska sko-
lan. Ansträngningarna påhar legat främst viss lärarfortbild-att ge
ning införskaffa elementär utrustning.samt att Det avslutadenu
DOS-projektet Datorn och Skolan har bidragit med utveck-en
ling för skolbruk. harHär viktigt samarbeteav ettprogramvara
skett mellan de nordiska länderna. Ett grundproblern vad gäller
datoranvändning i skolan har varit datorer någotgjorts tillatt

undervisas sigI kan detta viktigt, viktigare ärsom om. vara men
datorer kommer till användningatt verktyg i skolarbetet, dvs.som

på i princip sätt datorer används i arbetslivet ochsamma som
samhällslivet. Det därförär betydelsefullt får tillgånglärare tillatt
datorer och för sitt arbete kan använda datorer ordbehandling,-
kalkylprogram, databaser. En utveckling i denna riktning har

igångkommit i flera skolor och kommuner, allmänt sett tor-men
de utvecklingen bara i sin början. på många hållDet saknasvara
modern utrustning för datorernas kapacitet och befintligatt
mjukvara påskall kunna utnyttjas bästa dvs.sätt, bli hjälpmedel

språkinlärning,för träning i matematiskt tänkande Dessa för-osv.
hållanden inteär specifikt svenska. Datorer hjälpmedel isom un-
dervisningen är företeelse inte bara i Sverige. I huvudsaken sen

utveckling och problem finns i de flesta OECD-samma samma
länder. Skolverket har beslut fåttden 20 augusti 1992genom re-
geringens uppdrag utveckla vägar föratt stödja ökadattnya en
och naturlig användning datorer i skolan.av

Diskrepansen mellan de möjligheter modern teknologi ger
utbildningsområdet lågaoch den användnings- och kompetensni-
vån också lågaoch kanske det intresse relativt finns isettsom
skolan, frågor.leder till rad Det är den generationsklyf-t.ex.en
ta blir särskilt tydlig när det gäller bekantskapen medsom ny
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från många 94SOU 1992lä-skillnadtillMånga redan idaghareleverteknik. -
Kapitel 3infor-sofistikeradmedkontaktnaturligvardaglig ochenrare - minstockså och intejämlikhets-mationsteknologi. Här enryms

delövervägande ärungdomardeljämställdhetsaspekt; enen -
datorteknikavanceradfår erfarenheti hemmet t.ex.pojkar av-

sådant.tillgång tillsaknarheltandramedan
många skälfinnskanfrågorna problemenochTrots varaatt

medierteknologiskautifrån vad attförmoda, sagts ovan,att som
kommerutbildningeni att ettinstrumentverksammasom

påså bit in nästa90-taletunderintegenomslagkraftfullt enom
sannolikthandlarskolaniITårtionde. Användningen mer omav

såfinnsteknikenförhållanden dvs.teknik,änstrukturella om
hög.bruk kanden ikostnaden föralltid att ta varagott mensom

och kringut-i datorerdå kostnaderfrämstintehandlarDet om
med denförknippadeärkostnaderrustning utan somsnarare om

på breddenskolornaförbehövskompetensuppbyggnad attsom
IT. Den-och nyttjarebeställarekravställare,skickligabliskall av

effektivise-vinster idå denaturligtvis ställaskostnad skall motna
nås.kanutbildningrad som

börutvecklinginformationsteknologinsKonsekvenserna av
utbildning ochförförutsättningardeifrämst termer nyaavses
innehåll läro-iiintehär nyttundervisning etttermer avges,som

utbildninggymnasial ärivissaFörkursplaner.och merprogram
nöd-självklar ochteknologiskaingående kunskaper systernom

Övrig igrundkunskaperallmännabörskolutbildningvändig. ge
denfrämst börrisker,ochteknologins roll, ävenochteknik men
le-effektivare,tillledaanvända kanverktyg rätt merensomge

mediermodernaanvändaundervisning. Attspännandevande och
också överlägset sättoftadessa ärmöjligheter ettdeoch gernya

uppbyggnad.ochfunktionernågot dessväsentligtsigläraatt om

fortbildningläromedel, utbyte,Undervisning,

teknologiskadenanalyserauppgiftKommittén intehar attsom
dockVad äruppgifter.skolanstillrelationiutvecklingen som

förstå överväganden kom-desammanhang äri dettaviktigt att
vis-â-innehåll och riktningläroplanernasgällermittén vadort

idag erbjuder.informationsteknologin redanmöjlighetervis de
telekommunika-datorer,teknologi video,vissärRedan nu -

den ianvändamöjligt brettså blivitdetbillig atttion attpass-
tillgång medier,tillmånga detoch sättetämnen nyanyage

Så skola.i dagensdelsker tillarbetssätt.ochkontakter ennya
framgång svenskun-ianvändas medkommithar storDatorer att

existe-här använts ärVadprocesskrivning.idervisningen som-
utformadespecifiktinteochordbehandlingsprogramrande pro-

elever medoch förhandikappadeförDatorstödskolan.förgram
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inlärningssvårigheter möjlighet till ekonomiska och SOUstorager 1992 94pe-
dagogiska vinster. Kapitel 3

Genom telekommunikationernas utbyggnad blir det möjligt att,
inom överskådlig tid, kommunicera med i vilkastort sett perso-

skolor, institutioner eller databaser helst. Datorkommu-ner, som
nikation i form elektroniska konferenssystem, sökningar i olikaav

databaser ochtyper sammanlänkning fråninformation olikaav av
källor gör det möjligt flytta in andra skolor, lärareatt och ele-

forskare och forskningsresultat, referenser, uppslagsverkver, osv.
i det vardagliga skolarbetet. Detta kan frånbetydelse bl.a.vara av
internationaliseringssynpunkt. ocksåDet blir möjligt levande-att
göra undervisningen i påolika ämnen sätt. Med s.k. multime-nya
dia kombinationer rörliga och fasta bilder, ljud ochav text- -kan undervisningen djurliv, musik, historiska händelser, förom

några exempel, tillförasatt ta dimension. Modernanu da-en ny
ocksåkantorprogram användas verktyg för skapa model-attsom

ler, simulera skeenden och därigenom utveckla problemlös-osv.
ningsförmåga och dynamiskt tänkande.

Kontakter för erfarenhetsutbyte påmed skolor andra ochorter
i andra länder blir möjliga. Fortbildning och kontaktverksamhet
lärare emellan helt möjligheter, liksom plockages attnya samman

såväloch skräddarsy referens- och fortbildningsmaterial som
läromedel anpassade för den lokala situationen. Lusten prövaatt

arbetssätt och läromedel, skolans ekonominya kompetensensamt
hos skolans personal år det närmast blir avgörande för till-som
gång och användning.

pågårF.n. hel del påutvecklingsarbete området, bl.a. viden
Datadidaktiskt vid universitetet Umeå.icentrum Sk0lKOM ex-
empelvis är elektroniskt konferenssystemett för lärare, lärarut-
bildare, skolledare m.fl. i hela landet. Systemet används för infor-
mationsspridning och erfarenhetsutbyte och kommunikationen
sker med hjälp datorer och telenät. Vid institutionen för lärar-av
utbildning vid universitetet i Uppsala arbetar några årsedanman
med olika projekt med s.k. CD-ROM-teknik. Bl.a. har arbe-man

med utveckling ochtat produktion CD-databaser för skolansav
och högskolans räkning. Inom Skolverket har tiden skettsenaste

fortsatt utvecklingsarbeteett för bl.a. fram braatt ta programvara
för undervisningen.

Det torde finnas behov nationellt stödjaatt och framför alltav
samordna det utvecklingsarbete skilda pågårslag ochav som som
initieras. detI nämnda uppdraget till Skolverket stödja dator-att
användningen i skolan, just behovet pådels byggaattanges av
gjorda erfarenheter, dels informationsteknologin bli stödatt
och verktyg för och i skolarbetet.
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1992 94SOUmedieundervisningochMedieutveckling3.3.2
Kapitel 3

medierna,idagSverige äriungdomarochbarnflestadeFör
film,televisionochmusikför samtkanalernamodernadefrämst

Televi-Musiclivet.delviktigdessaanvändningenoch avenav
värl-deliungdomarochbarn storidagMTV, avsion, enavses
vadTV äninteSverige tittariungdomarochden. Barn mer

utländskatittarochvideodeanvänderDäremotgör.vuxna
TV-Utbudetutsträckningl.betydligt störreiTV-kanaler av

kabel.ochsatellitdrastisktökat80-taletunderharkanaler genom
kon-oftalärareuppleverundersökningar3gjordadelEnligt en
iresulterarvilket närmast ettetermedierna,från dekurrens nya

dagstidningar-vilketiskolarbetettraditionella t.ex.detförsvar av
ellergranskningnågon djuparedärmed, an-finnaskan menna

å ele-sidaningår. mellanmöteEttmedier intevändning enaav
oftadataspel ärochmusikvideofilm,där enkultur, t.ex.vernas

ochskolkunskapenå sidanandraochviktig del,naturlig och
i dettabottnarnaåstadkomma.svårt Enkultur ärskolans att av

betraktattraditionsamhälleskola ochproblem kan att avvara
värd,mindresighängerelevernapopulärkultur somden som

proble-tillgrundorsakskadlig-t. Enklartoftasteller annant.o.m.
haft ochtraditionelltlärarenexpertrolldenkan somvaramen

det äryrkesidentiteten; dvs.dellärare ärflestaför de avensom
låta eleverstund experterkortsvårt förän varaannatatt en

katalysator. Iochhandledarerollenområde själv intaoch somett
ierbjuderskolanpedagogikmånga denavseenden är svagsom

kon-kunnainteSkolan kommermassmedia. attförhållande till
kunskapochkomplementutvecklaväl omkurrera genommen
pedagogik.livskraftigutvecklainformationskällorandra egenen

måstemedieintresseochkunskapderasmedievärld,Elevernas
redandetta. Ettskäl förflerafinnsDeti skolan.allvar somtas
delviktigmedier äranvändningen avår enatt nyaantytts av

på skäl ärviktigaresiktochliv. Ettungdomarsoch annatbarns
ochtidningarvideo ävenfilm ochTVfrämstmedierna, menatt , värderingaromvärldsuppfattning ochpåverkanreklam, har en

förutsättningarnaangår ochskolandirektbåde ochindirektsom
frågafrämstkanske inteochbara,inteärdär. Detför arbetet ens

fått bud-felaktigavad elevernatillrättaläggaskolani avattom
dekonstrueralär sigfråga eleverna me-är attskap. Det ommer

blir bekantadeocharbetasättoch attbudskap attderasdierna,
för kun-bilden utgör,språk rörliga attdensärskildamed det som

kanElevernadessa.tillställningpersonligförhålla sig och tana
grunder gördebörmediernakontrollera somknappast men

helst.låter hurmanipulerassigomedvetetintede somatt

Radio.Sveriges1990,2 Mediebarometern
Våldsskildringsrådet 1991.i skolan,Mediekunskap3 Stigbrand,Se t.ex.

l-Nordicomnytthjälphäst.CarterNickMed4 Boethius, U.Se somt.ex.
1987.universitetGöteborgs
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PåMedier inget enhetligtär begrepp. massmediesidan omfattar SOU 1992 94
de bl.a. television, radio, tidningar och reklam. Till mediebegrep- Kapitel 3

ocksåhör de verktyg, inte minstpet datorer, finns förnya som
information och kommunikation. påverkans-Funktioner hos och
effekterna dessa skilda medier är olika. ocksåblirDet därmedav
svårt definiera medieundervisning eller mediekunskapatt
något Frånsamlat sätt. skolsynpunkt bör undervisning ochom
med hjälp olika medier flera perspektiv. Eleverna iav ses ur

fågrundskolan bör
kunskap massmedierna, vilken roll de spelar i samhället,om-
hur deras inflytande påoch vad detta inflytande vilarutser
tillfälle analysera och kritiskt granska mediernasatt budskap-
och arbetasätt innehålletanvända del iatt samt en av me-
dierna i undervisningen
utveckla färdigheter, praktisk kunskap i använda medier.att-

PåDet sistnämnda är inte minst viktigt. infor-sättsamma som
mationsteknologin, vi berörde, bäst kunskapsom nyss ger genom

såanvändas, den ibland viktigasteatt kunskapen mediernages om
fåreleverna praktiskt använda sigatt medieteknik. Igenom av

dagens värld bilder i reklamTV, och tidningar är detav av cen-
tral betydelse lära sig språket.behärska det visuellaatt Att läsa
och tolka förmågabilder inteär utvecklas sig själv, denen som av
måste Bildspråketarbeta med. framöver bli alltman synes en
viktigare påverkan.form för kommunikation och

Relativt enkel medieteknik, videokamera och bandspelare,t.ex.
finns tillgänglig mångade flesta skolor och i hem. De praktis-
ka kunskaper fåeleverna årskursernakan i de lägre kant.ex. ut-
göra fond vilken kunskaper hur riktigmot film ochen ges om
TV görs. Undervisning och med hjälp frånmedier bör, oli-om av

utgångspunkter,ka kunna naturligt inslag i svenskunder-ettvara
visningen, samhällsläran, i musikämnet Bildämnet harosv. en

förstånyckelroll det gällernär och tolka bilderatt Därut-m.m.
över bör naturligen i alla tillvaraämnen den anknytning tilltas
aktualiteter dagstidningar och TV-program rika möjlig-som ger
heter till.

Mediekunskapen kan med fördel elevernas projekt i storvara
utsträckning. En önskvärd förutsättning för fungerande medie-en
undervisning är läraren känner föratt filmens ochengagemang
andra hållningmediers möjligheter. En direkt eller indirektsom
underkänner den mediekultur de riskerar attunga omges av ge en
undervisning misslyckas. Användning medier verktygsom av som

förståelseför måsteoch berättande i undervisningen.utrymme
Det finns del även mediaverkstäder och fritidsklubbarorteren
där elever kan arbeta med medier även utanför skolan.

Skolan skall olika sätt utveckla kunskaper deom nya me-
fårdierna. Men detta naturligtvis inte ersätta andra uppgifter för

skolan, behandla påoch läsat.ex. litteraturatt och det sättet ge
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får 1992 94SOUintemångfald uppgiftenalternativ. Deneleverna sesenaaven
Kapitel 3den andra.tilli motsats

miljökunskapenochMiljöproblemen3.3.3

från konsumtionsmönster,Miljöfrågor alltspänner över sopsor-
iövergödningarbetsmiljö,produkter tillblyhaltigaochtering t.ex.

tropiskavverkningöverlevnad ellerdjurartersjordbruket, av
beskaffenhe-miljö föranvänds begreppetmeningregnskog. I en
och vidareimänniskanallt dethos annanenten omges av,som

miljö-betydelsejorden. Denallt livförbetingelsernadetavser
handlar defått decenniernadefrämstbegreppet senaste om nega-

få luft,tenderarsamhällenamänskligade atttiva effekter som
mångfaldpåockså livdendärmedochjord, somavvatten osv.

vår planet.finns
ochsamhälls-framträdandedeblivitMiljön har mesten av

Även i Sve-funnits längesamtidsfrågorna. miljödebatt harenom
vår, 1962, konstateraskanCarsonTystvästvärldenirige och

bådeföremål förvaritfrågorna 1980-taletmitten ettsedanatt av
deltidigare. Enändjuparebredare ochbetydligt avengagemang

frågorna fått iuppmärksamhetdenavspeglarförskjutningen
i dagmänniskoremellertid teckenfinnsmassmedierna. Det att

exempelvis tillvardag ochtill sinmiljöhotenkopplar egenmer
handlandet utgördetkonsumtionskedjanärliggandeden egnasom

bakgrundförändringardessaviss del kanTill motdel av5. sesen
individualitetochsjälvständighetstörretendensden mot enav

återkom-vimaktstruktureretableradetilltilltromindreoch som
avsnittet 3.4.undertillmer

vittomfat-perspektivglobaltimiljöproblemenFörvisso är ett
väsentligt,ökatsvårhanterliga. Medvetenheten harochtande ge-
problemfinnsdet attmassmediernas försorg, storaattomnom

barn ochmedvetenhetallmännadennaminst gällerIntebemästra.
proble-hurvårt helhetsbildersamhälle. Meni storaungdomar av

svårtsiktvilken ärochkan lösasvilkaegentligen är, sommen
ska-möjligsådan heller knappastfå. Någon helhetsbild är attatt

pa.
ofta ihopdebattenden allmännakopplas iMiljöproblemen

i all-sjukdomar,svält ochfrågor krig,överbefolkning,med som
förstå företeelservilkamöjlighetdetmänhet attattutan ges en

eventuellt hängeroch hur devarandraberor samman.avsom
svåraochvärldenskringnyhetsströmmenintensiva storaDen
Dentill ökatlängden knappastleder iproblem ett engagemang.

många kata-tillräckligtblir följdenförsurningmentala avsom
mindreapati ochleda tillriskerar mot-strofrapporter, attsnarare

förpersonligtochståndskraft. självviljaDen taatt ansvaragera
månmånga kanske i visskani dag,teckenmiljön som syns

miljökonsumtionsområdet.på5 kunskapsunderlagNordisktSe t.ex.
1992.Ministerrådet, 1991 ochFredrik HolmNordiska
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påtolkas denna situation. konkreta handlingen i SOU 1992 94Denettsom svar
den omgivning befinner sig, blir viktig. Kapitel 3man

fårKonsekvensen den finnasmedvetenhet tycksav nya som
frånnaturligtvis inte bli vidare mil-avskärmande de och störreett

jösammanhangen. kan fortsatt för hel-Däremot ett engagemang
förståelse låterheten och sambanden kon-ettav mangynnas om

kret, lokalt miljöperspektiv och de vardagliga handlingarna vara
utgångspunkt. frågorna måstekomplexa och globalaDeen mer

få knytning till bättre kunskaper näraliggande miljöpro-deen om
blemen och vad vi viktigt miljöenga-kan göra dem. Det är att

såi fallet,skolan inte, ibland blivit utgör enstakagemanget som
måste fråga mål-isolerade inslag. ställetoch Det i ettvara om

långsiktigtmedvetet och arbete.
Miljöfrågorna och miljöproblemen i högär grad grânslösa. Det

miljöfrågorinternationella samarbetet kring jordens viktigtär att
uppmärksamma och olika stödja. Vid UNESCO-konferen-sätt

i Tbilisi 1977 enades i dokument betydelsenettsen man om av
påoch inriktningen rniljöundervisning i skolan, dokumentett som

åtagitSverige i likhet med andra länder sig sprida kännedomatt
avhållnai skolväsendet. i regi nyligen miljökonfe-Den FNsom

påi Rio de Janeiro visar visserligen problemen med attrensen
nå kraftfulla visaderesultat samtidigt den och den viljamen oro

åtgärdertill verkningsfulla finns bland världens folk.som

Miljöproblemen byter karaktär

Under 50- och 60-talen diskuterades framför allt den storskaliga
påproduktionens effekter luft, mark och delEnvatten. stor av

frånintresset och insatserna har koncentrerats kring utsläppen in-
framgångar också nåttsdustrins fabriksanläggningar och klara har

i arbetet med minska utsläpp miljöfarliga ämnen. Trotsatt av
mångamångdubblad föroreningshalterproduktion är nere

50-talsnivåer. gårUtvecklingen1940- och snabbt och till sekel-
skiftet torde med viss styrning de direkta utsläppen endast behöva

obetydliga miljökonsekvenser.ge
frånMiljöhoten de s.k. diffusa utsläppen trafik ochvaror,-

jordbruk blir i stället alltmer uppenbara. De framväxandestora-
våraproblemen uppkommer allt följd konsum-mer som aven

tionsmönster och levnadsvanor avfallsproblem, kemikalie-t.ex.-
spridning, försurning och ozonskiktets uttunning. innebärDet
samtidigt lösningarna i utsträckning tidigaremycket högre änatt

påligger och konsument, producent, trafikantvar en som osv.
innehålldärförDet är nödvändigt och mängderatt t.ex.nu varors
måstegranskas helt infallsvinklar. Trender brytas,nyaur vanor

måste påförändras. kommerDetta ställa krav ochatt var en per-
måste stå Påsonligen. Konsekvenserna livsstil klar för alla.av en

nivåeralla kommer ökad kunskap nödvändigadenatt strate-vara
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förhållningssätt. SOU 1992 94För-attityder ochvaraktigt förändragin för att
Kapitel 3traditionella lösningar-lösningar. Deproblem kräverändrade nya

måste förändratefterhand ersättasrening imed kostsam ettavna
avfall. rättförhållningssätt resursanvändning och Att göratill

från nödvändighet.blivitbörjan har en

skolan göraoch börVad kan

måstealla haärfördaKonsekvensen de attresonemangennuav
kretslopp,nödvändiga kunskapernagrundläggande ochde re-om
system.ekologiska Des-miljökonsekvensersursförbrukning och

miljöfrågor i förskolankan börjabaskunskaper mengesomsa
utökade miljökunskaper,grundskolan. Vissaiframför alltbör ges

i dennaturkunskap,för kärnämnetfrämst inom ges gym-ramen
också kanoch kursvalolikautbildningen, därnasiala geprogram-

miljöfrågor.specialiserade kunskaper imer
på föränd-miljöproblemenbemästrandetharSom vi pekat av

deså eller främst,enbart,det inte längre ärkaraktär attrat ens
alla bidra tillgäller hossystemlösningama utan attstora nyasom

på kunskaper.och slitstarkamedvetenhetgrundade envanor
ocksåord självmed andrakunskaperna hörde basala taTill att

på sig. Kunska-tillägnargrundval de kunskaperställning manav
frågande bered-ochkritisktskall leda tilloch perspektiv ettper

målkonflikter, ochlivskvalitetDiskussionhandling.skap för om
frå-måste dessaundervisningen kringsjälvklar plats ihaetik en

gor.
påtaglig medvetenhethar i dagoch ungdomarBarn attomen

också starktlivsmiljö. finnsbra Dethotdet finns ettstora mot en
måstemånga vilketlärare och eleverhos ses som enengagemang

utgångspunkt meningsfull miljö-ochvälplaneradförutmärkt en
material för undervis-knappastsaknas hellerundervisning. Det

svårigheter Proble-välja bland utbudet.finnsningen, attsnarare
ka-skola är främstmiljöundervisning i dagensmed av annanmen

raktär.
Miljöfrågor behandlas inom fler-olika perspektivskall med ett

kunskapsstrukturerkunskaper ochgrundskolans Detal ämnen.av
olika bidrag till miljö-skolämnenade olika representerar, gersom

naturvetenskapligatekniska ochSärskilt viktiga ärkunskapen.
hemkunskap.och geografi liksomsamhällskunskapämnen, t.ex.

också Sambandenviktiga bidrag.självfalletkanAndra ämnen ge
i vidare mening, ärteknik tolkasmiljö och teknik, därmellan en

mångaSåväl lös-i miljöndel problemenuppenbara. som aven av
på anknytning till människanshar starkproblemen,ningarna an-

kommitténsamband medoch teknologi.vändning teknik I attav
ämnesstrukturförslag tillsinai betänkandet presenterarsenare

också väsentlig del mil-förslaggrundskolanför att avom enges
mil-vidgat teknikämne. Attkan ijökunskapen knytas ettsamman

102



på SOU 1992 94förankras i visstdet till viss del ämnejökunskapen sättet ett
olika berörda Kapitel 3samverkan mellan ämnenutesluter intet sätt att

sker.

mellan olikaLokal samverkan ämnen

kunskapsområden såda-Miljöfrågor liksom vissa andra centrala är
Härvidbehandlas i flera i skolan.de kan och skall ämnenattna

uppstår lärare i oli-skolsammanhang klassiska problemetdet i att
sitt ämneolika traditioner och infallsvinklarka medämnen,

samplanering.motivation, ork och tid för Förskall ha utom-en
stående inte särskilt Alla arbe-förefaller detta problem stort. som

sådana ibland föremellertid äri skolan stötestenar sto-atttat vet
ämnesövergripandeplanering genomtänktför bra ochatt en enra

stånd. itill Problemet har naturligtvisundervisning skall komma
svårighetermån reella i pressande arbeteviss medgöraatt att ett

ocksåför sin planering för samplane-tid inte bara utanegen
ocksåring. har med traditioner kring lä-problemen göraMen att
innehåll.kringraryrket och ämnens

fråga.dag lokalundervisningen organiseras i LärareHur är en
hur nödvändig samplaneringoch skolledare har avgöraatt en

kunskapsområdenbäst kan ske. Att centralaöver ämnesgränser
på ämnesstrukturer elever-vilar flera olika sammantaget gersom

kommitténsemellertid enligt meningbra undervisning ärna en
så övergripande för detta i lä-väsentlig rektorsatt angettsansvar

sådan såvittprioritering talar,roplansförslagets riktlinjer. För en
miljöfrågorna,gäller det faktum denäven att omsorgen om ge-

miljön lyfts in i skollagens s.k. portalparagraf.mensamma nu
målskall deUndervisningen i de olika ämnena styras av som

såvälfastställs i skollag, läroplaner och kursplaner.nationellt I
mångaförslagen till läroplaner kursplanerna för grund-avsom

eller mindre inträngandeskolan har markerats olika, aspek-mer
det förtydligande varjemiljöproblematiken. Genom äm-ter avav

åstadkomma,söktroll i sammanhanget vi detta sättnes som
förförutsättningarna den nödvändiga och viktiga miljöunder-bör

visningen goda.vara

på3.4 Förändrade krav inflytande ochansvar,
kompetenser m.m.

på från ställs högre iinflytande enskilda människor dag.Kraven
Förmågan anspråkenformulera sin mening och kunnaatt att
påverka sina villkor har ökat. Decentralisering i företagnärmaste

förvaltningar, utvecklingen offentliga sektorn varitoch där i den
år,särskilt tydlig under kan delvis i ljuset dessa öka-senare ses av

anspråk påverka kunnade och välja.att
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På samhällsområden, SOU 1992har betonats möjlighe- 94flera bl.a. skolan,
Kapitel 3och brukare i olika avseenden kunnaför medborgare attterna

möjlighe-bredare inflytande. Föräldrar har störreutöva gettsett
friståendeMöjligheternavälja skola för sina barn. att startater att

Målstyrningens enskildaökat. principer skall denskolor har ge
möjlighet i samverkan med alla de närmastskolan större att som
och genomföra verksamheten.berörs planera

vårtUtbildningsnivån land har höjts kraftigt under de-i senare
kunnigare betydligt välinformera-cennier. Människor ochär mer

bidragit till utjäm-tidigare. Bl.a. vuxenutbildningen harde än att
förhållandentidigare utbildningsklyftor.del Dessastor avna en

för utveckling och fördjupning demokra-i sig grundutgör aven
kan ställning grund-tin. förutsätter medborgareDenna tasom

såväl värderingar sakunderlag och oriente-personligaval somav
också kulturomvärlden. förutsätter är öp-ring Den en somom
till debatt och till kontro-för motsättningar, uppmuntrar attpen

frågor vardagliga sammanhang.versiella luftas i
årFrågor inflytande i samhället har undermakt och senareom

föremål för uppmärksamhet i forskning och utredningar ochvarit
Maktutredningenö harsamhällsdebatten.i den allmänna gett en

vårtpåverkansstrukturer i nutidainflytande ochbred belysning av
SOU 199112Ungdom och makt har be-samhälle. Utredningen

fråninflytandefrågor ungdomsperspektiv och därvidhandlat ett
både inflytande människor upplever sigbelyst det svaga som unga

områden,många fördel-inte minst skolans, och den ojämnaha
påverkansmöjligheter mellan olika sociala och etniskaningen av

ungdomsgrupper.
årförhållande visatMedborgarnas till politik har under senare

tämligen stabi-tydliga förändringar. varittecken till Mönster som
föregående decennierna har förskjutits. Rör-la under de närmast

valmanskåren val-mellan partier i har ökat markant ochligheten
bland ungdomar tenderar minska. Sarnti-deltagandet, särskilt att

mångapolitiska lösningar upplevdadigt förtroendet försom
åren,tycks sjunkit under de 10 15 finns stödproblem ha senaste -

påståendet samhällsengagemanget hos medborgarna all-för att
Människor skriver insändare, demonstrerarhar växt.mänt sett

1960-talet.deltar i oftare idag exempelvis Detoch möten än
samhällsfrågor delvisför sigfinns tar ut-ett nyaengagemang som

frågorsamhällsområden ellertryck. för specifikaIntresset som
påtagligt7.upplevs viktiga enskilda eller ärgrupper merav

politiska har tenderat bli liktydligt medDen att me-processen
bidra till distansering mellan politi-diala händelser, vilket kan en

fåttMassmedierna har successivtken och de medborgarna.unga
roll i opinionsbildningen. krävs idag vä-betydligt större Det enen

förmågasentligt kunna och kritiskt granska bud-större att sovra
åenskilda människorna har sidanskap och information. De ena

199044.Sverige SOU6 Demokrati och makt i
7 O. Medborgarundersökningen.Se Petterson Westholm A. Makt-t.ex. -utredningen 1991.
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fått möjligheter skaffa information och faktaunderlag för SOU 1992 94stora att
åkunna delta i demokratisk andra sidan kan över- Kapitel 3att en process,

försvåras påträngandeblicken det ofta informationsflödet.av
på frågorsig iKraven sätta in och sig i komplexaatt engagera

ocksåbeslutsprocesser tilltar det ökade internationella be-genom
frågaroendet och den europeiska integrationen. bl.a.Det är om

förståidentifiera och samband mellan den lokala, regionala,att
nivån.nationella och övemationella Maktutredningen konstaterar

i detta sammanhang det demokratiska styrelsesättet grundasatt
på offentlig debatt och möjligheter till ansvarsutkrävande och pe-

på båda åtminstonekar dessa förutsättningar, kort sikt, haratt
svårareblivit uppfylla i den internationaliserade demokratin.att

Internationella beslutsprocesser kännetecknas elitisering,av ano-
nymisering informalisering.och Sambandet mellan debatt och be-
slutsfattande riskerar försvagas, liksom sambandet mellanatt
makt och Samtidigt kan, utredningen, partiernasansvar. menar
allt större internationella bidra till internationellattengagemang
information blir tillgänglig för medborgarna. lokalaDen ochmer

nivån också fåregionala kan ökad betydelse bl.a.en genom euro-
peisk integration.

Medborgarbildning

Utvecklingen besluten läggs närmare dem skall utfö-mot att som
uppgiften, aspekt den ändradeär ansvarsfördelningra en av som

område.fastställts skolans Det är de pedagogiskt professio-nu
på,nella skall ha inflytande och därmed störreett stort ettsom

för målhur utbildningen formas och hur skalluppsattaansvar
nås. Det är vidare uppläggningenär än denett ansvar som av eg-

undervisningen målendet krävs för arbeta i riktningatt motna -
också bildningsgång.för helheten, för elevens hela An-ett ansvar

och inflytandet skall iutövas samverkan med eleverna ochsvaret
i förekommande fall med föräldrar och andra berörssom av- -

skolans verksamhet.
Elevernas inflytande är i och med besluten förändringar iom

påskollagen framskrivet måstetydligt inflytandesätt. Ettett
ocksåemellertid alltid knutet till För eleverna harettvara ansvar.

detta påofta inskränkt sig till hållakrav sköta sitt skolarbete,ett
tider och följa de regler i övrigt ställts i skolan. Om sko-som upp
lans uppgift främja elevernas utveckling till ansvarskännandeatt

såmänniskor och samhällsmedlemmar skolans hu-som en av-
vuduppgifter formuleradeär i skollagen skall reell meningen-

fårkrävs eleverna roll.att en ny
Det är väsentligt och inflytandet inte bara kommeratt ansvaret

de elever till del är hävda sin och sinarätt synpunk-attsom vana
utgångspunktMed i den forskning utförts kring köns-ter. som

skillnader i klassrumsmiljön, tillåtsdetär väsentligt pojkar inteatt
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på SOU 1992 94till den del läro-bekostnad. Förslagetflickornasdominera av
utformade Kapitel 3och inflytande ärelevernasrörplanerna ansvarsom

utgångspunkter.med bl.a. dessa
kommittén skallbetonar elevernatillDirektiven uppmunt-att

ålder för sin in-personligtstigandemed ta ett egetatt ansvarras
såvälibör sig uttrycksitt arbete i skolan. Dettalärning och attta

får utbildningforma sinsuccessivt störrede utrymme attett ge-
deltagande ifördjupningar, störrekurser ochval ettsomavnom

undervisningen. bördagliga Detutvärdering denplanering och av
också sig uttryck i lärarenandra sidavilket är atttamyntets --

utgå från till vad rimligtmed hänsyn ärelevernaskall attatt som
sin skolsi-för sina studier ochvill och kanbegära, ettta ansvar

och inflytande ärreellteleverna kan utövatuation. Att ett ansvar
bådevår för utveck-grundläggande betydelsemeningenligt av

förhållningssätt kvalitetenoch fördemokratiskalingen ut-av
så-Våra utformats medläroplansförslag har därförbildningen. en

tonvikt.dan
samhället där lär,den enda plats iSkolan inteär menman

gymnasieskolan den endagrund- ochkandäremot sam-ses som
eller värde-bakgrund, intressenhällsinstitution där alla, oavsett
former ochlängre tid vistas underringar under gemensamma

be-för dagliga verksamheten. Dendenmed normergemensamma
förhållningssätt ochför skapandet deskolan hartydelse vanorav
på, fundamental. Sko-skall bygga ärframtida samhälletdetsom

demokratin ividareutvecklingintelan kan garantera sam-aven
sko-uppgift den.alltför Menläggahället. Det storatt envore

värdekul-förutsättningar förbidrag skapalans att gemensamen
för andra och andrasoch respekteninnefattar aktningentur som

förmågaåsikter, uppfattning, kanoch hävdaför lyhördhet att en
överskattas.inte

samhället vilardemokratiska värdenhävda deFör att som
och undervisa det vä-med eleverna talaräcker det inte att omom

frågorfått ieleverna dessavärden. kunskapersentliga i dessa De
till de formella sidor-ensidigt koncentreradealltför ofta varithar

samhälls-delta aktivakunnastyrelseskick, För att somm.m.na,
kritisktsamhälle krävs bl.a.i komplextmedborgare ettett mer

måsteFrågorförhållningssätt. ställas,varföranalyserande pro-om
alternativ tänkas och formuleras.lyftasblemen under ytan upp,

inte ba-samhället konfliktfritt ärutslätad bildallmäntEn somav
också sådantofta felaktig.intresseväckande Ettföga ärutanra

vårt förslag till inriktninggrund för bl.a.perspektiv utgör aven
samhällskunskapsärnnet.

medborgarskap kräverbildning för demokratisktEn ett
språklig och självförtroende,utveckling säkerhet enav en-

åsikterförmåga likaväl lyssnauttryck attatt somge egna
värdera andrastill och argument
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samhälls- och SOU 1992 94kunskaper grundläggande naturveten-om-
vårtinsikt i kultur- Kapitel 3skapliga begrepp och sammanhang samt

i vid meningarv
ståndpunkter and-sina värderingar ochpröva motattvana-

frågori kontroversiella och grunda demäven attras,
kritisktoch förnuft kunna i ochkunskap samt att sovra

massmediebudskapgranska
förmåga demokratiska former i olikafungera iatt samman--

finns och starkare därhang, detatt att svagare grupperse
måste förhållningssätt.grunden finnas solidarisktdet i ett

föregående fråganvi den objektivistiskakapitelI tog upp om
någrakunskapssynen och dess konsekvenser. Kunskaper ochav

måsteförhållningssätt i sammanhang. Kritiskt tänkandeettses
måste aspekt kunskapstillägnandet. viktigtDet är attavvara en

ånågon sidan tillägnafalsk motsättning inte mellangörs attena
å andra utveckla sina värderingar ochsig kunskap och den att

förhållningssätt.

i arbetslivetKompetenskraven

har i ljuset de decennierna fortsattArbetsmarknaden senasteav
genomgå Jord- skogsbruk harstrukturella förändringar. och som

långkraftigt under tid. Industrisysselsättning-näringsgren minskat
fram till början 80-talet har sedan sjunkitökade ända av menen

något. privata och offentliga tjänsterna har iUtvecklingen deav
expansionen inom offentligastället varit stark. Dock har det om-

årenrådet ochunder de även här skönjsbromsats senaste en
brytpunkt.

yrkesområdennäringar ochmellan kän-Tvärs över gränserna
produktion globalisering,netecknas idag arbetsliv och inver-av

informationkan teknologi och alltmer kun-samt av enav ny
Även industrin förskapsintensiv inriktningS. kommer attom

överskådlig tid betydelse för den svenska ekonomin,ha stor t.ex.
långsiktigtgår tjänstesamhälle, dvs. allt flerutvecklingen mot ett

tjänster.människor arbetar med producera skiftande slagatt av
låterarbetslivet sig beskrivas i enhetli-Utvecklingen i knappast

frågaoch generella Skillnaderna iärtermer. storaga om om-
struktureringstakt, kultur, förändringar i organisation och de

ocksådärmed följande kraven arbetskraften. Differenserna är
såväl mellan inom arbetsmarknadssektorer.olika För-stora som

dock kvalitet ochändringar sker helhet i riktning kund-motsom
flexibili-anpassning nyckelbegrepp, korta produktionscykler,som

teknologiinnehåll.lagarbete och allt större kunskaps- ochtet, ett
också produk-Vad sker kan beskrivas därsom som en process

3 års lång-Se Näringslivet fram till 2004. bilaga till 1992NUTEKst.ex.
LU.tidsutredning
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påtagligt SOU 1992beroende enskilda 94arbetslivet blirochtions- avmer
förmåga Kapitel 3läraderas nytt9.kunskaper ochmänniskors attav

Språkliga blir alltfortgrundläggande färdigheterandraoch
också inteallt viktigare, barasannoliktnödvändiga och ensom

också allt fler yrkes-medborgarkompetens inomallmän utan
områden sigförutsättning för kunna lärabl.a. att nya sa-som en

förmå-observationsförmåga, analytiskKommunikations- ochker.
förmåga i lag blir viktigare äninitiativ och arbetaoch attatt taga

gäller i högre gradlivslängd.med kort Detfaktakunskaper att ve-
från databa-informations- ochdata och faktasökerhurta man

ser.
på uppgifter,föromkvalificering, lärakravenökadeDe att nya

på sig tillkunnaallmänt kravkan uppfattas attett anpassasom
dock ha godafrämst handlar ärVad detsituationer. attomnya

förmågaochtillit till sin kompetensgrundkunskaper, attenen
så utveckling inylärande blir naturligochsamarbeta, att enom-

enskilde.yrket för den
verkar ioch för demEtt större utrymme en ar-somansvar

överlevnadskrav iekonomiskttenderar blibetsorganisation att ett
många hållchefsnivåer minskarverksamheter. Antaletallt fler

tjänstemänproduktionstek-ochmellan yrkesarbetareoch gränsen
påhåller de anställdasuddasindustrin Kravenniker i att ut.

lösningaroch finnasjälva,tänka ta ett egetatt pro-ansvar
mångauppstår verk-bli starka idagligen tenderarblem attsom

samheter.
blirarbetskraften förändras ochkompetenskravenNär en

också, flestainom de allraförutsättning kommerväsentligmer
förmåganområden, till-i fokus. Att kunna arbetatill samarbete

såvälmål effektivitetförutsättning förolika ärmot ensammans
och helhets-den enskilde. Samverkantillfredsställelse förförsom

specia-organisation bärsminst viktigt iinteär avsom uppensyn
också med de avnä-kunna samverkahandlarlister. Det attom

målgrupper till för betjäna. Manorganisationenmare eller är att
central faktor i helaalltmersocial kompetenskan tala som enom

ofta de olikaförutsättning för samverkanarbetslivet. ärEn att
komplettera varandra. Dettamänniskan besitter kankompetenser

god uppfattning intemänniskor harförutsätter i sin tur att en om
också arbetslivkompetens. Isin andrasbara ettutan av spe-egen

också specialitet.överblick sinutövercialister krävs egenen

arbetslivetOrientering om

ka-direkt och indirekt kravFörändringar i arbetslivet ställer
harbehöver tillägnas. Därutöverde kunskaperraktären somav

innehållslig synvin-behandlat arbetslivetnuvarande läroplaner ur

9 Kompetensutveckling framtidens arbetsmarknad. Jonsson,Se t.ex.
KompetensutvecklingUHA-projekç 19913Benny. utma-samt en-SOU 199156.ning,
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94SOU 1992förvärvs-i devillkorenkunskaperskallSkolan vuxnaskel. omge
Kapitel 3demedtaktIarbetsvillkor attarbetsmiljöer, ungaarbete, osv.om

deocharbetedetmyckettill insyn ifrån möjligheterfjärmats av
tjänsteproduktionsåväl iproduktionsprocesser somvaru-

ska-ocksåpå, ökatbehovethar attvilarekonomiochsamhälle av
ochstoffochlivdel demed dennakontaktytor gevuxnasavpa
ochi alla ämnenundervisningenianvändaskanerfarenheter som

verksamhet.fortsatti val av
får destöddetelevernamål för börskolan attallmäntEtt vara

kanvägledningarbetslivskontakter,kunskaper,form m.m.i av
ochutbildningvalunderbyggdavälträffakunnaförbehöva avatt

så ochskerförövergripande attbör haRektorarbete. ett ansvar
insatser.olikasyopersonalensochlärarnassamordnaför t.ex.att
förarbetarbästhur ettavgöralokalt attDet är manett ansvarnu

mål.sådant
eftergymnasieskolangår tillvidareidagalla eleverI settstort

får deutbildningengymnasialadenGenomgrundskola.avslutad
mått medkontakterstörretidigare,medjämfört ettframöver, av

ochutbildning ämnes-arbetsplatsförlagdfrämstyrkeslivet, genom
praktik.anknuten

tidsperspektiv,längreiyrkeslivet har,Inträdet i sett ett succes-
förhållande minskar iuppåt kraftigt. Dettaganskaförskjutitssivt

yrkesliv.ocharbets-kunskaperbehovelevernassig inte omav
männi-icentral platsarbetsliv intarochFörvärvsarbete vuxnaen
tonår-vuxenidentitetdendelviktigoch utgörskors liv somaven

iutbildningsvägförhålla Valettill.sigochin iskall växaingar av
utbildningsal-baraintekännedomförutsättergymnasieskolan om

yrkesområden deockså de vettersådanaternativen utan omsom
grundskole-slutetemellertiddetkan motelevervissaFör avmot.

någotfå el-någon auskulteratidunderangelägettiden attvara
Även kortaregymnasieskolan.några i t.ex.ler enprogrammenav

förunderlagvisstelevenenskildaden ettkanutlandsvistelse ge
yrkesinriktning.utbildning ochväljaatt

vikommergrundskolans timplankapitelförslagsdelensI om
utbild-orienteringfrågan förbehandla utrymme omettatt om

föreslås förtid här garanterasDenarbetslivning och somm.m.
arbetslivet,vistelser iperioderföranvändasavsedddetta är att av
elevenkanaktiviteter ettandraförellergymnasieskolani gesom

medi enlighetyrkesinriktning,studie- ochvalförunderlag av
minimitidgaranteradedenanförts. Utövernyligen somvad som

lo-fall detsådana i dekaninsatseralltså förskall finnasalltid -
sådanaförtid avsättasytterligarebehovochintressekalt finns -

inslag.
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Studie- och yrkesorientering syo SOU 1992 94
Kapitel 3

Skolans studie- påverkasoch yrkesorientering måsteoch föränd-
i såvältakt med förändringar inom skolväsendet iras som sam-

hälls- och arbetslivet. Arbetslivets förändringar har berörts liksom
det faktum i princip alla elever fåratt gymnasieutbildninggenom

kontaktyta arbetslivet. ocksåVi har tidigaremot i detta kapitelen
påpekat de konsekvenser för internationaliseringensyon som

medför.
Även pågåendede förändringarna i utbildningens interna

struktur och de allt större möjligheterna för enskilda studerande
välja sitt utbildningsinnehåll påverkaratt syoverksamheten. En

utveckling i riktning själv kunna innehålletkomponeramot att i
utbildning successiva val personliga profiler,en kur-genom av

pågåroch ämnen f.n. inom i hela utbildningsområ-ser stort sett
det. Genom de förslag kommittén skall redogöra försom senare
angående grundskolans struktur, kan möjligheterna till en egen
utbildningsprofil öka även i denna skolform. återkommerSom vi
till i kapitel 9 bör gymnasieskolan kunna erbjuda betydandeen
ökning friheten välja kurser efter individuellaatt behov och in-av

på liknandetressen, sätt redan sker åter-inom komvux. Visom
ocksåkommer frågandär till individuell studieplan.om

Syon viktigär del skolans Fråganverksamhet. haren av senast
fått behandling i propositionen Växa med kunskaper prop.en
19909185, där det konstateras skall stödja elevernaatt isyon
deras val utbildning och arbete bidra till öka ele-av att attgenom

självkännedom och fördjupa deras kunskapervernas utbild-om
ningsväsende, studievägar, yrken, arbetsliv och arbetsmarknad. I
propositionen ocksåsägs kan fungera viktigatt länksyon som en
mellan eleverna, skolan och samhället i övrigt.

Syon såvälbehandlas i de gällande i de tidigare läro-nu som
planerna för olika skolformer ingående.tämligen Genomgående
betonas den väsentlig del skolans hela verksamhet. Sy-som en av

beståndsdelarolika vägledning, information, praktiskaons ar--
betslivskontakter och avsnitt i ämnesundervisningen ses som en-
helhet, där förutom den särskilda ocksåsyopersonalen skolled-
ningens och lärarens insatser behövs. Därmed har betonats att sy-

skall förett alla arbetargemensamt ion skolan.vara ansvar som
Lärare i olika ämnen har uppgift sitt stöd i formattsom en ge av
orientering omvärlden ocksåoch enskilda samtal medom genom
eleverna. Rektor skall ha för planeras ochansvaret att utvär-syo
deras del skolans arbetsplan. Syopersonalen börsom haen av ett
särskilt för vägledning för samordna insatsersamt ochansvar att

stöd till lärare i deras del arbetet.ge av
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1992 94SOUaktualitetfrågornasetiskaDe3.5
3Kapitel

grund-varittideri allafrågor och harärexistentiellaochEtiska
till-itrygghetochidentiteteftersökandemänniskorsiläggande

falskt ärochfel,ochrätt santochFrågor ont,gottomvaron.
eviga.

iinkommitdeharÄven frågorna sätt ärintet var-nyaom
kräver attsättsamhällslivet ettochyrkeslivet somidagslivet,

bådeutifrån kunskaperställningkanindividenenskilde taden
Även frågoretiskagrundsyn.personliggenomtänkt nyaoch en

givnaPå ingafinnsdessasamhällsutvecklingen.uppstår medochi
utvecklas.måste ständigtsådanasvar - viochområden samhälletiolika pe-inom somUtvecklingen

frågor ietiskafokuseratharkapitlet nya sam-itidigarekat
biogenetik,områdeninomforskningMedicinsk sommanhang.

Infor-exempel.transplantationskirurgi är ettochfosterdiagnostik
integritetspro-ochsekretess-medutvecklingmationsteknologins

frågor identi-ställerInternationaliseringen omblem är annat.ett
miljö-ochresursfördelningvärldsomspännandeochflyktingartet,

problem.
på inteärsamhälle vilardagensvärdengrundläggandeDe som

ochförstås, försvarasförankras,måsteDegång givna.allafören
på; såsomskall byggaverksamhetskolansutvecklas. De normer

fri-individensintegritet,ochegenvärdemänniskansförrespekt
svårt, detdethardenokränkbarhet, somlivetshet, omomsorgen

vårvårt ochlandförankring idjupharpersonliga ansvaret, en
vår historis-isåledes djupa rötterharärkultur. Det somnormer

ochhumanismetik,kristenkulturbidrag,antikensutveckling;ka
upplysningw. , irollviktiguppgiftkunskapsförmedlandesin eniSkolan har

vuxitförståelse dehurförochvärdendessa atthävda engeatt
också möjlig-skallvårt Skolanland.fått iförankring geochfram

dentillochförhållningssätt till dempersonligtutvecklahet ettatt
kunnamedvetet taförkunskaperpå attochvilargrund de att ge

frågor.olikaställning i
allaiinom settstorthemmamoral hörochFrågor etikom

viktigharReligionskunskapsämnetämnesområden skolan.i en
i vidlivstolkninglivsåskådningar ochfrågorbelysairoll att om

mycketiläggasperspektivmåste etiska avDärutövermening.
frågaprimärt attinteärövrigt. Deti omundervisningskolans

frågoretiskadefrågor taetiska attutanundervisa uppomom
konse-ämneskunskapernasförlängning,i ämnetsligger somsom

förstå ställ-ochför takan attgrund ämnenaoch denkvenser ge
i denyrkesämnenaminstintefrågor. gällerDettaolikaining

sjukvård ochyrkesområden,Vissautbildningen.gymnasiala som

ochetikkristendirektivens begreppiinnebörden1° belystFör att docentunderlagkommittén inhämtat etthar avhumanismvästerländsk
8bilagafogatsharUnderlagetuniversitet.Lunds somPiltz vidAnders

betänkande.till detta
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socialvård, har tradition haft etisk diskussion ochav etiska SOUen 1992 94reg-
frågorler etiska har allt kommitmen diskuterasatt även in-mer Kapitel 3

andra delar arbetslivet och tendensenom är yrkesetiskaav att
regler utvecklas inom fler yrken och verksamhetsområden.

Frågor etik och moral hör hemma i skolansom vardagsarbete.
frågorDet är bör i sitt naturligatas sammanhangsom i allaupp

de situationer uppstår i Påskolans såvardag. sätt kansom skapas
etisk grund är förutsättning fören medvetnasom personligaen

ställningstaganden också på områden går utanför de nä-som mer
frågorna och vardagssituationerna. Målet förra skolans påarbete

områdedetta måste utveckla förmågaelevernasattvara göraatt
etiska överväganden har bådesin grund i kunskaper ochsom vär-
deringar.

3.6 Ett historiskt perspektiv

Vi föregåendehar i de frånkapitlen utgångspunkterolika berört
betydelsen del kunskapenatt i olika fåav ämnensom en av ett
historiskt perspektiv. Detta behövs för påperspektivatt hur
kunskap har förändrats och förändras. Genom trådarde kansom

bakåtföljas inom skilda kunskapsområden ocksåfinns möjligheter
till förbindelselänkar mellan olika skolämnen. Det handlar i detta
sammanhang inte bara, och kanske inte främst, kän-attens om
nedom hur det förr, hurom vetandetutan harvar utveck-om
lats och varför och påhur kunskaperna inomom aktu-synen ett
ellt skolâmne har förändrats tiderna. Med historisktgenom ett
perspektiv det slag vi skisserat kan förutsättningarnaav förnu att
förstå sin tid och sin omvärld förbättras.egen

3.7 Sammanfattning och slutsatser

dettaI kapitel frågorhar urval och organisation kunskapom av
behandlats utgångspunktmed i de förändringar aktualiseratssom
främst sedan de gällande läroplanerna utformades.nu Föränd-

båderingar i och utanför skolan, såväli Sverige i det övrigasom
Europa och världen ställer successivt krav riktade skolan.nya mot

måsteKraven prövas i relationnoggrant till de huvuduppgifter
det offentliga skolväsendet har och till den ansvarsfördelning som

pågäller skolområdet. stårI fokusnu därmed urvalsfrågorde
är knutna till vad nationellt skallsom vadsom äranges resp. som

föremål för lokala beslut och överväganden.
Barns och ungdomars påverkaslivsvärldar strukturen hosav

och rollfördelningen mellan familj, skola och samhället i övrigt.
Skolans roll och betydelse har ökat samtidigt bådedensom som
informationsförmedlare och normskapare utsätts för konkurrens

sätt än tidigare.ett annat Skolans, dåfrämst grundskolans
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samverkan måstemed hemmen utvecklas. Skolan SOU 1992 94trygg,som en
utvecklande och socialt fostrande måsteplats samtidigt betonas. Kapitel 3
Skolans verksamhet påskall bygga och har alltfort viktigen upp-
gift förmedla och stärkaatt grundläggande demokratiska och etis-
ka värden. En viktig förutsättning för detta är elevernasatt per-
sonliga inflytandeoch i skolan kan stärkas.ansvar

pågåendeDen internationaliseringen ställer skolan inför delvis
uppgifter med konsekvenser såväl för de nationellanya styrdoku-

för det lokala arbetetmenten i skolan. Utbildningen i främ-som
språkmande behöver förstärkas. Skolans uppgift förmedlaatt

vårtcentrala delar fårkulturarv aktualitet grund förav ny som
internationell samverkan förståelseoch för och respekt för andra
folks kultur och värdegrund. Skolan präglas allt störreav en
mångkulturalitet i sig kan utveckla kulturell medvetenhetsom
och bidra till skilda kulturmönster språkochatt represente-som

i skolan tillgång. Kontakter medras skolor i andrases som en
länder utbildningsutbyte skildasamt slag skall aktivt främjas.av
Internationell samverkan, i form överenskommelsert.ex. ochav
konventioner, år viktig stödja och sprida kännedomatt inomom
skolans värld.

Det medialt präglade samhället skapar villkor för opi-nya
nionsbildning och bidrar till framväxten olika ungdomskultu-av

För överblick i informationsflödet, förståatt sinrer. omgivning
och sin tid och ställning till öppna ochta dolda budskap,egen be-

förmågahövs kunna och kritisktatt granska kunnasovra samt att
tolka ord och bild läsa språket.det visuella förmågorDet är-

skolan bör låtautveckla elevernasom användaatt siggenom av
moderna hjälpmedel datorer, video frågaDet ärsom m.m. mer

använda sigatt hjälpmedel och tillgängligom teknik änav nya att
göra dessa innehålltill i skolan. Informationsteknologinsett ut-
veckling förutsättningar för bl.a. tillgång tillger kun-nya nya
skapskällor för kontakter mellan skolor och även för lärarfort-
bildning.

Omsorgen den miljön, lokalt och nationelltom gemensamma
såväl internationellt, förutsätter grundläggandesom kunskaper

centrala såsomsammanhang resursförbrukning,om kretslopp och
ekologiska Konsekvensersystem. materiell konsumtion ochav

måstelevnadsvanor bli klara för alla, och uppfin-engagemang
ningsrikedom krävs för bemästrandeett miljöproblemen. Mil-av
jökunskap behöver i grundskolan fast ämnesförankringen sam-
tidigt samverkan mellan ämnen är väsentlig.som

Utvecklingen i samhället innesluter ökade krav medborger-
ligt inflytande och kunna välja mellanatt alternativ. Skolan har

viktig roll i medborgerlig bildning.att Dettaen innebär bl.a.ge
utveckling och självförtroende ien använda det taladeav att och

språket,skrivna främjande förmåganett till kritisk granskningav
och möta och värderaatt fungera i demo-argument, atten vana
kratiska former vårtoch insikt i kulturarv i vid mening. Kraven
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94SOU 1992därockså arbetslivet,ialltmerställspå ochinflytande eget ansvar
3Kapitelförmåga kompetensvärdera samtattkompetens,människors

Föränd-samarbetsförmåga accentueras.ochkommunikations-
arbetslivs-innebärarbetsliveti attochvillkorungdomarsiringar

fortsättningsvisyrkesorientering ävenochstudie-ochorientering
bl.a.förformernaverksamhet,skolansmåste del menavvara en

skall i främstgrundskolaniarbetslivsorienteringenpraktiskaden
bestämmande.föremål lokaltförvara

förstå-och ävenskerständigtFörståelsen förändringar somav
perspektivhistorisktkräverförändring ettkunskapenselsen av
i allutvecklingsamhällets utaninriktade un-ibara ämneninte

dervisning.
närvarandevaritfrågorna alltidharetiskagrundläggandeDe

tek-internationalisering,sättaktualiserasde genomnyamen
Etiskasamhället.iförändringarandraochutvecklingnologisk

många Genomämnen.iundervisningeniläggasskallperspektiv
vardagshändel-både skolansisammanhang,naturligaiatt tas upp

förut-skapaskonsekvenser,kunskapensaspektoch avsom enser
ställ-personligamedvetnaelevernasutvecklingförsättningar av

såväl värdering-dessagrundade kanförochningstaganden att
kunskaper.somar
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Måldokumenten4 och SOU 1992 94
Kapitel 4

styrsystemet

4.1 Den ändrade ansvarsfördelningen för skolan

Skolans uppgifter och de faktorer innehålldess skallstyrsom
måldokumenten.speglas i de nationella Läroplaner och kurspla-

länkenutgör mellan det uppdrag skolan har samhällsin-ner som
stitution och dem berörs uppdraget, främst lärare, skolle-som av
dare fåroch elever. Indirekt läroplaner och kursplaner även bety-
delse för personalutbildning, fortbildning och läromedelsutveck-
ling. Tillsammans med timplaner och skollag deutgör skolans
styrdokument. Det fårför skolan konsekvenserstyrsystemetnya
för utformningen styrdokumenten, deras funktion och derasav
relation till varandra. Detta beskrivs i det följande.

riksdagensI beslut skolans utveckling och styrninglom gavs
riktlinjer för utvecklingen och styrningen det offentliga skolvä-av
sendet. Riksdagen beslut den statligatog regleringenattom av
tjänster inom det kommunala skolväsendet skulle upphöra med
utgången år 1990. Med propositionen för skolan,av ansvaretom
den s.k. ansvarspropositionen2, föreslogs slutligen klarareen an-
svarsfördelning mellan och kommunerna när det gällerstaten det
offentliga skolväsendet. föregåttsPropositionen hade delsav en
utredning ansvarsfördelning och skolområdetistyrning ochom
dels frågan4.parlamentarisk beredning ien

målenDe nationella fastställs riksdag och regering medanav
kommunerna har det samlade huvudmannaskapet och därmed an-

för verksamheten. Kommunerna harsvaret för organi-attansvar
och genomföra verksamheten enligt principerna i skollagensera

nationellt likvärdig utbildning och elevernas tillrätt dennaom en
utbildning. Lärare och skolledare nivånskall den lokala
större omforma målendeutrymme nationella utbildningsmålatt

undervisningsmål.till I ansvarspropositionen anförde föredragan-
statsrådde bl.a. Ett större lokalt ansvarstagande jagser som

nödvändigt eftersom det är min övertygelse kraften i skolansatt
måsteutveckling sökas i klassrummen och i den enskilda sko-nu

lan. Det är lärarnas och skolledarnas erfarenhet och professiona-
måstelism till De goda måsteexemplenstas makt kun-som vara.

1Skolans utveckling och styrning prop. 1988894, UbU7, rskr.95.
2 Om för skolan prop 19909118, UbU4, rskr.76.ansvaret
3 Ansvarsfördelning påoch styrning skolområdet DsU 19871.

49lånförändradansvarsfördelning påoch styrning skolområdet SOU
1 820.
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1992 94SOUsko-utvärderingenlokalaskolor. Denandratillvidareföras avna
Kapitel 423sådan process.förbildar grundenlan en

ansvarsfördelningtydligareinnebärskolanförBesluten en
både pågällerskolledare. Dettaochlärarepolitiker ochmellan

nivån. harPolitikernanivån lokaladenochnationelladen ansvar
såanvisaoch förmål fastställsriktlinjeroch attför resurseratt

skolaninomarbetarför dem attmöjligtskall blidet ge-att som
Även formule-genomförandet liggeri attverksamheten.nomföra

nivå.yrkesmässigmål konkret ochmerenmenra
referens-medskall tillsammanskursplanerochLäroplaner

medarbetetlokalaför detbasenkommentarmaterial utgöraoch
uttryck imålen tillde kommernationellaarbetsplaner. De som

utformandetgrunden fördärmedkursplanerochläroplaner ger
undervisningsmål skolenheten. Det ärenskildai denspecifikaav

inne-arbete. Detdettagörmed elevernatillsammanslärarna som
såmålstyrning devidatilldeltagande attformbär somaven

ocksåmålen deäruppfyllamedarbetakommer att som om-att
undervisningsmål. in-Vi kanmålen tillnationelladeformar ense

utformandetförjustvad gällerutvecklingternationell ansvaret av
barafår intetydligarealltmål skolledareochdär lärare ett ansvar

målformu-också delta isjälvaförgenomförandet attför utanav
curriculum.school-basedutvärderingochlering -

också elever-ansvarsfördelningen ligger attändradedenInom
utbildning ochsininflytande överreelltskall ettgaranterasna

skolgång studier.sinaochsinförstörreettta ansvar
ansvarsfördelningenförändringarnakonsekvensSom avaven

centraladenskola harmål- resultatstyrd ävenochmedoch en
fått uppgifter. Denochomorganiseratsskoladministrationen nya

starkare regle-anpassad tillskoladministrationentidigare envar
tidigare vi-arbetsuppgifterdedelskolverksamhet. Enrad somav

frånförsvannlänsskolnämndernapå ochSkolöverstyrelsenlade
Då läns-Skolöverstyrelsen,avveckladesjuli 1991.med den loch

institutStatensfortbildningsnämndernaochskolnämnderna samt
Statenstvå etablerades,myndigheterSIL ochläromedelför nya

Handikappfrågor SIH.i skolanförInstitutStatensskolverk och
skolväsendet,förmyndighetcentral treSkolverket har, som

utvärderafölja ochskall detförstadethuvuduppgifter. För upp
övergri-detSkolverket harinnebärverksamhet. Dettaskolans att

får under-och riksdagregeringförnationellapande attansvaret
riket,skolverksamheten ibedömningarkunna göralag för att om

nationelltdeandra ordeller medkvalitetoch atteffektivitetdess
utvärderingenochnås. uppföljningenmålen Resultatensatta av
del och där-också tillskolhuvudmännenkommanaturligtvisskall

kommunbidragbeslut.lokala Detunderlag förmed kunna somge
natio-densanktionsmöjligheter,vissa1993införs staten omger

någon uppfyllerkommun intevisaskulleutvärderingennella att
dock främstutbildningen. Det ärkravgrundläggandevissa ge-
Ävenpåverkas. exempelskolan kaninformativ styrning somnom



på blir produkter SOU 1992 94och pedagogiskt utvecklingsarbetelösningar av
Kapitel 4den nationella utvärderingen.

bidra till natio-Skolverket fördet andra harFör ett attansvar
utvecklingsinsatser,utveckling skolan. Centralanell attsomav

framställa och referensmate-förnya kursplaner och kommentarer
frånvidare resultatrial och kursplaner och föratill läroplaner

också uppgifteroch utvärderingforskning, utvecklingsarbete år
sådanockså för fortbildningharför Skolverket. Det ett ansvar

till reformer in-betydelse i anslutningnationellär t.ex. attsom av
skolområdet till fort-genomförs. Skolverket skall denattseom

hållerupphandla god kvalitet.bildning kommunerna kansom
ansvarsområde.specielltrektorsutbildningenstatliga ärDen ett

skall tillhar Skolverket tillsynsansvar. Detdet tredjeFör ett se
gällande förordningar följs och elevers rätt inteskollag och attatt

åsidosätts.
tillstånd friståendeockså fatta beslut förSkolverket har att om

påkallat, dra in redan utfärdade till-skolor kan, detoch ärom
stånd.

Skolverkets verksamhet skall bilda underlag förResultatet av
nationella handlingsplan för skolan.riksdagens och regeringens

mål- resultatorienterad styrningoch4.2 En av
skolan

omfattandei de flesta industriländer utbild-Under 1980-talet har
tvåfinns karakteristika i dessaningsreformer genomförts. Det re-

förtjänas lyftas fram.former här attsom
riktasdominerande drag reformerna ökad de-ärEtt att mot

frånbeslutcentralisering, dvs. förflyttning centrum motav pe-en
från denna bild, dessa undantagriferin. finns undantagDet men

decentraliseratmed redan starkt Det andraländerrör system.ett
mål- och resultatstyrning. kandraget betoningen Detär av senare

mål-effekt det första. Betoningen och resultatstyr-vara en av av
motiveradningen emellertid inte nödvändigtvis eller knutenär av

till förändring besluten tas.en av var
olika och motiv bakomfinns naturligtvis rad orsakerDet en

förändringar utbildnings-dessa utbildningsreformer. Vad gäller av
förstås utifrån efterkrigstidens utbildningsex-sektorn kan dessa
snabba och framföralltpansion. mycket moderniseringenDen ex-

i de flesta länder skepansionen skolan korn attav genom upp-
såväl juridisk regleringbyggnaden vad gällde ochstora systemav

konkret fysisk utformning. storlekenekonomisk styrning Justsom
svårigheterkomplexitet inneburit medoch verksamhetens har

innehållstyrningen. Reformer vad gäller modernisering ochav
mål svåratillförandet har varit implementera och denattav nya

alltmer ökade professionella kunskapen har inte kunnat tilltas
Effekterna expansionen i bemärkelsen ökad utbild-vara. av en
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påningsnivå också utbildningen. 94skärpt medborgarnas krav SOU 1992har
föregå-kanske för Sveriges del i den i Kapitel 4illustreras bästDet senare

kapitel maktutredningens studier medborgarnasende nämnda av
möjligheter till inflytande. Skolan däruppfattning anges somom

liktydigt med föräldrarna,sektor där de berörda, härden anser
påverka5. Kombinationen mellansig ha minst möjligheter stor-att

ifrågasättamänniskors ökade kompetensskaliga lösningar och att
från fåinflytande har ökat trycket medborgarnaoch kräva att

tidigare uppfattatslokalt inflytande detöverett som som en cen-
förklaringsgrund tillstatlig beslutsarena. kantralt Det ses som en

och styrning skolan. Bland dereformer vad gäller överansvar av
på tillreformer inom skolan syftar in-exemplensenaste som mer

fristående skolor.flytande de nyligen fattade besluten Den-är om
fokuserar i föräldrars och elevers till-ökade valfrihet hög gradna

gång Valfriheten i sin koppladtill information skolan. ärturom
till begreppet utvärdering.

mål-för och resultatstyrning utvecklats harde modellerI som
från fram-kunskap hämtats styrning andrainslag och system,av

mål-då dockför inom privat sektor. Med tiden har ochallt re-
fåttutbildning sin utformning.sultatstyrning egenav

mål- resultatstyrning vuxit fram härform för ochDen som ge-
för utvecklats iriksdagsbesluten skolan ochansvaret somnom om

någotkommitténs förenklat kunnadirektiv skulle benämnas en
målstyrningför deltagande och resultatansvar.modell

påfinns ansvarstruktur, där de politiska beslutenI grunden en
nivå handlar med förordningar lik-nationell att garantera enom

målnationella uttryckta i läroplaner ochvärdighet och genom
och arbeta för. Loka-kursplaner vad skolan skall sträva motange

utifrån målhar dessa utformapolitiska beslutsfattare att ramar
kompetensutveckling sker ochoch organisation, tillse attatt att

verksamheten. och skolledare harfölja och utvärdera Lärareupp
undervisningsmålmål medomforma dessa till hänsynansvaret att
ämnesområdets innehåll.till elever och det enskilda Deramar,

ocksåresultatansvar och därmed politiskaskall vidare ha ett ge
På nivåbeslutsfattare underlag för beslut. nationell finns ett pro-

följa skolan,fessionellt och utvärdera stöd för denatt geansvar
skolutvecklingen och underlag för politiska beslut.lokala ge

frånhur signaler natio-Denna ansvarsstruktur ställer krav
nivå information verksamhetennell utformas och hur ochom

samlas in och bearbetas.dess resultat
offentliga skolsystemetdrag kan det svenska sågasI stora om-

elever,miljoner människor lärare och övrigfatta omkring 1,5
målskolpersonal. utforma nationella i denna omfattan-Att som

låter svårli-entydigt tolkas sigde och komplexa verksamhet kan
Frågan möjligt i riksdagen kunnagöras. är det är attom enasgen

mål sådan konkretion de kan tolkas lik-har att ettom som en
Även målen såmöjligt skulle i fall ende-sätt. dettaartat om vore

5 Maktutredningen, SOU 199044, 239.s.
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svårligen SOU 1992 94för rigidaså ellerhanterasomfattande de kanbli attra
Kapitel 4verk-vardagligaverksamheten. skolanstillämpas i Iför kunnaatt

verksamhetbeslut.ständigt rad Det ärsamhet krävs somenen
på ålder, närsamhället, äm-elevernasberoendeskiftar i hög grad
Mål ock-verksamhetför dennautbildningsprogram somosv.nen,

så bli enkla bestäm-kvalitativ utveckling kan intemöjliggör en
ningar produkt.av en

priorite-underlag förskalloch kursplanerLäroplaner ettge
inriktning. Devärdegrund ochtydliga vad gällerring, dvs. vara

förockså inte takbemärkelsen deiskall öppna ettatt angervara
höjas,tiden skall kunnakvaliteten helaOmskolans strävan. om

förmåga kunskapbyggaskolledaresenskilda ochlärare att upp
måste ochläroplanertillskall kunnaoch utveckla skolan tas vara

Målenefter. kanskolan skallkvalitet strävakursplaner denange
strâvansmål, kvalitet detdendär ordet strävanförhär kallas avser

skall ha.riktning detefter och denvardagliga arbetet skall sträva
strävansmålen till skolan densignalerUtvärderingen omgerav

Kvalitetssäkringen strä-verksamheten.kvalitetenfaktiska av
vansmålen utbildningen, tillordnarsignaler till demskall somge

så får försöka höjagrund fördeskolledare,lärare och attatt en
verksamheten.kvaliteten

läropla-behov istyrningenden nationellafinns förDet attav
uppnås. Såda-målockså skallvilkaoch kursplaner somangener

mål i läroplaner och kurs-likvärdigheten. Attrelaterade tillärna
också nivåerstrâvansmål förvissaplaner inte bara utan upp-ange

nåendemål kva-nationella jämförelsermöjligtdet göragör att av
liteten. v

ställerökad valfrihetstyrningen och kravetFörändringen av
således skallläroplaner och kursplanerhurdistinkta kravtre
utformas.

måste värdegrundklartläroplanernadet förstaFör ut-ange en
ifrån enskilda eleverhandlingarochvilken skolans motnormer

utifrån prioriteringar vad gällervilkenskall ochformas resurser
måste måleninnehållet det andrakan göras. Föroch tonvikt i ut-

så ef-och arbetaskolan skallde vad strävaformas motatt anger
gårsådant specifikautformalokaltdetsätt attattter ett un-

dervisningsmål. det dessa strä-kursplanernas del innebärFör att
innehåll.vansmål detFörför lärares urvalskall underlag avge

uppnåenderrzålmåste förtredje i kursplanerna även att geanges
såväl utvärde-den lokaladen nationellareferenspunkter för som

betygsättningen.ringen och
tvåMålstymingen verksamhetensidor, dels styrninghar aven

målen, uppföljning ochstyrning utvär-delsjust en genomgenom
återkommande insatsdefinierasUppföljning kandering. som en

iförändringarregistrera avvikelser ellersyftar till att ensom
resul-analysera och värderaUtvärderingverksamhet. ettattavser

utifrån mål, kriterierstandardiseradeVärderingen kan görastat.
relatio-likartade verksamheter. Hurjämförelser medeller genom
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mål utformas, SOU 1992mellan och mätning resultat den 94utgörnen av
fråga målstyrning måstevarje modell för fin- Kapitel 4grundläggande som

på.ettna svar
målenmöjlighet uttrycka i de resultatEn är att tenner av som

uppnås. målensin konsekvens innebär dettaskall I yttersta att
må-måttde används ellerblir desamma resultat attsom som

tjugo- trettiotalet ochlen uttrycks i mätbara Under ochtermer.
sextiotalet gjordes rad försök utvecklaunder femtio- och atten

tankelinje. Resultatet kom bli doku-kursplaner efter denna att
Målenmål direkt mätbara resultat.endast uttryckte iment som

svåra hantera. Därmed begrän-blev omfattande och praktiskt att
möjligheter höja kvaliteten i utbildningen.sade de lärarnas att

påMåldokumenten torftiga uppgifter elevernablev kataloger som
Övergripande mål målkvalitativa kunde inteskulle lösa. och mer
Själva tankemodellen abstraktion naturligtvisuttryckas. är som

tilltalande och lever fortfarande i debatter. Praktiskt saknar den
realiseras.möjligheter att . måluttrycker relationen mellan resultat och innebärNär man

alltid värdering. Metoder och modeller kan utvecklas fördet en
gårvad denna värdering innebär och hur den till,synliggöraatt

går någonbedömningen relationen inte metodatt genommen av
värderingsfri.göra

mål och tydlig värdegrund, liksom goda ämneskun-Tydliga en
begränsaroch goda pedagogiska kunskaper hos lärare tolk-skaper

ningsutrymmet för vad skall förmedlas i undervisningen.som
i värderingen resultatDärmed blir för variationerutrymmet av

målOm enighet finns och kriterier för bedömningmindre. om av
okomplicerad.resultat utvärderingen relativtär

såledesMål- och resultatstyrning specifika krav hurställer
läroplaner och kursplaner utformas. det inom vilketI styrsystem
kommitténs förslag skall verka, skall lärare kunna delta i precise-

mål. i lokala arbetspla-ring och konkretisering denDetta görsav
också ålagda utvärdera resultatetSkolenheterna är attnen. av

utifrånverksamheten. Denna utvärdering skall göras de undervis-
ningsmål arbetsplanen. Kommitténi den lokala har isom anges

målen såsitt förslag utformat de skall kunna grunden föratt ge
arbetet med de lokala arbetsplanerna.

likvärdighet och alla elever skallKravet att garanteras en
viss fond kunskaper ställer dock krav detattgemensam av
finns nationellt kriterier vilka kunskaperangivna för eleverna

vårtbehärska. förslag och kursplaner ställsskall I till läroplaner
uppnåttmål för vilka kunskaper eleverna minst skall ha efterupp

årskurser. målfem skall dels förrespektive nio Dessa underlagge
nationell utvärdering, dels huvudmännen underlag för beslutge

åtgärder. uppnåttOm eleven inte dessa kunskaper efter femom
år signal omprioriterainnebär det till huvudmännen atten resur-

och pedagogiska insatser. elev skall behöva lämna sko-Ingenser
årlan efter nio grundläggande baskunskaper. Resultatenutan av
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såledesutvärderingarna studiegångberör elevens och resultatet SOU 1992 94
skall därför delges elev målenoch föräldrar. Därmed närmar sig Kapitel 4
för baskunskaper kriterierna för godkänt i betygssystem. Dessett
primära syfte åtgärdsprogramfungeraär underlag föratt ettsom
och nationell utvärdering.

LäroplanskommitténsI direktiv Kursplanersägs riktlin-resp.
sådana såjer för skall utformas mål-det blir möjligt införaatt att

relaterad betygsättning i skala omfattar femän steg.en som mer
Parallellt med Läroplanskommittén har Betygsberedningen arbe-

med förslag till betygssystem. Beredningentat har varitett nytt
vårtreferensgrupp i arbete och överlämnar sitt förslag samtidigt

vårtmed vi överlämnar förslag.att
grundläggandeEtt problem vid utformandet läroplaner ochav

kursplaner gäller relationen mellan utvärdering utbildningenav
och undervisningen i sin helhet och bedömningen de enskildaav
elevernas prestationer. utifrånOlika elever kommer undervisning-

nå långt,olika lära sig olika mycket och behärska kun-att atten
skapen i olika kunskapsformer. Det dessaär olika elevresultat

betygsätts.som
innehållsmässigKursplanerna skall för konkretise-utrymmege

målring och för kvalitetshöjande ambitioner. Att i kursplaner-av
bestämma kriterierna för betygsättning innebär begränsningna en
kursplanerna styrdokument. Däremot det viktigtär iav attsom

anslutning till kursplanerna kunna påolika exempel artenge av
och kvaliteten kunskaper och därmed definiera kriterier som

målrelateradmöjliggör vårabetygsättning i enlighet med di-en
rektiv. ocksåI kursplanearbetet har arbete med utformaett att

påbörjats.kriterier Detta arbete har i sin varit länkat till detur
förslag Betygsberedningen kommer framlägga. Settatt ettur
kursplaneperspektiv är det viktigt dessa kriterier dels relaterasatt

målen fårtill dels påutformning där kraven kunskapernas arten
framgår.och kvalitet tydligt Som förstöd betygsättning kan ock-

så kommentarer och referensmaterial utvecklas och för möjlig-att
göra likvärdig betygsättning kan nationella stöd ochen prov som
underlag för betygsättningen utformas. Skolverket har av rege-

fåttringen i uppdrag utforma förmodell nationelltatt etten
provsystem.6

såledeskursplanernaI finns nivåangivet för baskunskaperen
årskurserefter fem årskurser. Målenrespektive efter års-nio för

9-nivånkurs kan form kursplaneangiven definitionses som en av
på uppnåendemålgodkänt. Om dessa skall användas för betyg-
sättning ligger utanför vad skallvi ställning till. förstaI handta
tjänar de dock underlag åtgärdspro-för utvärdering och försom

Även årskurselevennär slutat 9 ligger det inom kommu-gram.
fåreleven de grundläggande kunskaperatt kurs-nens ansvar som

planerna anger.

6 Regeringens uppdrag till Skolverket 1992-06-18.
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1992 94samråd SOUföreslår, Betygsberedningen7,medKommittén efter att
innehållande krite- Kapitel 4bilagasärskildfogaskursplanernadet till en

för betyg.rier

läroplansutvecklingitendenserInternationella4.3

år ökat interna-tilldragit sigunderLäroplansarbete har ettsenare
hur elev-bedömningarförsöker görationellt intresse. När avman

blirandra länder,elevresultatet itillland relaterarresultatet i ett
ochjämföra utbildningssystemennaturligt nästadet attstegett

svårig-betydandeemellertidfinnsutbildningen. Detvad styrsom
utbild-jämförelserinternationellagäller göradetheter när att av

första visar skolsyste-detutbildningsresultat. Förochningssystem
både organisationvad gällerolikheteri olika länder storamen

svårt mel-innehåll. exakta jämförelserdet göraoch Detta gör att
vadgruppering,timtid,längd, ämnenasUtbildningenslan dem.
ochutvärdering ochgällertraditioner vadomfattar,ämnena prov,

centralstyrning eller regelstyr-gradenfaktorerandra t.ex. avsom
det andra kanolika länder. Förmellankraftigtkan varieraning

åt. iinnefattarsig Vadskiljasjälva begreppen termer somman
hu-starkt. För överkursplan varierarläroplan och attt.ex.
dis-och förainternationella jämförelservud kunna görataget en

sammanhanginternationella ärläroplansutveckling ikussion om
samstämmighet vad gäl-vissfram tillkommaangelägetdet att en

förhållandena.angivnaler de ovan
klargö-tagits framOECD har detInom rapport som ger enen

på i olikaläroplansbegreppethurbeskrivningrande man serav
får fleri alltenligt dennaläroplanländer8. Begreppet rapport

målde syften,definierardokumentrollen detländer inta somav
utbildningen. bör-in i Detsamhället läggervärderingareller som

läroplanråda vad gäller begreppetviss konsensus ettjar somen
påmåldokument poli-framtagetärövergripandenationellt som

innehålletgenerelltKursplaner betecknargrund.tisk-ideologisk
Detaljnivån kursplanerellerdiscipliner ämnen.bestämdainom

starkt.länder skiftari olika
pågår satsningstarkvärldendet överkanAllmänt sägas att en

i USAs.k. Sputnikkrisenutvärdering.och Denläroplansarbete
upplevdevästvärldeninnebarfemtiotalet, vilkeni slutet attav

medförde in-utveckling,tekniskvad gällerkonkurrens att stort
pånå utbildningen. An-kvalitethögriktades attmottresse en

på för snabbtoch olika sättländergjordes i olikasträngningar att
föransträngningarStoramed bristerna.till rätta attkomma mo-

få och med högbli effektivdenskolan,dernisera attatt enmer
rådländer hardag i dei ut-kvalitet görs även att satsasom

Betygsbered-Läroplanskommitténs sammanträde medfrån7 Protokoll
1992-06-11.ningen

Skilbeck OECD, Pa-åciliâåiåzulum of trends,overview M.Reform An-
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bildning och god grundutbildning nationell in- SOU 1992 94som ser en som en
vestering för bättre internationell konkurrenskraft. En tendens i Kapitel 4
dessa ansträngningar är eller mindre har övergettatt man mer
förhoppningarna åtgär-med utbildningsteknologiskaattom man

råda påder snabbt skall kunna bot brister i utbildningen. Världen
över utvecklas läroplaner och kursplaner jämsides med attnu

utvecklar utvärderingssystem. Det tycks finnas starkt be-ettman
hov kunna jämföra resultat mellan olika länder vad gällerattav
utbildningens effektivitet och kvalitet. Det finns mängd inter-en
nationella projekt jämförande Ex.karaktâr. IEA undersök-av -
ningarna International Association for the Evaluation of Educa-
tional pågåendeAchievment, olika OECD -project, dett.ex.
projektet Curriculum Reform and School Effectiveness, och ut-

ämnesområden,värderingar specifika naturvetenskap,av som
geografi, matematik och läsinlärning.

Orsakerna till det starka intresset internationellt för läroplans-
utveckling och utvärdering flera.är En orsak insiktenär ut-om
bildningens nationalekonomiska värde. Arbetskraftens kvalitet

påverkasoch utbildningsnivå.potential dess Utbildning höjerav
kompetensen sköta påavancerade maskiner, kommuniceraatt

språkfrämmande och lösa komplicerade problem. Hur utbild-
ningen utvecklats därförär centralt i denämne internationellaett
debatt undersökt produktivitetsstagnation skriver den s.k.som
produktivitetsdelegationen i sitt betänkande Drivkrafter för pro-

välståndduktivitet och
En orsak till prioritering läroplansutveckling iannan en av

många länder just skolan iär de flesta länder inteattnu anses
hänga med i utvecklingen. Skolan ofta konserveran-anses som en

pådrivandede faktor i samhället i förstället ochatt ut-vara en
svårarevecklande faktor. harDet blivit allt och allt viktigare för

skolan kunna relatera traditionella ämneskunskaperatt till de
krav ställs i det moderna samhället. Man det i dagattsom menar

förmågabehövs frågor,kunna analysera kommu-att t.ex.mer av
nicera, lösa problem, initiativ,och flexibel ochta ansvar vara an-
passningsbar än varit nödvändigt tidigare.som

påFörväntningarna vad skolan skall kunna medborgarnage
och till vilka ocksåmedborgare detta skall har förändrats.ges
Även i de högt industrialiserade länderna förs fram behovetnu av
vuxenutbildning livslångtoch möjligheter skall till lärande.att ges

påKrav ställs samtidigt utbildningen skall utformas flexi-att mer
utifrån såvälbelt och individernas samhälletsstyrt be-mer som

hov.
på hållDetta kräver de allra flesta omprövar utbild-att man

mål,ningens innehåll.medel och denI tidigare nämnda OECD-
läroplanstrender i OECD-länderna formulerasrapporten det-om

In all there ofta interest in basicsystems skills,a resurgence
curriculum and the changing relations between general andcore

9 SOU 199182.
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SOU 1992 94changes, theresurface of theseBeneath theeducation.vocational
Kapitel 4never-endingin theidentity, Survivalof nationalissues raceare

values.1°questions aboutnagginggrowth, andeconomicfor
också på effektivitet i utbildningen.kvalitet ochkravställsDet

sko-framförs kravoch detför skolan över attKostnaderna ses
underställassamhällsinstitutioner, skallflesta andradelan, liksom

i de flesta län-mål- resultatorienterad styrning. Detoch ansesen
får tidigare detfrihet näränlärarna störreviktigtder att ensom

konkreti-möjligheterochsitt arbete störreutformagäller attatt -
uppnåsmål. sådan de-frihetuppställda Ennationellt genomsera

något bidra till väsent-kunnaallmäntcentralisering, enansessom
verksamhet.skolanskvalitetshöjninglig av

fundamentpå utbildningsstandarden,likvärdigadenKravet ett
oftahar tidigare använtsskolpolitik, argumentsvensk etti som

svårighet,Något upplevsstatlig styrning.starkför som ensom nu
mellanhitta balansbåde utomlands,och äri Sverige statensatt en
utbildnings-högkontroll förochtillsynbehov att garantera enav

utbildningsstandard, ochnivå likvärdigSveriges del,och, för en
för kunna göraprofessionelltbehov ettlärarens attutrymmeav

arbete.bra
rådandenågra tendenserinternationellabeskrivitVi har ovan

viläroplansterminologi. Deläroplansutveckling ochinom termer
våramåldokument förslagiandraläroplaner ochföranvänder
månterminologi den dettaiinternationelltillvi sökthar anpassa
styrandevarittill andra faktorermed hänsynmöjligtvarit som

vårt arbete.för

funktionutformning ochStyrdokumentens4.4

flera anledningar. Detinitierasläroplaner kanFörändringar avav
förskjut-vilka kräveri samhälletväsentliga förändringarkan vara

innehållet verksamhet.skolansorganisationeni ellerningar i av
kurspla4ochInnehållet i läroplanerförändringarförslag tilli de

förändringar igrund i defram har sinvi lägger om-nuner som
viinlärningbildning, kunskap ochoch denvärlden somsyn

också omfattandekapitel. kanför i tidigare Detredogjort vara
läro-med sig kravskolan förstrukturförändringar somav
förstyrdokumentenhar beslutatplansreformer. Riksdagen att

stårså överensstämmelse med deideskall utformasskolan att
skolan.styrningengäller förprinciper avsomnya

måldo-kommerföljsför detprincipernaOm styrsystemetnya
från de nuvarande.sig väsentligtutformning skiljakumentens att

svårighet användainaturligtvisligger termerDet att sammaen
ellerdemoch samtidigtför dessagälleroch begrepp ge nya,som

risk ändringaruppenbarfinnsinnebörder. Detdelvis attennya,
intei betydelser,eller förskjutningariinnebörden termer upp-av

76.Overview of Trends,1° Reform AnCurriculum s.- 124



terminologi har dock inte visat SOU 1992 94Att hitta heltmärksammas. en ny
klarlägga de olika do- Kapitel 4realistiskt. stället det angelägetsig I är att

och vilka riktade till.funktion och de ärkumentens status
styrdokument för alla skol-Skollagen, övergripandeI ärsom

sådanfastslås mål för utbildningen grund-de ärformer, som av
skollagen skyldig-läggande betydelse de bör lagfästas. Iatt anges

kursplaner med vis-följa föreskrifterna i läroplaner ochheten att
fristående skolor vad gäller kursplanerna. Skolla-undantag försa

fått från med den juli 1991,med den lydelse den och 1har,gen
Såväl dennatill det för skolan.redan styrsystemetanpassats nya

i enlighet medförordningarna för skolformer har,resp. ensom
omfångregelstyrning, kraftigt minskat i jämfört med ti-minskad

digare.
måstemål skollagen,för utbildningen i sedanDe angessom

utbildningsmål ioch kompletteras i dekonkretiseras som anges
förordningar för skolformläroplanerna. Enligt nuvarande resp

vuxenutbild-grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala
ningen används beteckningen Läroplan samlingsbegreppettsom

Mål Kursplaner och Timplaner.för och riktlinjer,
måldokumentföreliggande förslaget till för skolandet ärI nya

åtskilda från kursplaner och timplaner. Läroplaner-läroplanerna
måldokumentinnehåller det i nuvarande kallashär endast somna

Mål kommer för grundskolans deloch Riktlinjer. Därutöver Kurs-
gymnasieskolans och komvux delplaner och Timplaner och för

Programmål, Timplaner.Kursplaner och samt
särskilt gäller detta läroplanen förnuvarande läroplanerI
målengrundskolan relativt omfattande. Läropla-de allmännaär

förordningarjuridisk mening och därmed bindande iär inerna
stårsin helhet. del det i läroplanen finns samtidigtEn stor av som

målförordningstext. tvingande och riktlinjer in-i Förutomannan
nehåller allmänna anvisningar,de emellertid regler ochäven mer
föreskrifter.

grundat principenFörslaget till läroplaner är detattnya
ståfinns i förordning inte skall i läroplanen. försla-Iannansom

sådanafinns därför inte anvisningar eller före-till läroplanergen
finns plats i exempelvis iskrifter styrdokumenten,som annan

dubbelskrivningar med förord-förslaget till timplaner. De annan
måstef.n. finns i framför 80 undvikas. Vi-ningstext allt Lgrsom

arbetsformerdare skall anvisningar arbetssätt och inteom m.m.
område måsteeftersom detta höra till detförekomma, anses pro-

Även sådanafessionella fältet. anvisningar finns i mycket hög ut-
avsnitt 80,sträckning i 80. Metoder, har iLgr Lgrett egetsom

måste området.det till det professionella bä-även höra Enanses
så sårande tanke reglera i liten utsträckning möjligt,är att som

sådet lokala friutrymmet skall bli möjligt.stortatt som
Frågan och ansvarsfördelning är grundläggande iom ansvar

sådet skall vitt möjligt tydligtDetstyrsystemet. angesnya vem
åtgärd, verksamhet Till skillnadhar föransvaret etc.som en en
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åliggernuvarande läroplaner därför vad skolan SOU 1992 94mot somanges
åliggeråliggerhelhet, vad lärare m.fl. och vad all Kapitel 4somsom som

vissaRektor har det övergripande för särskildapersonal. ansvaret
också ståfrågor. skall därför tydligt angivet i läroplanen.Detta

angivits vadVad gäller eleverna har det särskilt de skall lära
ocksåsin utbildningstid, vilket och inflytan-sig under ansvarmen

fått förslaget tillde de skall ha. framträdande plats eleverna iDen
påmotiveras det krav brukarinflytande och del-läroplanernya av

mål-aktighet i den utbildningssituationen och resul-ettegna som
ocksåinnebär. Tanken ökatär att etttatstyrt system engagemang

från elevernas sida i sig innebär utbildningens kvalitet kan hö-att
jas.

Kommittén har enligt sina direktiv lämna förslag tillävenatt
grundskolan. Somkursplaner och timplaner för tidigarenämnts

ingår i läroplansbegrep-kursplaner och timplaner för närvarande
föreslås såledesför grundskolan delar iutgöra separatapet men

måldokumenten för skolan.
i 80 efter principenKursplanerna Lgr är uppbyggda ämnetsatt

innehålletsyfte varefter beskrivs i form huvudmoment.anges, av
Innehållet fått Detaljnivånbeskrivning.har relativt detaljeraden

något intrycketskiljer sig mellan det allmännaämnena men av
ändåkursplanerna i 80 de omfattande och inte läm-Lgr är äratt

innehåll.för läraren i valet Alla huvudmo-utrymmestortnar av
måste gås igenom.ment .
målstyrt innehållet framgå, intebör i formI ett systern av upp-

måltydligt angivande deräknade i formmoment, utan av av man
elevens utbildning. skall, tillsammans medhar för Lärarensatt

innehåll förutsättningareleverna välja det efter de behov ochsom
såmålentillfinns, leder fram bra möjligt.sättett somsom

målenKursplanerna skall uttrycka för ämnet den struktursamt
bär den kärna undervisningenämnet. Dettasom upp ger som
utgå ifrån.skall Stoffurvalet blir därmed lärarens sak avgöraatt

åtfrihettillsammans med eleverna. Detta innebär lämnasatt stor
utforma ochläraren och eleverna planera, utvärdera undervis-att

ningen.
Timplanerna i 80 det kanske kraftigaste uttrycket förär Lgr

kvar regelstyrningen i skolans inre arbete. Tim-det finnssom av
kommer behandlas utförligt i kap. 8 Grundskolansplanerna att

framhållatimplan. detta sammanhang detI är att attnog mer
låst desto kantimplanesystem är, mindre detett motsvara en
målstyrning verksamheten. det statsbidragssystemetI ärav nya

undervisningstiddet direkta sambandet mellan statsbidrag och
vårupplöst. Timplanen skall enligt bedömning minstaange en ga-

ranterad undervisningstid i grundskolan. mindre del dennaEn av
tid skall användas för de bestämmer sig för lokalt el-ämnen man
ler individuellt. viktig princip elev inte bara skallDet är atten en
nä förväntade utbildningsstandarden stöd för kun-den utan en
skapsutveckling optimal i relation till elevens intresse ochärsom
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förmåga. förhållande timpla- SOU 1992 94kursplaner börtill läroplaner ochI
målstyrtsåledes Kapitel 4bör iunderordnad roll. De ettmerennerna

så hänsyn till kravetdet möjligt medflexibla ärsystem somvara
till lika till-utbildningsstandard och rättelevernaslikvärdigen

gång utbildning.
nivåpå den kommu-utarbetas lokal ärstyrdokumentDe som

Både bestämmelserlokala arbetsplaner.skolplanen ochnala om
finnas lokala arbets-och det skallskolplanenden kommunala att

förordningar för de oli-införda i skollagen iredanplaner är resp
åtgärderframgådet vilkaskolplanen skallka skolformerna. Av

nå mål harde nationellavidta förkommunen sattsatt somavser
utgångspunktmåste i dedärför sinskolan. Skolplanenför ta na-

måldokumenten.tionella
skolan. Ar-bärande funktion iarbetsplanen harlokalaDen en

enskildstyrdokument för varjeaktivtbetsplanen skall ettvara
och elever omvand-uttrycks hur rektor, lärareskolenhet. dennaI

målen för utbildningen till verksam-fastställdanationelltlar de
undervisningsmål.hetsmål Arbetsplanen äroch tillför skolan av

sådan särskilda för dentilldelas detrektor börvikt ansvaret attatt
utvärderas.ochupprättas

föreslåsmåldokumenten för offentli-detnationellaDe som nu
innehåller tidigare läroplaner och kurs-inte,skolväsendet somga

anvisningarmotiv eller arbetssätt,planer, omomresonemang
referensmaterial kommer därförochmetoder Kommentareretc.

skolmyndigheterna, Statensansvariga centralautarbetas deatt av
handikappfrågor i skolan.institut för Kom-skolverk och Statens

innehålla sådant motiv och motiv-kommer attmentarerna som
måldoku-fram till skrivningar ide beslut lettkretsar bakom som

sådant godaReferensmaterial kommer attmenten. ge som exem-
forskningsrön och kan beri-pedagogisk praktik,pel annat som

referensmaterial inteoch utgörka undervisningen. Kommentarer
ändåmåldokument sin plats iför skolan, bör hastyrande men en

måldokumentens utformning och funktionbeskrivning genomav
för skall arbeta efterfram direkt stöd demde ettatt tas somsom

måldokumenten.

Sammanfattning4.5

tyd-ansvarsfördelningen innebärändrade för skolanDen en mer
nationella och den lokalamellan denlig uppdelning ansvaretav

nivån po-verksamhetenmellan dem har beslutaoch att omsom
lärare och skolleda-litiker genomföra denoch dem har attsom

påkrav styrdo-re. ändrade ansvarsfördelning ställerDenna nya
måsteutformning liksom de instrumentkumentens ut-som

skolans verksamhet ochfölja och utvärderavecklas för att upp
skolverkför vilka Statens har ett ansvar.
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mål- och resultatorienterad styrning skolan innebärEn SOU 1992 94attav
verksamheten inte behöver eller skall regler och fö- Kapitel 4styras genom
reskrifter i den utsträckning gällt tidigare. stället skallI desom

målennationellt verksamheten de liggeruppsatta styra attgenom
verksamhetsmål undervisningsmåltill grund för de och ut-som

målstyrning.formas lokalt. blir form deltagandeDet Lärar-en av
och skolledarna skall utforma verksamheten och arbeta motna
målen nås. måluppfyllelseGraden kan sedan bestämmasatt av ge-

utvärderingsmöjligheterde olika slag utvecklas natio-nom av som
tillbakanellt och lokalt. Utvärderingen skall signaler till be-ge

någotslutsfattarna behöver förbättras ochom var var resurser
skall in.sättas

Elevers och föräldrars delaktighet och inflytande över elever-
skolgång sig bl.a. i välja skolarätten och därmedyttrar attnas

kanske profil utbildningen. Möjligheten för elever in-göraatt
dividuella val ochämnen kurser är ha infly-sättett annat attav

ocksåtande. Eleverna skall tillsammans med lärarna välja det in-
nehåll målen.bedöms bäst leda till de uppsattasom

målskollagen samhällets övergripande med utbildning-I anges
målLäroplanen skall den värdegrund de och vä-samten. ange

sentliga riktlinjer skolan skall ha för sitt arbete. Kursplanernasom
undervisningsmål två målskall iämnets strävans-typerange av

mål uppnåendemål. Strävansmåloch den kvalitet och denanger
Uppnåendemål tvåinriktning arbetet i skolan skall ha. föranges

Årskursnivåer, årskurs årskurs målenefter 5 och efter 5 -
nåttskall de kunskaper eleven normalt skall ha i slutetange som

årskurs Det skall skolans och kommunens attav vara ansvar
någon någraexempelvis omprioritera eller elever interesurser om

nåtthar grundläggande kunskaper. Tanken varjeär elev efteratt
avslutad grundskola skall ha grundläggande kunskaper i varje äm-

någonOm utvärderingen visar elev fortfarande har ickeattne.
acceptabla brister efter avslutad grundskola ligger det i kommu-

åtgärdsprogram.utformaatt ettansvarnens
väsentlig punkt vid utformningen läroplanerEn och kurs-av

såplaner de skall lämna friutrymmeär möjligtatt stort som
det lokala fältet för professionell utveckling skolan utan atten av
den nationella likvärdigheten den lokala arbetsplanenäventyras. I

skall utarbetas varje skola uttrycks hur lärare, skolledaresom
målen frånoch elever omformar de nationella läroplan och kurs-

verksamhetsmål undervisningsmål påplaner till och den egna
skolan. lokala arbetsplanenDen uttrycker det kärnan isättet

innehållverksamhetens och utformning.
nivå ocksåTill styrdokumenten lokal hör den kommunala

skolplanen vilka kommunen tänkersom anger resurser m.m. som
anslå målen nås.för de nationella skallatt

Timplanen dokument utformningenär ett annat styrsom av
målstyrt måste såskolverksamheten. timplanenI ett system vara
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flexibel den för lokal profilering och för SOUatt utrymme 1992 94ettger per-
frånsonligt val elevens sida. Kapitel 4

Sammantaget skall de styrdokument finns för skolansom ge
tillräckliga riktlinjer för skolan skall hög och landetöveratt en
likvärdig kvalitet. Samtidigt skall finnas för den lokalautrymme
och professionella utvecklingen skolan och för elevernasav per-
sonliga val.
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5 Samverkan med förskola och SOU 1992 94
Kapitel 5

skolbarnsomsorg

Kommitténs uppdrag5.1

vårt utgångspunkteruppdrag ligger formulera för den s.k.I att
så närmande i kommuner-skolförberedande verksamheten att ett

grundskolan underlättas.mellan denna verksamhet och Kom-na
mittén har anmodats den flexibla skolstartenäven ägna sär-att

det viktigt inskild uppmärksamhet. Vi har sätta denansett att
skolförberedande verksamheten i sammanhang,. Därförstörreett

skolans samverkan med förskolan och medhar vi valt beröraatt
vårt betänkande.skolbarnsomsorgen i

5.2 Bakgrund

på hållmånga ansträngningar för olikaI kommunerna görs att
för förskolasamordna verksamheterna skola, och skolbarns-sätt
uppnåi syfte dels högre kvalitet verksam-Dettaomsorgl. att

uppnåheterna i förskola och skola och dels högre effektivitet.
Ökad personalgrupperna, fort-samverkan mellan gemensamma
bildningsinsatser och bättre samutnyttjande lokaler,ett mate-av

åtgärderriel i denna riktning.verkarärm.m. som
påSkolans samverkan med förskolan behandlades redan 1940-

skolkommissionen.talet i skolutredningen och betänkandetIav
förskoleåldernsSkolan i samhällets tjänst lyfte fram bety-man

delse för barnets utveckling.senare
årBarnstugeutredningen tillsattes 1968 behandlade det in-som

åldrarnaarbetet i lekskolor och daghem för barn i närmastre
skolstarten. stimulerandeAmbitionen verksamhetattvar genom

påverka utgångslägeför förskolebarnen deras inför skolstarten.
också åstadkommaville och naturligMan lugnare över-en mer

gång mellan förskola och grundskola. Barnstugeutredningen av-
frånstod generellt koppla förskolans inre verksamhet till sko-att

lans verksamhet. Däremot vikten planeringtog man upp av en av
arbetet i förskolan och denna informerade grundskolanattav om

innehållinriktning och i förskolans verksamhet. Utredningen me-
också övergångennade förskolan vid skulle upplysningaratt ge

till skolan barnets utveckling, erfarenheter och vad be-om som
handlats i förskolan.

1 förskola här daghem deltidsförskola.Med och Med skolbarnsom-avses
bådefritidshem i olika former. Med försko-barnomsorgsorg avses avses

la fritidshem.och
2 Skolan i samhällets tjänst SOU, 194420.
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utredningen samverkan Förskola-skola- SOU 1992 94Den stora om var
årkommittén3 lade sitt betänkande 1985. utredningen KapitelI görs 5som

genomgång samverkan mellan förskola och skola.metodisken av
Även för redovisas.hinder samverkan En särskild utredning om

årmellan skola och skolbarnsomsorg gjordes 1991samverkan av
skolbarnsomsorgskommittén sitt Skola skol-i betänkandesom -
barnsomsorg helhet utvecklade behoven och förutsätt-en av-

för samverkan.ningarna
så-Skolans samverkan med förskola och skolbarnsomsorg har

ledes blivit belyst i olika utredningar. Mycket detnoggrant av
svårai tidigare utredningar utpekats hinder försom samver-som

kan har fallit bort avreglering och decentralisering.genomnu
förskola-skoladecennierna har samverkan diskute-De senaste

Europarådetinternationellt. anordnade under 1970-taletävenrats
övergångensymposierflertal mellan förskola och skola.ett om

Symposierapporterna handlar i huvudsak möjligheterna tillom
organisatorisk samverkan mellan förskola och skola och i rappor-

rekommenderas allmänt integration skolformerna ochterna en av
flexibel skolstart.en
våra nordiska grannländer, vilka i likhet SverigeI med har

från år gårskolplikt det barnen sju gamla, utvecklingenäratt mot
innehållmarkerat pedagogiskt i det avslutande förskole-ett mer

året, alternativt barnen har möjlighet börja skolan vidatt att sex
års ålder. Denna möjlighet finns förutom i Sverige, Islandnu,

särskilda barnehaveklasser.i Danmark Finlandoch I har man
övergångs.k. förundervisning skall smidigutgöraen som en

från pågårförskola till livligskola. I Norge diskussion deten om
sexåringar.5förpedagogiska utbudet proposition kringEn väntas

årsskiftet från199293. Enligt uppgift det norska utbildningsde-
fråganplanerar i denna bl.a. tidi-partementet att taman upp om

skolstart och skoltidens längd.gare
Även OECD har tagit förskolefostran i serie rapporter.upp en

den avslutande, Early Childhood Education, Policies for Child-I
tvåOECD 1991General Report konstateras det de in-attren,

fristående frånstitutionsformerna, förskola och skola, inte kan ses
varandra bör sammanhängande delar utbildnings-utan ses som av
väsendet.

bådediskussion förs i Sverige och internationelltDen som
kring utbildningsväsendets möjligheter bidra till ekonomiskatt ut-
veckling och konkurrenskraft och läroplansutveckling har in-om

ocksådirekt betydelse för förskola och skolbarnsomsorg. Den
omfattande utbildningsexpansionen i Västvärlden under efter-
krigstiden har inneburit förlängd skolplikt för allt fler ungdomar.

3 Förskola Skola, SOU 198522.-
4 Skola SOU 1991154.skolbarnsomsorg helhet,en- -
5 Se vidare Institusjon, tradisjon profesjon,Haug P. Volda 1991, Rap-og

9103.port
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Samtidigt finns tendens nedåtutbildningssystemetutsträcka SOU 1992 94atten
åldrarna.i Kapitel 5
Även i Sverige har skolsystemet gradvis byggts och denut

genomgåttkommunala förskolan har kraftig expansion. Allten
fått tillgång sexåringarnafler barn har förskola avtill deltar 98

i förskoleverksamheten. Internationellt liksom i Sveri-procent -
börjar förskola, fritidshem och andra omsorgsformer förge -
också såvälbarn tillmätas ökad betydelse för barns personlighets-

utveckling för barns och ungdomars kompetensutveckling in-som
framtidaför samhälls- och yrkeslivett

Regeringen har i budgetpropositionen 1992 markeratsenast att
den fördelar i ökad samordning och samverkan mel-storaser en

någralan skola och barnomsorg och den inte har invändningaratt
pågårdet arbete i kommunerna i detta avseende. Imot som nu

mål- och resultatstyrd skolverksamhet år det dessutom enty-en
digt kommunal uppgift driva verksamheten bästa sätt iatten

målenlighet med de och riktlinjer regering och riksdagsom an-
såledesDet är helt riktigt kommunerna själva bestäm-attger. nu
samordningsfrågor. statsrådäven i Föredragande lyfte ock-mer

så fram vikten det i de statliga görs mycketatt styrsystemenav en
måltydlig beskrivning skolans barnomsorgens ochav resp. upp-

drag och tydlig gränsdragning mellan skolans och bamomsor-en
roll och uppgifter.7 personal inomFör skolan bamom-gens resp.
gäller det komplettera varandra, inte överta varand-att attsorgen

mångauppgifter. I kommuner har barnomsorgen och skolanras
såvälintegrerats pedagogiskt förvaltningsmässigt. Denna ut-som

fortsätter.veckling Samtidigt den är omställning intesom en som
ocksåproblemfri innebärär den källa till förnyelse och ut-en

bådeveckling barnomsorg och skola.av

5.3 Styrsystemet för barnomsorgen

Reformeringen den offentliga sektorn under 1980-talet harav
medfört förändringar såväli för skolan barnom-styrsystemet som

Övergången från målstymingregel- till har ökat möjlig-sorgen.
påför nivå. måldokumentheterna samverkan lokal De som nu
utgå frånutformas för skolan skall den lokala friheten organi-att

samverkan och etablera samarbete i syfte höja kva-att ett attsera
liteten sådantför verksamheterna. Ett samarbete bör grunda sig
på bådeuppfattningen barnomsorg och skola är delaratt av sam-
hällets verksamheter för främja barns utveckling och lärande.att

Både bådeskola och barnomsorg inrymmer valfrihet ochnu
ocksåbrukarinflytande. skallDe krav effektivitetmotsvara

och kvalitet. För skolan och barnomsorgen skall kunna tillgo-att
dose dessa krav detär angeläget med samverkan mellan dem.en
5 Att utvärdera barnomsorg, G. Dahlberg m.fl. Socialdepartementet och
I-ILS Stockholm, 1991.
7 Budgetpropositionen 1991921100, bil. UbU9, 192.rskr.
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såväl principgäller det i SOU 1992 94skolanbarnomsorgenFör attsom
styrning uttrycks Kapitelstatlig styrning, den 5finns olika slag ge-somav

innehållstyrning verksamhetenslagstiftning, den ut-somavnom
mål och slutligenriktlinjer för verksamheternaochtrycks genom

utbildning personal. Därutöverskerden styrning genom avsom
denkommunala beslut ochverksamhetenstyrs genomgenom

via personalavtal.styrning skersom
styrdokumentfritidshemmen finnsförskolan ochFör tre
nivånnivån,nivåer och den lokaladen kommunaladen centrala

idéernivån fritidshem.förskola De byggerför varje omresp.
mâlstyrning decentralisering och har till sinochdeltagande upp-

måldokument finns för sko-med debyggnad likheterstora som
skolan obli-i grunden betingade ärlan. Skillnaderna är attav en

delta idet frivilligt för barnengatorisk verksamhet medan är att
Måldokumentens juridis-fritidshemsverksamheten.förskolan eller

måldo-och fritidshemmensdärför olika. Förskolanska ärstatus
såledesråd från och in-Socialstyrelsens.k. allmännakument är

regeringen i serienutarbetade uppdragbindande. ärDete av
råd från Läroplanen för grundskolanSocialstyrelsen.Allmänna

fastställs regeringen efter hö-bindande förordningär som aven
riksdagen.rande av

beslutet förskola för allai samband medRiksdagen tog om en
innehåll. pedago-principer för förskolans Ettställning tillbarn
årsedan 1987. I dettaför förskolans gällergiskt angesprogram

målen fritidshemmenpedagogiska verksamhet. Förför förskolans
år 1988.9motsvarande dokument sedanfinns

relativt detalje-för förskolan ärpedagogiskaDet programmet
åstad-Syftet bakomsin utformning. ärtill programmet attrat

och in-jämn och god kvalitetverksamhetkomma att angeaven
för vidareutveckla försko-det stöd behövsriktningen attav som

såutformat det skall kunnalans verksamhet. Programmet är att
för-utvärdering och utvecklingunderlätta planering, ledning, av

nivåbåde på och inom förskolor-verksamhet kommunalskolans
inledningen.för förskolan,Ur pedagogiskana. programmet

innehåller inledande avsnitt förskolansProgrammet ett upp-om
målen för förskolans verksamhet,därefter avsnittgifter, ett om

innehållförskolans ochuppväxtvillkor och utvecklingbarns samt
för förskolabeskrivs förutsättningarna hurarbetssätt. Slutligen en

målen förverkligas.fastställda skall kunna Därenligt de anges
principerna förför planering i förskolan och kommu-principerna

pedagogiskautvecklingsarbete.nalt planerings- och Det program-
motsvarande Samver-för fritidshemmen uppbyggt sätt.ärmet

bådaskolan beskrivs ikan med programmen.
för de pedagogiskaharKommunerna attgetts ansvaret pro-

Enligt riks-praktisk pedagogisk verksamhet.omsätts igrammen

råd frånigrådâgogiskt socialstyrelsenför förskolan, Allmännaprogram

9 råd frånAllmänna socialstyrelsen,Pedagogiskt för fritidshem,program
19887.
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dagens beslut bör kommunala riktlinjer för den pedagogiska verk- SOU 1992 94
utifrån måli varjesamheten utarbetas kommun de riksdagen Kapitel 5som

formulerat och med Socialstyrelsens pedagogiska program som
vägledning. Riktlinjerna skall politiskt inriktasantagna,vara

frågorprincipiella och den nödvändiga sammanvägningenange av
kvalitets- och resursaspekter.

slutligaDen planeringen verksamheten utarbetas försko-av av
lans och fritidshemmens personal och uttrycks i arbetsplan fören
den aktuella förskolan eller fritidshemmet.

5.4 Tidigarelagd skolstart och konsekvenser för
den skolförberedande verksamheten

finns ingenDet fastställd, nationellt giltig, definition uttrycketav
påskolförberedande verksamhet. kan därförDet tolkas flera

kan begränsas tillsätt. Det endast omfatta vissa bestämda di-att
rekt skolförberedande aktiviteter för barnetträna inför skol-att

ocksåkanMan uttrycket vidare definition medstarten. ut-ge en
gångspunkt i förskolan och skolan skildaär verksamheteratt men
ändå utgångspunktbildar helhet, sin i barnets behovtaren som
och förutsättningar. Med den vidare definitionen verksamhetenär

helaunder förskoletiden i sig skolförberedande. SocialstyrelsensI
framhållsskrift Lära i förskolan just detta Förskolansynsätt.

ocksåhar den särskilda uppgiften, inför skolstarten närmaratt
sig, avrunda och avsluta förskoleperioden. När skolstartenatt

sig harnärmar förskolan den särskilda uppgiften skapa bered-att
6-åringama övergången lågstadietskap hos inför till och skolans

då 6-åringarnavärld. Beredskap innebär inser förskolepe-att att
rioden är slut och de livmed och lust och ängslansnart att utan
kan fram vidare till skolan, därför skolan kanemot att attse

möjligheter till vidareutveckling.1°expansion ochge nya
Skolförberedande verksamhet uttryck för pedagogiskger en

verksamhet med kontinuitet mellan förskola skola.och Nären
i förskolan måldo-arbetar efter de intentioner iman som anges

också skolgången.kumenten skapas beredskap för vik-Det ären
fångatigt för skolans lärare vad gjort i förskolan.att upp man

Där grundläggs lust hos barnet och idélära utvecklaatt atten en
gårvad måstedet innebär lära sig och hur detta till. iDeattom

få fålekens form sig fram,pröva upptäcka omvärlden och träna
och utveckla färdigheter. Förskolans personal stimulerar och
stödjer barnets utveckling, i färdigheter läsa, skrivat.ex. attsom

språkutvecklingoch räkna. Barnets är grundläggande betydelseav
för dess möjligheter till inlärning och kunskapsutveckling och
uppmärksammas därför särskilt.

Den specifikt skolförberedande verksamheten innebär bar-att
får fårlära känna skolmiljön och de allmänt möjlighetatt attnen

1° i InnehållLära förskolan och arbetssätt för de äldre förskolebarnen,-råd frånAllmänna Socialstyrelsen 19904, 143.s.
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personalen innebär det SOU 1992 94inför skolstarten. Förförbereda sig sam-
lågstadi-råd och lärarna Kapitelsamverkan mellan förskollärarna 5och

et.
grundskolan, 80, uttrycks hur skolanLäroplanen för LgrI ser

den sägsz Skolledning-mellan förskola och skola. Isamverkan
förskolan har för barn ochliksom personalen i ett attansvaren

får skola där barnet skall börja. Vidkontakt med denföräldrar
mellan hem och skola ske i samverkanbör kontaktenskolstarten

övergången frånMålet bör förskola tillmed förskolan. attvara
bådaså verksamheten ibarnen upplever deskola blir mjuk att

naturligskolformerna som
from. höstterminen dettill förskoleplatsAlla barn har rätt en

årår.år varit barnet innanfyller Tanken harbarnet att ettsex
i förskoleverk-skolan skall ha haft möjlighet deltadet börjar att

finns särskilda skäli daghem eller deltidsgrupp. Om detsamhet -
Sådanaberedas tidigare. skäl kan barnetskall barnet plats attvara

språkligafysiska, psykiska, sociala, ellerolika anledningarav
anledningar i sin utveckling.behöver särskilt stödandra

förförsta juli 1991 finns i skollagen inskrivet rättenSedan den
årfå skolplikten inträder.skolan tidigarebarn börja än närettatt

åldern skolan kommerbiologiska för de barn börjarDen attsom
utsträckning tidigare. den bakgrundenvariera i än Mot ärstörre

organisera samverkan och etablera oli-lokala frihetenden attatt
viktig. möjlighet finns frittka samarbetsformer Den attsom nu

samordningen. Med den viktorganisera nämnder underlättar som
betydelse för bar-skolförberedande verksamhetensläggs vid den

vilkas föräldrardet rimligt alla barn, anmältskolstart attnets vore
år, också erbjuds skol-kommer börja skolan viddessa attatt sex

allraförberedande verksamhet. Risken deär att yngstaannars
fått minst förberedelse inför skolstarten. Dettabarnen deär som

någotde äldre barnen.kan innebära underläge Detgentemotett
skolförberedande verksamhetdärför angeläget tillrättenattvore

från års ålderförskoleplatsalt. till alla barn femrätt garanteras
tidpunkten för skolstarten.oavsett

Ovanstående frågan föraktualiserar tidenomresonemang
gymnasieskolan kommerskolstart och hur grundskolan och att

påverkas börjar vidantal eller alla barn skolanett stort sexom
fråganårs ålder. kommitténs uppfattning kring skol-Det är att

inträdande, skolstarten och skoltidens längd och de kost-pliktens
samladnadsaspekter kan läggas detta, kräver översyn.ensom

samrådBåde och skolans personal skall arbeta iförskolans
faktorer kan ha betydelse förmed föräldrarna. Det kan gälla som

också föräldrarnas medverkan ibarnets utveckling. kan gällaDet
utifrån barnets behov och förut-utforma individuellaatt program

sättningar. Föräldrarnas möjligheter till delaktighet och deras syn-
måste tillpunkter och upplysningar respekteras och tas vara.

11 Läroplan för grundskolan 1980, 24.s.
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5.5 Sammanfattning SOU 1992 94
Kapitel 5

För skolan såskall kunna erbjuda kvalificerad utbildnings-att en
miljö möjligt är det angeläget med ochnära förtroende-ettsom
fullt samarbete förskolamed och skolbarnsomsorg. I samarbetet
med förskolan är samarbete kring den skolförberedandeett verk-
samheten särskilt angelägen. Genom samverkan även meden
skolbarnsomsorgen kan inom de olika verksamheterna skapaman
optimala förutsättningar för barnets allsidiga utveckling lä-och
rande. viktigtDet är skolan sin del föratt tar ansvaret attav en
sådan stånd.samverkan kommer till Det sigrör här inte om en
sammanvävning roller och samråduppgifter ochutan ettav om

kommunikation sånära i syfte skapa goda förutsättningaratten
möjligt för barnens utveckling och lärande.som

Den viktigaste faktorn för samarbete mellan skola, för-ett gott
skola och skolbarnsomsorg är väl fungerande samverkan mel-en
lan de olika påpersonalgrupperna bygger ömsesidigsom en re-
spekt för varandras yrkeskunnande. Denna samverkan bör av-

bådespeglas i grundskolans läroplan och i förskolans och fritids-
hemmets pedagogiska såvälFör skolans del bör rektorsprogram.

lärares för samverkan med förskola och skolbarnsom-som ansvar
framgå. sådanFörutsättningarna för samverkan liksomsorg en en

ändamålsenlig lokalplanering och fortbildning bör be-gemensam
aktas ledningsnivån.den kommunala Barnets behov konti-av
nuitet, måstetrygghet och allsidig ståstimulans i förgrunden vid
planeringen.

137





SOU 1992 94

DEL

FÖRSLAG

Mera alltav

stårkö önskemålenI
vid skolans kunskapsdisk

alkoholen,mera om
rökningens risk,mera om

det aktuella,mer om
gång,historiensmer om

det sexuella,mer om
sång,musik ochmer- om

teknikundervisning,mera
konstens missionmera om

och mot andliga vårdens förlisning
religion,mera

miljöförstöring,mer om
förvällningmer om av svamp,
mopedrengöring,mer om
kvinnokamp,mera om
konstgjord andning,mera om
allt häromkring,mera om

ja, allt i skön blandningmera av
och mindre ingenting.av

Man nödgas flexibelvara
i detta konglomerat

läsaoch sin läroplansbibel
ibland viss potentatsom en

Rektor Brysk
Olof Hammarland
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6 Läroplaner SOU 1992 94
Kapitel 6

6.1 Sammanfattning motiv och bakgrund tillav
läroplansförslagen

Läroplanernas roll och funktion

språkbrukLäroplan har i svenskt i regel dokumentavsett ett som
såvälinnesluter målövergripande och riktlinjer timplanersom

våraoch kursplaner. I direktiv läroplanerna skall inne-attanges
hålla målövergripande och riktlinjer för utbildningen i landet
medan kursplaner och timplaner skall särskilda dokument.vara

viNär fortsättningsvis talar läroplan alltsåvi endastom avser
målövergripande och riktlinjer. ocksåDetta ligger närmare den

terminologi internationellt börjar accepteras.som
Det förändrade och kräver styrdokumentstyrsystemetansvars-

slag tidigare.än Vi har i del I utvecklat vilkaannat kravav som
påställs läroplaner ocksåoch kursplaner och motiv för läro-gett

innehåll.planernas form och Vi skall kort sammanfatta detta ne-
dan. kapitelI 8 och 9 behandlar vi frå-olika skolformsspecifika

del har konsekvenser för läroplanerna.gor, varav en
Sammanfattningsvis kan säga kraven läroplan ärattman en

frågorden skall vilkaatt värden utbildningen skallsvara om
påvila och vilken slags kunskap skall väljas för lärande.utsom
skallDen vilket kulturarv i vid mening skall överförasange som

från generation till nästa och hur skolan skall förbereda fören en
omvärld i ocksåförändring. skallDen klargöra ansvarsfördelning-

mellan olika inblandade aktörer och hur skall utövas.en ansvaret
Läroplanen målen,skall de nationella den skall, tillange men

frånskillnad tidigare, inte målenanvisningar nås,hur skallge om
dvs. val stoff, arbetssätt och arbetsmetod. Detta innebär inteav

urvalsfrågan helt läggs nivå.över lokalatt ställetI ökar kraven
på de målennationellt fastställdaatt skall tydliga och kunnavara
utgöra grund för lokala prioriteringar. Samtidigt inflytandeen ges
och till lärare och rektorer Verksamhetsmålutformaattansvar

undervisningsmåloch i linje målenmed de nationella och i detatt
praktiska arbetet nåverka för dem.att

Kommitténs betänkande i sin helhet kan kommen-ses som en
till läroplanerna.tar
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SOU 1992 94uppbyggnadstruktur ochLäroplanernas
Kapitel 6

våra innefattar sko-läroplansförslagKortfattat kan säga attman
utbildningsmål vä-uppgifter, nationellavärdegrund ochlans samt

medsamarbeteför skolansarbetet i skolan,riktlinjer försentliga
gymnasieskolaförskola,samverkan medförhemmen samt m.m.

utgångs-enligt direktivenskallgällande läroplanerNu vara en
vårt sinsemellanuppvisarläroplanerarbete.punkt för Dessa stora
innehåll djupfinns dock samstäm-och form.i Detskillnader en

vi kallardetvärden, i detgrundläggandemighet i motsom svarar
mål riktlinjer. svenskaoch Detövergripandeliksom ivärdegrund,

historiskt vuxitgrundläggande värdenvilarskolväsendet som
ocksåVåravårtfått byggerförslagförankring i land.fram och

grund.denna
gymnasie-respektiveför grundskolantill läroplanFörslagen

värdenGrundläggandelikheter.komvux harskolan och stora
mål i huvudsakoch riktlinjer ärövergripandesamt gemensamma

åt, derasskiljer skolformernaolika skolformerna. Detför de som
åldermålgrupper, främstkommerelevernasolika uppdrag, m.m.,

måldokument 9 respektive hurjfr. kap.i andrafram genom
nivå verksamheten.organiserarlokalman

frånVåra tidigare läroplaner tillsigläroplansförslag skiljer en
innehåll, uppbygg-hardefrämstdel i att annanengenommen

generelltläroplanenskillnadernafrämsta ärnad och form. De att
omfång, koncentrerad, skiljer mellan vär-mindre ärhar ett mer

väsentligamål endastanvisningarriktlinjer, inte harden, och utan
tydliga adressater.riktlinjer harsamt

skall vilavärdegrund skolanmed denLäroplanen inleds som
läroplanenövriga delarden fondoch skall utgöra avsomsom

förstås uppgifter medbeskrivs skolansavsnittskall Imot. samma
utgångspunkt i skollagen.

områden.Målen i antaldisponeradei läroplansförslagenär ett
bådaområden Kunskaper ochde läroplanerna äriGemensamma

infly-ochvärden Elevernasochfärdigheter, Normer samt ansvar
Målen elevens kun-elevperspektiv, det äruttrycks itande. ett

målen ocksåutgångspunkten. knut-Till ärskapsutveckling ärsom
skyldigheter Ioch skolpersonalensriktlinjer där lärarens anges.na

för rektor.avsnitt riktlinjersärskiltett ges
målmåltvå Flertalet i läro-i läroplanen.använderVi typer av

sådanasträvansmål, skallskolankallatvad vi harplanen är som
påinriktningen skolansefter.och Dearbeta strävamot ar-anger

någon nivåhögstatak inteskall inte sättabete. De utanange --
i skolan. Under avsnittetkvalitetsutvecklingriktningen förange
uppnåendemål,också varjefärdigheter finnsKunskaper och som

nå. mål minstuttrycker det alla eleverelev minst skall Dessa som
och det skol-grundskolan ärmed sig de lämnarskall ha när som

målenfår. ialla elever Ioch skolanshuvudmannens attansvar
utvecklas detta vidare.kursplanerna
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må-för verksamheten inriktas de nationella SOU 1992 94Ansvaret att mot
åvilar såväl skolhuvudmannen skolpersonalen. Skolhu- Kapitellen 6som

och anvisa Skolpersonalenvudmannen skall ange ramar resurser.
Verksamhetsmål undervisningsmål utgångs-skall utforma och med

måloch organisera arbetetpunkt i läroplanens värden och och
målen.arbeta i riktning mot

områdeVi ansvarsfördelningen för varjeattanger genom ange
riktlinjer för lärarens respektive skolpersonalens Därföransvar.

vad läraren skall, vad all personal skall respektive vad rek-anges
på någonför. ochsärskilt I med det läggstor attansvarar ansvar

också Skolpersonal, föräldrar,kan utkrävas. elever, poli-ansvaret
tiker ansvarig.ärvet vem som

Eftersom vi dels skapar begrepp, dels använder tidigarenya
våra direktiv, delvisbegrepp med, i enlighet med innebördernya

ocksålägger vi förteckning med definitioner bilaga 1 tillen som
läroplanen.

bilaga 2 till läroplanen har vi förtecknat internationella kon-I
ventioner andra överenskommelser Sverige förbunditoch sigsom

på områdeförverka utbildningens och skall finnas till-att som
gängliga skolorna.

Jämförelse med tidigare läroplaner

Vi har överensstâmmelser i grundläggandepekat de vär-ovan
våraden finns mellan läroplansförslag och tidigare läropla-som

också våraVi har läroplansförslag till form in-ochattangettner.
nehåll mångaskiljer sig punkter. Vi kan skillna-sammanfatta

tidigareder och förskjutningar jämfört med läroplaner följan-
de sätt.

omfångLäroplanen har betydligt mindre och ärett mer
Mål riktlinjerkoncentrerad tidigare ochän

inteDen tar-k upp
ståsådant står ieller bör andra förordningar ellersom-

måldokument
innehåll,anvisningar organisation, metoder, arbets-om-

eller enligt ansvarsfördelningen liggersätt annat som
nivålokal

motiv och bakgrundstexter-
Målen tydligare angivna,är utvärderingsbara och uttryckta i
elevperspektiv
Ansvarsfördelningen tydliggörs och rektorsoch lärares an-

uttrycks explicitsvar
målskrivningarnaI lyfts fram utvecklingsärskilt av
elevernas och inflytandeansvar-

förmågaelevernas till etiska ställningstaganden-
självständighet och kritiskt tänkande hos eleven och i-
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94vetenskapligt SOU 1992utbildning alltmer sättgymnasial attett ar-
Kapitel 6beta och tänka

perspektivethistoriskadet-
internationella perspektivet.det-

tidigare läroplaner, 80, 70jämförelse med Lgr LgydetaljeradEn
Mångasvår meningsfullt sätt.82 göraLvux är att ett avresp.

frågor utförliga berörläroplanema hardär de tidigarede texter
på nivåfrågor ligger lokal be-enligt ansvarsfördelningen attsom

behandlas i andra förordningar.sluta eller somom
Mål 1992reviderad behandlarriktlinjer i 82och Lvux vuxen-

speci-mål, målgrupper och vissaallmänna komvuxutbildningens
9 vi förslag des-riktlinjer för komvux. kapitel läggerfika I attom

programmålfrågor för komvux och för kom-skall behandlas isa
målpå finnslikartat detolika delar sätt gemensammasomvux

programmåloch för degymnasieskolans nationellaför program
nationella programmen.
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till läroplan för grundskolan6.2 Förslag SOU 1992 94
Kapitel 6

Inledning

år150 efter detför grundskolan har tillkommitDenna läroplan
Nådi-folkskola. den KongL MajztsSverige fick allmän Avatt en
1842undertecknade den 18 juniStadga Carl XIV Johanga som

framgår sockens skyl-varje stadsförsamlings och varjedetatt var
således folkskolanskola. Vid sin tillkomstdighet inrättaatt en var

Någon dagens mening fanns in-lokal angelägenhet. läroplan ien
lärarutbildning och tillStaten styrde att attte. segenom genom

fick Medläroböcker godkänts användas.endast de statensom av
normalplaner 1919 kom undervis-tiden statliga ochutgavs en

första läroplanen kom medningsplan för rikets folkskolor. Den
årgenomförande 1962. innehöll, liksomgrundskolans Den senare

målallmänna och riktlinjer, timplaner och kursplaner.läroplaner,
målomfattar endast och riktlinjer.Här föreliggande läroplan

skall skolans verksam-Läroplanen det dokumentär styrasom
het har för olika delar skolverksam-och avange vem som ansvar

innebär. uttrycks dels i grund-heten och vad detta Dettaansvar
mål riktlinjer för verksamheten.läggande värden, dels i och Läro-

och förväntningar elever ochplanen uttrycker därmed vilka krav
påföräldrar ställa skolan och vilka krav skolan ställer ele-kan

föräldrar.ochver
måldessLäroplanen utbildningens värdegrund ochanger -

utbildning samhället skall för. lä-den bildning och Ensom svara
roplan därmed de viktigaste kulturdokumenten i samhäl-är ett av

vilka ochlet. och i kursplanerna uttrycks värden, kunskaperHär
frånfärdigheter överföras generationen tillskall den vuxnasom

barn och ungdomar.
årför 150 sedan fick allmän folkskolasamhälleDet som en

jordbrukarsamhälle i förändring industrialiseringstatt motettvar
och urbanisering. läroplan skall verka i samhälle medDenna ett

mål innehåll,krav och där den samladedelvis andra skolans
informationskällor snabbt. skallkunskapen och antalet växer Den

förändrad styrningomvärld i förändring ochmot en avsvara en
pedagogiskskolans verksamhet utvecklingen inom ochsamt mot

ämnesdidaktisk forskning.
målengrundläggande för skolväsendet i skollagensDe anges

mål ungdomar skallförsta kapitel. Dessa innebär alla barn ochatt
tillgånglika till utbildning och likvärdig utbildning.ha en

iGrundskolan skall eleverna kunskaper och färdigheter samt,ge
samarbete med hemmen, främja harmoniska utveckling tillderas
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbild-

särskildaningen skall hänsyn till elever med behov.tas
mål måldessa finns i denna läroplan särskilda förUtöver ut-

bildningen riktlinjer för nationella utbildnings-arbetet. Desamt
målen målmålen ii läroplanen de kursplanernautgörs samtav
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för de olika utbildningen skall SOU 1992ämnena sträva Dessa 94mot. ut-som
bildningsmål skall konkretiseras i den lokala arbetsplanen och i Kapitel 6

undervisningsmålde varje lärare tillsammans elevernamedsom
utformar.

Målen såledesför utbildningen organiserade iär
mål för utbildningen i sin helhet läroplanen- -
mål för utbildningen dei enskilda kursplanerna.ämnena- -

utformadLäroplanen är följande sätt.
Inledningsvis den värdegrund skolans skallarbeteanges som
på målvila och de uppgifter skolan har. De och riktlinjer som

därpå förståsföljer skall denna bakgrund.mot
Målen två sådana målslag. dels skolan skallär Det ärav som

målarbeta och efter, dels vilka skolan har försträvamot ansvar
når. Målenalla elever uttryckta i de kunskaper, färdigheteräratt

och erfarenheter eleven skall skaffa sig i utbildningen. Rikt-som
så framgårlinjerna utformade ansvarsfördelningen i skolanär att

må-tydligt. Ansvaret för skolans arbete bedrivs i riktningatt mot
såvällen vilar skolhuvudmannen skolans personal.som

Mål områdenoch riktlinjer är grupperade i sex
Kunskaper och färdigheter
Normer och värden
Elevernas och inflytandeansvar
Skola och hem
Skola förskola skolbarnsomsorg- -
Grundskola gymnasieskola m.m.-

Därefter riktlinjer för rektors särskilda riktlin-samtges ansvar
jer för betyg och bedömning.

frånKommunerna har den juli 1991 odelat1 förett attansvar
skolverksamheten genomförs i enlighet med lag och förordning.

läroplan anpassad tillDenna är den ansvarsfördelningen ochnya
mål-till och resultatorienterad styrning skolan. harDenen av

därför uppbyggnad än tidigare läroplaner för grundsko-en annan
mållan. Den värden, och väsentliga riktlinjer för arbetet ianger
påskolan. Det ankommer lärare och skolledare tillsammansatt

nå må-elevernamed välja arbetsmetoder och arbetsformer för att
len.

bilaga 1 till läroplanenI de styrdokument och definierasanges
på.de begrepp ansvarsfördelning och styrning vilarsom

Sverige har nation förbundit sig följa vissa internatio-attsom
sådananella överenskommelser. Av betydelse för skolan främstär

har sin grund i de mänskliga fri- och rättigheterna desom som
proklamerades Förenta Nationerna den 10 december 1948. Deav

vårtförankradeär i rättsliga och politiska och uttrycksystem ger
frågor.för det svenska folkets ställningstaganden i dessa De utgör

därför given grund för skolans verksamhet. bilaga 2Ien anges
åtagitvissa överenskommelser Sverige anslutit sig till och sigsom

område.verka för inom bl.a. skolansatt
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uppgiftervärdegrund ochSkolans SOU 1992 94
6Kapitel

på grund. demo-demokratins EnvilarskolväsendetoffentligaDet
samhälleliga värdenvärdeneutral, den speglarintekrati är som

följande visskollagenifram. uttryckshistoriskt vuxit Detta
medöverensstämmelseiskall utformasskolanVerksamheten i

verkarVar ochdemokratiska värderingar.grundläggande en som
egenvärdemänniskasaktning för varjefrämjaskolan skallinom

vår skall utgö-miljö. värdenDessarespekt föroch gemensamma
vidare.skall föraskolväsendetkulturarvgrunden för detra
solidaritet medindividens frihet,okränkbarhet,Människolivets

ikärnanmänniskors lika värde utgörallaoch samtutsattasvaga
Tillsammans medförmedla.skall gestalta ochskolande värden

detför le-egenvärde och respektenmänniskasför varjeaktningen
arbete. vär-skolans Det äretiska grunden förde denvande, utgör

huma-västerländsketik ochkristenblandden annat genomsom
vårt land.djup förankring iharnism en

med olikarespekt för människoröppenhet ochPrinciperna om
demokratin. Ing-grunderna förtilloch hörvärderingar ursprung

trakasserier.mobbning ellerförskall skolan behöva utsättasien
frånavståndstagande annorlundadet ärFientlighet ellermot som

och med-måste diskussionmed kunskap, öppenskolan bemötasi
främstamänsklighet vapen.som

rörlighet över grän-internationaliseringen ochGenom storen
mång-förmågan kulturellleva medställs höga krav attserna

social ochkraft. Skolan harpositivdenfald och somsom ense
stärkaförmöjlighet ochmötesplatskulturell attett ansvaren

förmåga Medvetenhet och kun-arbetar där.allahosdenna som
frånsåväl vidare kul-dendet svenskakulturarvetskap somom -

utvecklaidentitet viktigaärtillhör ochturkrets vi atttryggen-
förståförmågan vill-sig in i andrasoch levatillsammans med att

kor med skolor och ungdomarvärderingsgrunder. Kontakteroch
i länder bidrar till detta.andra

uppfatt-skildaskall för ochSkolan öppen attuppmuntravara
ställningsta-personligaframförs betydelsenningar och hävda av

frågor uppfattningar skallföreligger olikaganden. där detI un-
barnSkolansaklig och allsidig.dervisningen alltid tar emotvara

från med för-samhället. föräldrar skallAllaalla i sammagrupper
dessaförvissadebarn till skolan,skicka sinatroende kunna attom

förmånpåverkade eller andratill för denensidigtblirinte ena av
åskådningar.. Alla som verkar i skolankämpandevarandramot

vårt väsentliga värden och klarthävda samhälletsdock alltidskall
avstånd från dessa.det strider motta som

kvinnor ochjämställdhet mellan män.skall verka förSkolan
förutsättningartill varje elevsskallUndervisningen anpassas

fastslår ungdomar skall,Alla barn ochSkollagenoch behov. att
ekonomis-sociala ochgeografisk hemvistoberoende kön, samtav

tillgångförhållanden, i offentligatill utbildning detlikahaka
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skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje sou 1992 94
skolform likvärdig, varhelst den ianordnas landet. Normer- Kapitel 6vara

för likvärdigheten målen.de nationellt fastställdana anges genom
Men likvärdig utbildning innebär inte undervisningen varhelstatt
den erbjuds utformasskall sätt. Hänsyn skall tilltassamma

ocksåelevers olika förutsättningar. nåfinnsDet olika vägar att
målen. utgångspunkterMed dessa kan undervisningen aldrig bli
lika för alla.

skolpliktDen gäller för alla barn och ungdomar, innebärsom
från skolans sida. Skolan skall klargöra för eleverett ochansvar

målföräldrar vilka utbildningen har, vilka krav skolan ställer och
vilka rättigheter och skyldigheter elever och föräldrar har.

inteDet är tillräckligt i undervisningen förmedla grundläg-att
gande demokratiska måstevärderingar. Skolverksamheten bedri-

enligt demokratiska principer och förbereda för aktivt del-ettvas
tagande i samhällslivet. förmågaskallDen utveckla elevernas att

personligt förutsättningEn för elevers och föräldrarsta ansvar.
påverkanrätt till inflytande och är den enskilda skolan tyd-äratt

fråga mål, innehålllig i och arbetsformer. Detta inteär minstom
viktigt underlag för den enskildes val skola.som av

Utbildning fostran frågaoch i djupareär mening atten om
språk,överföra kulturarv värden, traditioner, kunskaperett - -

från generation till nästa. Detta är delat mellan hemetten ansvar
och skola. Skolans huvuduppgift är eleverna kunskaper ochatt ge
färdigheter och i samarbete med hemmen främja deras utveckling
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Skolan har uppgiften dels överföra värden, kunskaper ochatt
färdigheter, dels förbereda eleverna för leva och verka i detatt

sådanaframtida samhället. Skolan skall förmedla beständigamer
kunskaper färdigheteroch utgör den referens-som gemensamma

alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orienteraram som
sig i komplex verklighet med informationsflöde ochstorten

förmågasnabb förändringstakt. Studiefärdigheter och tillägnaatt
sig och använda ocksåkunskap blir därför viktiga. Det är nöd-ny
vändigt förhållandenkritiskt kunna granska fakta och inseochatt
konsekvenserna olika alternativ.av

Förändringar i arbetslivet, teknologi, internationaliseringenny
miljöfrågornasoch påkomplexitet ställer krav människors kun-

också förmågaskaper. ställerDetta krav deras initiativatt ta
påoch och kunna bådearbeta och lösa problem själv-attansvar

ständigt och tillsammans med andra.
mångaDe etiska perspektiven frågorbetydelseär i deav av

i skolan. Undervisningen i olika ämnen skall därförtassom upp
behandla dessa perspektiv och grund för och främja elever-ge en

förmåga till personliga ställningstaganden.nas
En viktig uppgift för skolan är överblick ochatt ge samman-

hang. I undervisningen i skolans skall läggasämnen historisktett
låterperspektiv bland eleverna utveckla beredskapannatsom en
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förmågan SOU 1992 94dynamiskt tänkan-främjar tillochframtideninför som
Kapitel 6de.

utveckling.harmoniska Dettafrämja elevernasskallSkolan
sammansättning olikaåstadkommas varieradskall avgenom en

erfarenheterkunskapsformer. Deoch samtämnen gemensamma
ska-i sin helhetlärande, skolansamspel ochsocialadet ger,som

sådan ochockså utveckling. För barnförutsättningar för enpar
ocksåtillgångspråkliga svårigheter till andraärmedungdomar

språket väsentlig.verbalauttrycksmedel detän
erfaren-för kunskaper,olika uttryckupplevaskallEleverna

få oli-och utvecklaskall prövastämningar. Deochheter, känslor
ochmusicerande skapan-rytmik, dans,uttrycksformer. Drama,ka

verksamhet. En har-skolansskall inslag ibild och formde i vara
såvälbildningsgång manuellt intel-omfattar inslagmonisk somav

Förmåga skapan-konstnärligt ochtilllektuellt arbete. annateget
skolarbetettillägna sig. Ieleverna skallde färdigheterhör tillde

såväl estetis-praktiska, sinnliga ochdeskall intellektuellade som
uppmärksammas.ka aspekterna

medbilda sig och växastimulera varje elevskallSkolan attatt
många olikaomgivning medSkolan verkar iuppgifter.sina en
samlade be-de bästasöka skapaUppgiften ärkunskapskällor. att

kunskapsutveck-tänkande ochbildning,förtingelserna elevernas
igrundläggs hemmet,självkänslaPersonlig trygghet ochling. men

också har i skolanviktig roll. Varje elev rättskolan har atten
tillfredsställel-glädje erfara denochutvecklas, växandetskänna

svårigheter inne-övervinnandetframsteg ochdagliga avse som
måste få sittrespekt för sin ochdärför mötabär. Eleven person

levande socialefterSkolan skall strävaarbete. att gemen-vara en
och lust lära.viljatrygghet,skap attgersom

måste utvecklashelhet förverksamhetSkolans att svarasom
mål. ochDärvid skall den tillvara kunskaperuppställda tamot er-

från arbetslivet. Utprövandedet övrigablandfarenheter annat av
ifrågasättande nödvändigt inteutvärdering och ärmetoder,nya

också utveckling.för skolansbara för elevernas utan

Mål riktlinjeroch

färdigheterKunskaper och

sådana färdigheterochskall eleverna kunskaperGrundskolan ge
bådeför individ ochochnödvändigaär sam-somvar en,son1

fortsatt utbildning. Dehällsmedlem grund föroch som ger en
främst detkulturarvet,kännedom centrala delarskall om av

också västerländska i övrigt.nordiska och detdetsvenska, men
allaharmoniska utveckling. I äm-skall bidra till elevernasSkolan

praktiska och teoretiska kunskaper ba-skall strävan attvaranen
och integreras.lanseras
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Mål SOU 1992 94
Kapitel 6

Strävan i skolan skall elevenattvara
tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen ochir äm-
nesområden
utvecklar språkrikt och i tal ochett skriftk nyanserat samt
förstår vårda språkbetydelsen sittattav
kan använda sina kunskaper redskap föri attsom

formulera och pröva antaganden och lösa problem-
reflektera erfarenheteröver-
kritiskt påståendengranska och värdera förhållan-och-
den

utvecklar nyfikenhet och lust läraatt
får insikt sitt sätt läraeget attom
befäster självständigt ståndpunkterformuleraatten vana

såvälgrundade kunskaper förnuftsmässiga och etis-som
ka överväganden

bådelär sig arbeta självständigt och tillsammans med andrak
påkan kommunicera flera språk.än främmandek ett

Varje elev lämnar grundskolan skallsom
behärska språket sådet svenska eleven kan lyssnak ochatt
läsa aktivt och idéeruttrycka och tankar i tal och skrift
behärska grundläggande matematiskt tänkande förk kun-att

lösa vardagliga problemna
förståkänna till och grundläggande begrepp ochk samman-

hang inom naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskap-
liga och humanistiska kunskapsområden
kunna kommunicera påi tal och skrift engelska
ha insikt i centrala delar det svenska och västerländskaav
kulturarvet

förmågaha utvecklat sin uttrycka sig i konstnärliga ochatt
andra skapande former ha kunskaper medier ochsamt om
deras roll
känna till grunderna för samhällets lagar och regler si-samt

rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhälletna
ha kunskaper internationell samverkan och globalaom
samband förutsättningar för god miljösamt om en
ha kunskaper förutsättningar för god hälsaom en
ha fördjupade någrakunskaper ämnesområdeninom efter

val.eget

Det skolansär och skolhuvudmannens måldessaattansvar
uppnås.
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SOU 1992 94Riktlinjer
Kapitel 6

Läraren skall
erfa-förutsättningar,utgå från behov,elevensenskildadenÅ

tänkanderenheter och
förmåga läratill sinvilja och tillitvarje elevsstärka attk

så elevenorganisera arbetet attk
samtidigtochförutsättningarefter sinautvecklas egna-

förmågasinanvända helastimuleras att
denmeningsfull ochkunskap ärupplever attatt egna-

framåtgårkunskapsutvecklingen
språkutvecklingfår i sinstöd-

självständiga uppgifter ochfår ochfler störresuccessivt-
ökat eget ansvar

och arbete ochkunskapsutvecklingbedöma elevensallsidigt
och föräldrar den-dialog med elevfortlöpandeföra omen

na
skolåret utifrån kravkursplanernasfemtedetvid slutet av

färdighetsutveck-ochkunskaps-varje elevsallsidigt värdera
och för-för elevredovisa dettaskriftligtmuntligt ochling,

rektorinformeraäldrar samt
förmåga skapande ochtillför elevens egetutrymme an-ge

uttrycksmedelolikavändning av
särskilt stödeleven ochoch stödjahandledastimulera, ge

svårighetermedtill elever
nåför utbildnings-arbetetandra lärare imedsamverka att

målen.

i skallarbetar skolanAlla som
särskilt stödbehovihjälpa elever ärÅ avsom

lärande.miljö förskolan tillförsamverka göraatt enk

värdenochNormer

påverka stimulera barn ochochskall aktivt och medvetetSkolan
ochgrundläggande värdendemokratinsomfattaungdomar attatt

handling.låta praktisk vardagligtill uttryck ikommadessa

Mål

skall elevenSträvan i skolan attvara
förmåga etiska ställningsta-medvetnagörautvecklar atti en

på erfarenheterpersonligakunskaper ochgrundadeganden
människors integritetandrarespekterark

från förtryck och med-avstånd förmänniskor utsättsatttari
svårig-bistå har problem ochmänniskortillverkar att som

heter
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förståkan leva sig in i och hur andra människor har det SOUk 1992 94
och utvecklar ocksåvilja handla med deras bästa föratt Kapitel 6en
ögonen
visar såvälrespekt för och närmiljön mil-t omsorg om som

ijön vidare perspektiv.ett

Riktlinjer

Läraren skall
klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhälletsir
grundläggande vården och konsekvenserna dessa för detav
personliga handlandet
öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar,i upp-
fattningar och problem
tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet ocha

isamvaron gruppen
samarbeta med föräldrarna i fostran barn och ungdomi av
och därvid klargöra skolans och regler och hur des-normer

lägger förgrund arbetet i skolan och för samarbetetsa en
med hemmen
visa respekt för den enskilda eleven ioch det vardagligai ar-

utgå frånbetet förhållningssätt.demokratisktett

Alla arbetar i skolan skallsom
utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och-k

ocksåför människor utanför den närmasteansvar gruppen
i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersattai

både inom och landet.utomgrupper

Elevernas inflytandeochansvar

De demokratiska principerna påverka,kunnaatt taom ansvar
och delaktig skall omfatta alla elever. Elevernas kunskaps-vara
mässiga och sociala utveckling förutsätter de allt störreatt tar ett

fåroch de inflytandereellteget skolansatt verksam-ettansvar
het.

Mål

Strävan i skolan skall elevenattvara
personligt för sina studiertar och sin arbetsmiljöt ansvar

successivt utövar allt inflytandestörre över sinett utbild-t
ning och skolans verksamhet
har kunskap demokratins principer och kan och villk om ar-
beta i demokratiska former.
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Riktlinjer SOU 1992 94
Kapitel 6

Läraren skall
utgå från eleverna kan och vill personligtatt förk ta ansvar
sin inlärning och sitt arbete i skolan

till alla elever kön och social ochatt kulturellav oavsettse
fårbakgrund påreellt inflytande arbetssätt, arbetsformerett

innehålloch undervisningens och detta inflytande Ökaratt
åldermed stigande och mognad

aktivt verka för fårflickor och pojkar lika infly-i att ett stort
tande över och i undervisningenutrymme

fårför eleverna pröva olika arbetssättatt och arbets-i svara
former
tillsammans elevernamed planera och utvärdera undervis-t
ningen.

Alla arbetar i skolan skallsom
förverka demokratiska arbetsformer utvecklasi att och

praktiseras i skolan
förmågafrämja elevernas och vilja för denatt ta ansvar so-

ciala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Skola och hem

Mål

Skola utgångspunktoch hem skall med i det gemensamma ansva-
skolgångför elevernas skapa bästaret möjliga förutsättningar för

barns och ungdomars utveckling lärande.och

Riktlinjer

Läraren skall
utgångspunktmed i det föräldrarna har samverkai ansvar

ochmed dem fortlöpande informera elevens skolsitua-om
tion och kunskapsutveckling
hålla sig informerad den elevensenskildai personliga si-om
tuation och därvid iaktta förrespekt elevens integritet.

Alla arbetar i skolan skallsom
samarbeta med och stödja samarbetet mellan elevernas-k för-

såäldrar tillsammans kan innehållutveckla skolansatt man
och verksamhet.
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1992 94SOUskolbarnsomsorgförskolaSkola --
Kapitel 6

Mål

nå förtroendefullt samarbete medskall efterSkolan sträva ett ett
allsidigastödja barnetsförskolbarnsomsorgenochförskolan att

börjat i skolan skallinteutveckling. de barn ännuFör samar-som
på skolförberedandedenunderlättainriktassärskiltbetet att

frånutgå nationella och lokaladeskallSamarbetetverksamheten.
verksamhet.mål respektivegäller förriktlinjeroch som

Riktlinjer

Läraren skall
förskolan och skolbarnsom-inommed personaltillsammansi

stöd och sti-behovvarje barnsuppmärksamma avsorgen
mulans

erfarenheterkunskaper ochförskolepersonalensdeltai av
skolstartinför barnetssamverka med denoch

i syfteskolbarnsomsorgenpersonal inommedsamverka attt
skolgång utveckling.och allsidigabarnensfrämja

gymnasieskolaGrundskola m.m.-

medgymnasieskolansamverka medskallGrundskolan nära samt
föri övrigt. krävsomgivande samhället Dettaarbetslivet och det

få underlagkvalitet ochutbildning högskallelevernaatt en av
utbildning.och fortsattför val kurserav

Mål

Strävan i skall elevenskolan attvara
erfarenheter förkunskaper ochtillräckligainhämtar atti

fortsatt utbildning ochunderbyggda valträffa välkunna av
yrkesinriktning

frågoroch ställning tillvalmöjligheterolikakan granska tai
framtidendenrör egnasom

får arbetsliv, kulturlivomgivande samhälletsinblick i det-k
möjligheter tillkännedomföreningsliv, liksomoch ut-om

andra länder.bildning i

Riktlinjer

Läraren skall
enskilda elevens val fortsattför denmed underlagbidrai av

utbildning
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utveckla kontakter med gymnasieskolan, med organisatio- SOU 1992 94i
företag nåeller andra kan medverka till Kapitel 6attner, som upp-
undervisningsmål.satta

Alla arbetar i skolan skallsom
verka för kontakter med arbetsliv, föreningslivattvk genom
och andra verksamheter utanför skolan berika skolan som

lärande miljöen
sådanabidra till motverka begränsningar i elevensatti stu-

die- och yrkesval grundar sig kön eller social ellersom
kulturell bakgrund.

Syopersonalen skall
informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildninga

till stöd för den övriga personalens studie- och yrkes-1k vara
orienterande insatser.

Rektors ansvar

Rektor har för lokal arbetsplan upprättas och föratt attansvar en
undervisningsmålenarbetet med de verksamhetsmå-ochuppsatta

.len fortlöpande följs och utvärderas.
Rektor har övergripande för verksamhetenett attansvar som

på nåhelhet inriktas målen.nationelltde fastställda Rektoratt
;har därvid, inom givna särskilt förett attramar, ansvar

fårlärare och personal möjligheter till den utveck-i annan
ling och fortbildning krävs för de professionelltattsom
skall kunna genomföra sina uppgifter

såarbetsmiljön i skolan får tillgångutformas elevernak att
till handledning läromedel god kvalitet ochsamt annatav

förstöd själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a.att
bibliotek, datorer och tekniskaandra hjälpmedel

kunskapsområden,skolans arbete med där flera ämnen skall-k
såbidra, samordnas de bildar helhet för elevenatt samten

fårför eleverna trafikfrågorundervisningatt om
elevvårdsverksamhetundervisning och såutformas ele-a att

fårbehöver särskilt stöd och hjälp dettaver som
former för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklasa;

fårföräldrarna målinformation skolans ochsamt att om
sätt arbeta och olika valaltemativatt om
föräldrarna uppstårkontaktas svårig-det problem ochi om
heter för eleven i skolan

stödåtgärderresursfördelning och till den samladei anpassas
, värdering elevernas utveckling lärare gör efter detav som

skolåretfemte
i samverkan med förskola och skolbarnsomsorg skapa för-k
utsättningar för och samplaneringsamsyn
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94SOU 1992arbetslivetochgymnasieskolanmedsamverkani genom
får Kapitel 6erfaren-konkretatillse elevernautanför skolan att egna

utbildning ochval fortsattderasbetydelse förheter avav
yrkesinriktning

organise-verksamhetenyrkesorienterandeochstudie-dent
får olika valinför deså vägledningeleverna somattras

utbildningsvägval fortsattinförerbjuder ochskolan av
utvecklas.kontakterinternationellaskolans-k

bedömninglochBetyg

ochnågot för avsnittet Betyg1 textförslaginteKommittén lämnar om
beröravsnitt betygdel dettaUtformningen denbedömning. somavav

riksda-regeringens ochochBetygsberedningens förslagberoendeär av
tillställningstaganden dessa.gens
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Bilaga 1 SOU 1992 94
Kapitel 6

Definitioner m.m.

Utbildningsmålen de värden och principer undervisningenanger
skall omfatta och de kunskaper, färdigheter eleven skall ham.m.
efter skolgång.avslutad Grunden målför skolans och arbete an-

i skollagens första Målenkapitel 2 utvecklas iges tre steg.
I läroplanen målde gäller för utbildningen i sin0 anges som
helhet. ocksåHär de riktlinjer gäller för arbetet.anges som
Målen två målär slag dels skolan skall arbeta ochav som mot

målefter,sträva dels skolan har för alla eleverattsom ansvar
uppnår.
I kursplanerna målhur dessa kommer till uttryck io anges en-
skilda ämnen. Detta måluttrycks dels i de utbildningen isom
ämnet skall målsträva dels i demot, utgör grund för ut-som
värdering elevernas kunskapsutveckling.av
Den lokala arbetsplanen utgör konkretisering för den0 en en-
skilda skolenheten läroplan och kursplaner kommu-av samt

skolplan. denI Verksamhetsmål ochnens undervis-anges
ningsmål.

målenSlutligen gestalt i planeringentar och genomförandet av
undervisningen inom enskilda ämnen, ämnesområden och teman

i olika arbetsuppgifter församt eleverna.
Som stöd för skolornas planering,ett arbete med den lokala

arbetsplanen, uppföljning och utvärdering skall Skolverket utge
kommentarer och referensmaterial. Detta utgörs kommenta-av

till läroplan och kursplaner och redovisar frånresultatrer forsk-
nings- och utvecklingsarbete och exempel olika lösningar, me-
toder och arbetssätt.

Kommunen skall upprätta skolplan. Skolplanenen antas av
kommunfullmäktige. Iden skall hur kommunens skolväsen-anges
de skall gestaltas och utvecklas. Det skall framgåsärskilt åt-vilka
gärder kommunen vidta för de nationelltatt fastställdaattavser
målen uppnås.skall Kommunen skall kontinuerligt följa ochupp
utvärdera skolplanen.

Timplanen varje elev minstagaranterar undervisningstid ien
bl.a. olika ämnen. Timplanen också balans mellan ämne-anger en

och skall bidra till fåreleverna likvärdigatt utbildning.na en
Undervisningsmål målär de den enskilde läraren tillsam-som

med eleverna ställer för undervisningen.mans Därigenomupp
konkretiseras och kompletteras de nationellt fastställda utbild-

, ningsmålen. Det sker val stoff, sekvensering ochgenom av orga-
niserande stoffet val arbetsmetoder.samt Det ärav genom av var-

lärares skyldighet tillsammans med elevernaatt utforma sina
undervisningsmål och genomföra sin såundervisning de i läro-att
plan och kursplaner fastställda utbildningsmålen uppnås.
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1992 94SOUöverenssådant elever kommerochlärareLäromedel år omsom
Kapitel 6uppnå målen undervisningen.förföranvända attatt

2Bilaga

överenskommelserInternationella

ocksåhörkursplanerochutgångspunkterna läroplaner ettförTill
internationellaiundertecknatSverigegrunddokumentantal som

grund för skriv-dessaDels utgörkonventioner.ochfördrag en
åtagit sigSverigedels harkursplaner,ochi läroplanerningarna

dokumenten.kännedomenförautbildningeni ut omatt
beaktaåligger äroch rektorläraredet attDokument som

antagenrättigheternamänskligadedeklarationFNs avom-k
år 1948.generalförsamlingFNs

antagen FNsrättigheterbarnetsKonventionen ge-avomi
år 1989.neralförsamling

förståel-internationellutbildning förRekommendation-k om
mänskligadeundervisningfred ochochsamarbete omse,

antagenfriheternagrundläggandeochrättigheterna av
år 1974.generalkonferensUNESCOs

mil-undervisning irekommendationerDeklaration och omt
Tblisiministerkonferens iUNESCOsjöfrågor vidantagen

år 1977.
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6.3 Förslag till läroplan för gymnasieskolan och SOU 1992 94
komvux Kapitel 6

Inledning

Gymnasieutbildning i dagens tvåmening har sitt i olikaursprung
bådatraditioner, med rötter i medeltiden. Yrkesutbildningen har
skrå-sin grund i och lärlingsväsendet där de fick lära sigunga

grunderna i yrket direkt i arbetslivet. utgårDen andra traditionen
från katedral- latinskolornaoch utbildade för främst kyrkligasom
ändamål och de realläroverken med allmänbildandesenare mer
uppgifter. Genom stegvis reformarbete under deett de-senaste

tvåcennierna har de traditionerna förts tillsamman en gemensam
utbildning.

Den gymnasieskola för vilken denna läroplan gäller skall ge en
grund för alla ungdomar, vald inriktning. Dengemensam oavsett

skall likvärdig och erbjuda alla ungdomar kvalificeradvara ut-en
bildning. Genom treårigutbildningen innehållerär ochatt en ge-

kärna ämnen skall såvälden god grund förmensam av ge en yr-
kesliv högskolestudier. Härigenom må-sätts desom gemensamma
len för all utbildning i gymnasieskolan sätt än tidiga-ett annat

i centrum.re
Den kommunala vuxenutbildningen komvux kom till 1968

för möjlighet till utbildningatt motsvarande denge vuxna som
i årungdomsskolan. Först 1982 fick komvux läro-gavs en egen

plan, Lvux 82, och vuxenanpassade kursplaner. Den kommunala
vuxenutbildning för vilken denna bådeläroplan gäller skall till
form innehålloch till behov och förutsättningar.anpassas vuxnas
Utbildningen skall likvärdig med ungdomsskolans.vara

såvälDenna läroplan gäller för gymnasieskolan komvux.som
Grundläggande målvärden och är för hela det fri-gemensamma
villiga skolväsendet. Förutsättningar för ökad samverkan mel-en

bådalan de frivilliga ocksåskolformerna har getts genom en ge-
läroplan. Organisation, samverkan och utformningmensam av

undervisningen är dock enligt gällande ansvarsfördelningnu
föremålfrämst för beslut nivå.lokal dennaI läroplan över-ges

gripande riktlinjer för arbetet. Lokalt är det de professionellas an-
undervisningsmålsätta utifrånatt och dessa välja arbets-svar upp

former utforma undervisningen eftersamt att olika elevgruppers
behov och förutsättningar.

Gymnasieskolan 3-årigär utbildning för ungdomar meden en
kärna förämnen alla inriktning. Skolformengemensam oavsettav

skall dock utvecklas kursutformad organisation.mot Komvuxen
är helt igenom kursutformad utbildningsform där elevernaen stu-
derar enligt individuellt utformade studieplaner varierandeav
omfattning.

skillnaderDe mellan gymnasieskolan och komvux behö-som
framgå i den läroplanen såfrämstver sättgemensamma anges
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94sou 1992framhålls vad ankommersärskiltrektorsunderdet somatt ansvar
Kapitel 6skolform.på gällerdetrektor när resp.

verksam-skolansskalldet dokumentLäroplanen är styrasom
skolverksam-delarför olikaharochhet avansvarsomvemange

grund-dels iuttrycksinnebär. Dettavad dettaochheten ansvar
mål verk-riktlinjer förochdels iprinciper,ochvärdenläggande

förvänt-ochvilka kravdärmeduttryckerLäroplanensamheten.
ställerskolanvilka kravochskolanställakanelevernaningar

eleverna.
måloch dessvärdegrundutbildningensLäroplanen anger -

lä-för. Enskallsamhälletutbildningochbildningden svarasom
samhäl-ikulturdokumentenviktigastededärmedroplan är ett av

let.
successivtställerutvecklingenochförändrasSamhället nya
samhälle därverka iskallpå läroplankunskaper. Denna ettkrav

informationskällor växerantaletochsamlade kunskapenden
vuxenutbildning-står ochgymnasie-bakgrunddennasnabbt. Mot

bildningsuppgift tidigare.ändelvisinför annanenen
påockså kravmedförgrundskolanFörändringar i gymna-nya

ele-samladmotiverarochoch komvuxsieskolan synmeren
kunskapsutveckling.kontinuerligavers

skalloch komvuxgymnasieskolanförFöreliggande läroplan
förändradochförändringbåde iomvärld styr-mot enensvara

pedago-inomutvecklingenverksamhetskolansning samt motav
forskning.ämnesdidaktiskgisk och

skollagensmålen iskolväsendetförgrundläggandeDe anges
likaskall hamål eleverbl.a. allainnebärkapitel. Dessa attförsta

skallutbildningtillgång Motsvarandeutbildning. oavsetttill var
likvärdig.anordnasden vara

mål försärskildamål läroplandennafinns i ut-dessaUtöver
utbildningsmå-nationellaarbetet. Deriktlinjer förochbildningen

mål föri kursplanernamålen dei läroplanen samtlen utgörs av
utbild-Dessaskall strävautbildningen mot.olika ämnenade som

och i dearbetsplanenlokalaningsmål denkonkretiseras iskall
elevernaundervisningsmål medtillsammansvarje lärare ut-som

formar.
iorganiseradeMålen för utbildningen är

läroplanenmål helheti sinutbildningenför -- mål förmål nationellagymnasieskolans samtför program-
programmålolika delaroch desskomvux -

ämnesområdenochmål enskilda ämnenutbildningen iför --
kursplanerna.

följande sätt.utformadLäroplanen är
skallarbeteskolansvärdegrunddenInledningsvis somanges

mål riktlinjerochskolan har. Deuppgifterdevila och som
förstås bakgrund.därpå dennaföljer skall mot

efter.och DesträvaarbetaMålen skallvad skolan motanger
elevernaerfarenheterochfärdigheteri kunskaper,uttrycks som

160



såskall skaffa sig i utbildningen. Riktlinjerna är utformade SOU 1992 94att an-
framgårsvarsfördelningen i skolan tydligt. Ansvaret för sko- Kapitel 6att

åvilarmålen såvällans arbete bedrivs i riktning skolhuvud-mot
skolans personal.mannen som

Mål områdenoch riktlinjer grupperadeår i fyra
Kunskaper och färdigheter-k
Normer och värdeni;
Elevernas och inflytandei ansvar
Utbildningsval arbetsliv.-k -

Därefter riktlinjer för rektors särskilda riktlin-samtges ansvar
förjer betyg och bedömning.

frånKommunerna har den juli 1991 odelat1 förett attansvar
skolverksamheten genomförs i enlighet med lag och förordning.
Denna läroplan är anpassad till den ansvarsfördelningen ochnya

rnål-till och resultatorienterad styrning skolan. Denen av anger
målvärden, och grundläggande riktlinjer för arbetet i gymnasie-

även ansvarsförhållanden.skolan och komvux, och klargör Det
påankommer lärare och skolledare tillsammans med elevernaatt

nå målen.välja arbetsmetoder och arbetsformer för att
I bilaga 1 till läroplanen de styrdokument och definierasanges

på.de begrepp ansvarsfördelning och styrning vilarsom
Sverige har nation förbundit sig följa vissa internatio-attsom

nella betydelse sådanaÖverenskommelser. Av för skolan år främst
har sin grund i de mänskliga fri- och rättigheterna desom som

proklamerades NationernaFörenta den 10 1948.december Deav
vårtförankradeär i rättsliga och politiska och uttrycksystem ger

för frågor.det svenska folkets ställningstaganden i dessa De utgör
därför given grund för skolans verksamhet. I bilaga 2en anges
vissa internationella överenskommelser Sverige anslutit sigsom

åtagittill område.och sig verka för inom bl.a. skolansatt

Skolans värdegrund uppgifteroch

Det offentliga skolväsendet vilar demokratins grund. demo-En
krati inte värdeneutral,är den speglar samhälleliga värden som
historiskt fastslårvuxit fram. Skollagen verksamheten i skolanatt

utformasskall i överensstämmelse med grundläggande demokrati-
ska värderingar och och verkar i skolan främ-skallatt var en som

aktning för varje vårmänniskas egenvärde och respekt för ge-
miljö. Dessa värden utgör grunden för det kulturarvmensamma

skolväsendet skall förmedla.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med

och och alla människors lika värde utgör kärnan i deutsattasvaga
värden skolan skall Tillsammansgestalta och förmedla. med akt-
ningen för varje människas egenvärde och respekten för det le-
vande de denutgör etiska grunden för skolans arbete. Det är vär-
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1992 94västerländsk huma- SOUetik ochkristenblandden annat genomsom
vårt Kapitel 6i land.djup förankringnism har en

med olikarespekt för människoröppenhet ochPrinciperna om
för demokratin. Ing-till grundernaoch hörvärderingar ursprung

trakasserier.mobbning ellerförskolan behöva utsättasskall ien
frånavståndstagande annorlundadet ärellerFientlighet mot som

måste diskussion och med-bemötas med kunskap, öppeni skolan
främstamänsklighet vapen.som

rörlighet över grän-internationaliseringen ochGenom storen
mång-förmåganpå kulturellleva medkravställs höga attserna

social ochkraft. Skolan harpositivfald och den somsom ense
för stärkamöjlighet ochmötesplatskulturell attett ansvaren

förmåga Medvetenhet och kun-alla arbetar där.hosdenna som
frånsåväl vidare kul-svenska dendetkulturarvetskap somom -

utvecklaidentitet viktigaoch ärturkrets vi tillhör atttryggen-
förståförmågan sig in i vill-och leva andrasmedtillsammans att

elever imed skolor ochvärderingsgrunder. Kontakterochkor
till detta.länder bidrarandra

uppfatt-skildaför ochSkolan skall öppen attuppmuntravara
personliga ställningsta-betydelsenframförs och hävdaningar av

frågor skallolika uppfattningardär det föreliggerganden. I un-
verkar i sko-saklig och allsidig. Alladervisningen alltid somvara

vårt väsentliga värden ochsamhällesdock alltid hävdalan skall
avstånd från strider dessa.detklart motta som

jämställdhet mellan kvinnor och män.skall verka förSkolan
förutsättningartill varje elevsUndervisningen skall anpassas

boendeort, sociala ochskall oberoende kön,behov. Allaoch av
tillgångförhållanden utbildning i det of-ha lika tillekonomiska

skolform skallUtbildningen inom varjefentliga skolväsendet.
likvärdig. föranordnas Normernai landet denoavsett varavar

målen.fastställdanationellt Menlikvärdigheten deanges genom
undervisningen varhelst deninnebär intelikvärdig utbildning att

skall till eleversHänsynerbjuds skall utformas sätt. tassamma
nå målen.också olikafinnsförutsättningar. vägarolika Det att

utgångspunkter aldrig bli lika förkan undervisningenMed dessa
alla.

målvilka utbildningen har,skall klargöra för elevernaSkolan
ele-vilka rättigheter och skyldighetervilka den ställer ochkrav

tillräckligt i undervisningen förmedlahar. inteDet är attverna
måsteUndervisningen bedri-demokratiska värden.grundläggande

demokratiska arbetsfor-demokratiska principer och ienligtvas
förmåga vilja personligtelevernas ochoch utveckla att ta an-mer

ansvarstagande till infly-studier. Elevernas och rättför sinasvar
mål, innehållpåverkan arbetsformerochtande och förutsätter att

tydligt anges.
komvux ele-Huvuduppgiften för gymnasieskolan och är att ge

främja elever-färdigheter. Utbildningen skallkunskaper ochverna
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utveckling till ansvarskännande människor aktivt ideltar SOU 1992 94nas som
ochoch utvecklar yrkes- samhällslivet. Kapitel 6

iAlla ungdomar gymnasieskolan skall möjlighet till har-ges en
sådan livslångtmonisk utveckling. De skall grund för lä-etten

rande de har beredskap för den omställning krävs be-näratt som
tingelser i arbetsliv och samhällsliv förändras. Genom komvux
skall kompletterakunna och bygga sin utbildning för attvuxna
på kunna utvecklassätt i arbetsliv och samhällsliv. Detsamma

såvälkan gälla grundläggande basfärdigheter yrkesutbildningsom
och behörighetskomplettering. iKomvux skall första hand erbju-

fåttda utbildning till dem minst utbildningsresursema isom av
mål-samhället och undervisningen och villkoren till dessaanpassa

grupper.
Skolan har uppgiften dels överföra värden, kunskaper ochatt

färdigheter, dels förbereda för leva, arbeta och verka i detatt
sådanaframtida Skolansamhället. skall förmedla beständigamer

kunskaper och färdigheter denutgör referens-som gemensamma
ocksåalla i samhället behöver. Eleverna skall kunna ori-ram som

sig i komplex verklighet med informationsflödeentera storten
förmågaoch snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och till-att

ägna sig och använda kunskap blir därför viktiga. Det är ock-ny
så förhållandennödvändigt kritiskt kunna granska fakta ochatt
och inse konsekvenserna såolika alternativ. Eleverna skallav
vis tillägna sig alltmer vetenskapligt sätt tänka och arbeta.ett att

Förändringar i arbetslivet, teknologi, internationaliseringenny
miljöfrågornas påoch komplexitet ställer krav människors kun-

också förmågaskaper. Detta ställer krav deras initiativatt ta
påoch bådeoch kunna arbeta och lösa problem själv-attansvar

ständigt och tillsammans med andra. Sambanden lokala,mellan
frågor måsteregionala, nationella och globala uppmärksammas.

Internationella kontakter, utbildningsutbyte och praktik i andra
länder skall främjas. Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. gräns-

yrkesområden påöverskridanden mellan olika krav medve-samt
tenhet sin och andras kompetens. Detta ställer i sin turom egen
krav skolans arbetsformer och arbetsorganisation.

många frågorDe etiska perspektiven betydelseär i deav av
i skolan. Undervisningen i olika ämnen skall därförtassom upp

behandla perspektivdessa och grund för och främja elever-ge en
förmåga personligatill ställningstaganden.nas

viktig uppgiftEn för skolan överblickär ochatt ge samman-
undervisningenhang. I i skolans ämnen skall läggas historisktett

låterperspektiv, bland eleverna utveckla beredskapannatsom en
förmåganinför framtiden och främjar till dynamiskt tänkan-som

de.
fåVarje elev skall stimulans utvecklas efter sina förutsätt-att

ningar och skall respekt för sinmöta och sitt arbete. Dettaperson
återskapagrundlägger så-positiv attityd till lärande och kanen en

dan attityd hos elever med negativa skolerfarenheter.
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1992 94färdighe- SOUochde kunskaperförmedla allainte självSkolan kan
Kapitel 6skolanväsentligabehöva. ärDeteleverna kommer attattter som

bildning, tän-betingelserna för elevernasbästa samladedeskapar
kunskapsutveckling.kande och

måste utvecklas förhelhetUtbildningen motatt svarasom
erfa-mål. kunskaper ochtillvaraDärvid skall denuppställda ta

från arbetslivet. värld elevenövriga Dendetblandrenheter annat
formi skall till sindeltararbete elevenskolan och detimöter

innehåll Utprövandearbetslivet.förbereda försittoch av nya me-
ifrågasättande förnödvändigt inte baraärutvärdering ochtoder,

också utveckling.för skolanselevernas utan

Mål riktlinjeroch

färdigheterochKunskaper

utgångspunkt i ele-med medutbildningen skallgymnasialaDen
kunska-utveckla derasfördjupa ochgrundskoleutbildningvernas

utbildning ochförberedelse för högrefärdigheteroch yr-somper
såda-skallvuxenutbildningengrundläggandekesliv. Den ge vuxna

motsvarande grundskolanfärdigheterkunskaper och somna
studier.samhällsliv och fortsattaarbetsliv,förkrävs

Mål

Strävan i skall elevenskolan attvara
färdigheter i deoch ämnensig goda kunskapertillägnari

ingår studieprogrami elevenssom
förredskapanvända kunskaperkan attk som

problemantaganden och lösaformulera och pröva-
erfarenheterreflektera över-

förhållan-påståenden ochoch värderagranskakritiskt-
den

arbetsuppgif-ochpraktiska problemlösagenomföra och-
ter

förmåganochlärainsikten sitt sättutvecklar attattegeti om
lärandesittutvärdera eget

förmågan såväl till-självständigtarbetautvecklar att somv
med andrasammans

globalasamverkan ochinternationellhar kunskaperut om
miljöför godförutsättningarsamband samt enom

och reglerför samhällets lagartill grundernakänner samtv
och samhället.i skolanoch skyldighetersina rättigheter

ele-gäller särskilt strävangymnasial utbildningFör attmoten
ven

utvecklar alltmerkunskapsfält ochöverblickakan större ett
och tänkavetenskapligt arbetasätt att
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utvecklar kunskaper för föränderligt yrkesliv SOU 1992 94ett
förmåga ståndpunkterökar sin självständigt formulera 6Kapitelatt

såvälgrundade empirisk kunskap, kritisk analys för-som
nuftsmässiga och etiska överväganden
kan använda kunskaper förredskap formulera ochattsom

bådehypoteser lösapröva och problem självständigt och
tillsammans med andra

två språkkan kommunicera minst främmandek
har god insikt i centrala delar det svenska och väster-k en av
ländska kulturarvet.

Riktlinjer

Läraren skall
frånutgå den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfa-k

renheter och tänkande
förmågastärka varje elevs självförtroende viljaoch ochk att

lära
såorganisera arbetet elevenattk

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigtegna-
förmågastimuleras använda och utveckla hela sinatt

upplever kunskap är meningsfull och denatt att egna-
framåtgårkunskapsutvecklingen

får språkutvecklingstöd i sin-
fårsuccessivt fler och självständigastörre uppgifter och-

ökat eget ansvar
allsidigt bedöma kunskapsutvecklingelevens och föra en
fortlöpande dialog elevenmed dennaom

sådani undervisningen skapa balans mellan teoretiskaen
och praktiska kunskaper främjar elevernas lärandesom
tydliggöra vilka värderingar och perspektiv kunskaperna vi-

på låtalar och eleven ställning till hur kunskaper kanta an-
vändas
stimulera, handleda och stödja eleven och särskilt stödge

svårighetertill elever med
nåsamverka med andra lärare i arbetet för utbildnings-att

målen.

Alla arbetar i skolan skallsom
hjälpa elever är i behov särskilt stödal som av
samverka för skolan tillgöra lärande miljö.attk en

värdenNormer och

Skolan aktivt påverkaskall och medvetet och stimulera ungdomar
och vilja omfatta demokratins grundläggande värdering-attvuxna

låtaoch dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.ar
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1992 94SOUMål
6Kapitel

eleveni skallSträvan skolan attvara
förmågan ställ-medvetna etiskagöravidareutvecklar att-k

erfa-personligaochkunskapergrundadeningstaganden
renheter

integritetmänniskorsandrarespekterari
från med-avstånd för förtryck ochmänniskor utsättsatttar1k

svårigheterbistå ochmed problemmänniskorverkar till att
förstå människor har detandrahurin i ochleva sigkan-Av

också förmed deras bästahandlaviljautvecklaroch atten
ögonen

såväl mil-närmiljönochrespekt förvisar somomsorg omi
perspektiv.vidarejön i ett

Riktlinjer

Läraren skall
svenska samhälletsdiskutera detelevernaoch medklargörai

dessa för detvärden och konsekvensernagrundläggande av
handlandetpersonliga

analyseramed elevernatillsammansochredovisaöppetvk
problemuppfattningar ochvärderingar,skiljaktiga

förgrundoch hur dessa ärskolansklargöra en ar-i normer
och utveckladiskuteramed elevernatillsammansbetet samt

iför arbetet ochregler samvaron gruppen
i det vardagligaeleven ochden enskildarespekt förvisa ar-i

förhållningssätt.utgå från demokratisktbetet ett

skalli skolanAlla arbetarsom
samhörighet, solidaritet ochförkänslautveckla elevernas

också utanför den närmastemänniskorför gruppenansvar
eftersattasolidaritet medverka förmed elevernai arbetet1

vårtbåde land.i och utanförgrupper

inflytandeochElevernas ansvar

påverka,kunnademokratiska principerna taDe att ansvarom
förmåste omfatta elever. Elevernasalladelaktigoch ansvarvara

undervisningenistudier och deltasinaoch genomföraplaneraatt
såväl innehåll former skall bä-inflytandederas varasamt som

i utbildningen.rande principer

Mål

elevenskallSträvan i skolan attvara
sin arbetsmiljöstudier ochför sinapersonligttart ansvar
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aktivt utövar inflytande över sin utbildning SOU 1992 94i
utifrån kunskap demokratins principer vidareutvecklar Kapitel 6t om

förmågasin arbeta i demokratiska formeratt
utvecklar sitt kunnande sinoch vilja aktivt bidra tillt attom

fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliven
stärker sin tilltro till själv och tillsammans med andraatt

påverkakunna och sina villkor.ta ansvar

Riktlinjer

Läraren skall
frånutgå eleverna kan och vill personligtatt för-k ta ansvar

sin inlärning och sitt arbete i skolan
till alla elever, kön och socialatt och kulturelli oavsettse

fårbakgrund påreellt inflytande arbetssätt, arbetsformerett
innehålloch i undervisningen

fårför eleverna olikapröva arbetssättatt och arbets-i svara
former
tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervis-k
ningen.

Alla arbetar i skolan skallsom
verka för demokratiska arbetsformeratt utvecklas ochi
praktiseras i skolan

med eleverna för den sociala, kulturel-gemensamt tai ansvar
la och fysiska skolmiljön.

Utbildningsval arbetsliv-

Gymnasieskolan och komvux skall nära samverka med arbetslivet,
med högskolan och med det omgivande samhället i övrigt. Detta
krävs för eleverna skall utbildning hög kvalitetatt ochen av
få underlag för val kurser, fortsatta studier eller yrkesverksam-av
het.

Mål

Strävan i skolan skall elevenattvara
utvecklar sin självkännedom förmågaoch sin till individuelli
studieplanering
medvetet kan ställning till fortsatt studie- och yrkesin-i ta

påriktning grundval samlade erfarenheter, kunskaperav
och aktuell information

förmåganökar analysera olika valmöjligheter och bedö-t att
vilka konsekvenser dessa kan medförama

får kännedom arbetslivets villkor särskilt inom sitt-A- stu-om
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SOU 1992 94praktikutbildning,dieområde tillmöjlighetersamt om
Kapitel 6länder.andraim.m.

Riktlinjer

Läraren skall
erfarenheterkunskaper ochutnyttjaundervisningeni av ar-

skaffar sigellereleverna harsamhällslivochbets- un-som
gångutbildningensder

utbildning och yrkevalför elevernasunderlagbidra med avt
handledaremedmed högskolankontakterutveckla samtt
målen förtillkan bidraarbetslivetandra inom attoch som

nås.undervisningen

skallSyopersonalen
utbild-val fortsattinförvägleda elevernainformera och av-k

yrkesverksamhetochning
och yrkes-studie-personalensövrigastöd för dentill-k vara

orienterande insatser.

skallpersonalAll
tillgångar utbildningeniutnyttja deeftersträva att somi

kulturlivet kan utgö-förenings- ochmed arbets-,kontakter
ra

sådana i elevensbegränsningarmotverka stu-tillbidra att-k
ellersocialellerköngrundar sigyrkesvalochdie- som

kulturell bakgrund.

Rektors ansvar

natio-där dearbetsplan upprättas,lokalförRektor har attansvar
Verksamhetsmålundervisningsmål ochmålen ikonkretiserasnella
utvärderas.ochfortlöpande följsarbetsplanenföroch att upp

för verksamhetenövergripandehar attRektor somett ansvar
målen. därvid,harnå Rektorde nationellainriktashelhet att

särskilt förinom givna attett ansvarramar,
så långtså möjligtdenutbildningen organiseras att anpassasa

åter-såönskemål ochval kurserochefter elevernas attav
studiegången undviksvändsgränder i

innehåll och arbetsformeruppläggning,undervisningens an-k
förutsättningarochskiftande behovefter elevernaspassas

får tillgångså elevernautformasskolanarbetsmiljön i att-k
kvalitet andragodläromedelhandledning ochtill samtav
utveckla kunskaper,ochkunna sökasjälvamedel för att

hjälpmedeltekniskaoch andrabibliotek, datorerbl.a.
får till utveck-denmöjligheterpersonalochlärare annan
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ling och fortbildning förkrävs de professionellt SOU 1992 94attsom
skall kunna genomföra sina uppgifter Kapitel 6

elevvårdsverksamhet såundervisning och utformas ele-att-k
fårbehöver särskilt stöd hjälpoch dettaver som

varje elev vid olika tillfällen under utbildningen i dialogk
med skolan gör individuell studieplanupp en

får fåreleverna information inför studiernas början, väli en
utformad introduktion i studierna och i ämnetkursen och
får målstöd formulera för sina studieratt
samverkan med högskolan arbetslivetoch utanför skolani

så fårutvecklas eleverna kvalitativt god utbildningatt en
förberedelse för yrkesverksamhet fortsattochsamt ut-en

bildning
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organise-

så fåreleverna vägledning inför de olika valattras som
skolan erbjuder och inför val fortsatt utbildning och yrkeav
stimulera till internationella kontakter, samverkan och ut
byte i utbildningen.

Rektor har när det gäller gymnasieskolan särskilt förett ansvar
att

fårföräldrar information och inflytande över elevernasa; om
skolgång

kunskapsområden,skolans arbete med där flera ämnen skall-k
såbidra, samordnas de blir helhet för elevenatt en

får områdenaeleverna kunskaper inom och samlevnad,k sex
trafikfrågoralkohol,ANT narkotika tobak,och bok-samt

och bibliotekskunskap.

Rektor har när det gäller komvux särskilt förett attansvar
på sådantutbildningen erbjuds sätt kan deltaetti att vuxna

såutbildningen nivåorganiseras elever kan börjaattk en
bestäms förkunskaperderas och avsluta den efter desom av

studier den enskildes behovmotsom svarar
fårmed kort på-eller bristfällig utbildning istödk attvuxna

börja och genomföra utbildning.

bedömningBetyg och

2 Kommittén någotlämnar inte textförslag för avsnittet Betyg ochom
bedömning. Utformningen den del detta avsnitt berör betygav av som
är beroende Betygsberedningens förslag och riksdagens och regering-av

ställningstagande till dessa.ens
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SOU 1992 94Bilaga 1
Kapitel 6

Definitioner m.m.

Utbildningsmålen undervisningenprincipervärden ochdeanger
skall hafärdigheter elevenochde kunskaperomfatta ochskall

skolgång. förGrundenavslutadbehärska efterochkännedom om
Må-kapitel 2mål förstai skollagensarbeteochskolans anges

utvecklas ilen tre steg.
mål i sinför utbildningengällerdeläroplandennaI somangeso

också gällerriktlinjergrundläggandedehelhet. Här somanges
för arbetet.

mål nationellaprogrammålen deför ochI ettvart avangeso
mål för kom-gymnasial utbildninginom samt m.m.program

olika delar.och dessvux
mål itill uttryckkommerhur dessakursplanernaI en-anges0

och ämnesgrupper.skilda ämnen
för denkonkretiseringarbetsplanen utgörlokalaDen en-en0
den kom-ochoch kursplanerskolenheten läroplanskilda av

skolplanen.munala
genomförandetmålen planeringen ochgestalt iSlutligen tar av

ämnesområden, iochi enskilda ämnen,undervisningen teman
eleverna.arbetsuppgifter förolika

medplanering, arbeteskolenhetensden lokalastöd förSom ett
utvärdering skall Skol-ochuppföljningarbetsplanen,den lokala

delsreferensmaterial. utgörsoch Dettakommentarerverket utge
redovisar resul-ochoch kursplanertill läroplankommentarerav

exempel olikafrån ochutvecklingsarbeteochforsknings-tat
arbetssätt.metoder ochlösningar,

Skolplanenskolplan.skall upprätta antasKommunen aven
skolvä-hur kommunensskallkommunfullmäktige. dennaI anges

framgå vilkaskall särskiltutvecklas. Detochskall gestaltassende
målenför de nationellaåtgärder vidtakommunen attattavser

uppnås. kontinuerligt följa och utvär-skallskall Kommunen upp
skolplanen.dera

undervisningstid iminstavarje elevTimplanerna garanterar en
också balansenfördelningen tidenGenomolika ämnen. angesav

ele-viktig roll förTimplanerna fyllerolikamellan ämnen. atten
timpla-utbildning. komvux utgörlikvärdig Förskall enverna

rekommendation.nerna en
Undervisningsmål mål läraren tillsam-enskildede denär som

skerför undervisningen. Detställermed eleverna ge-uppmans
stoffetorganiserandesekvensering ochstoff,val samtavavnom

skyldighet till-läraresundervisningsmetod. Det varjeärval attav
undervisningsmål ochsinautformamed eleverna ge-sammans

utifrån kursplanerläroplan ochde iundervisningnomföra sin
sådantutbildningsmålen. lärare ochLäromedel ärfastställda som

mål.uppnåanvända förväljerelever uppsattaattatt
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Bilaga 2 SOU 1992 94
Kapitel 6

Internationella överenskommelser

utgångspunkternaTill för läroplaner och kursplaner ocksåhör ett
antal grunddokument Sverige undertecknat i internationellasom
fördrag och konventioner. Dels utgör dessa grund för skriv-en
ningarna i läroplaner och kursplaner, dels åtagithar Sverige sig

i utbildningen föra kännedomenatt dokumenten.ut om
åliggerDokument det lärare och rektor beakta ärsom att

FNs deklaration de mänskligai rättigheterna antagenom av
FN årgeneralförsamling 1948s
Konventionen barnets rättigheter antagen-k FNsom av ge-

årneralförsamling 1989
Rekommendation utbildning för-k internationell förståel-om

samarbete och fred och undervisning dese, mänskligaom
rättigheterna och grundläggande friheterna antagen av
UNESCOs årgeneralkonferens 1974
Deklaration och rekommendationera undervisning i mil-om
jöfrågor antagen vid UNESCOs ministerkonferens i Tblisi
år 1977.
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Kursplaner SOU 1992 947
Kapitel 7

Sammanfattning motiv och bakgrund till7.1 av
kursplaneförslagen

våra för grundskolan lämnaVi enligt direktiv i uppdraghar att
matematik musik och för-färdiga kursplaneförslag i svenska, och

innehåll dentill huvudsakligt i övriga ämnen 1slag senast sep-
kursplaneförslag i övriga skall redovisastember. Färdiga ämnen

våra för-december 1992. Bakgrund och motiv tillden 30senast
i 1-4 kap. 8 i betänkandet. Vislag finns redovisade kap. resp. ger

till kurs-kort sammanfattning. Vi begränsarnedan endast ossen
och kursplaner-roll och funktion i detplanernas styrsystemetnya

Därefter redovisar vi kursplaneför-struktur och uppbyggnad.na
inledandei matematik, musik och svenska med kortslagen en

vårrespektive förslag. avsnitt 7.3 redovisar vikommentar till I
innehåll kommentar tilldefinition huvudsakligt äm-samt enav

inledning till de olika förslagen.nesstrukturen som

Kursplanernas roll och funktion

undervisningen ifrämst skolans över-Det är ämnena somgenom
nås.mål skall Läroplanen därför de viktigastegripande är en av

utgångspunkterna för kursplanerna i olika Vi har i före-ämnen.
gående Ocksåkapitel redovisat läroplanens roll och funktion.

mål-delvis vid och resultat-kursplanernas roll blir en annan en
i det tidigare ochorienterad styrning än styrsystemet.ansvars-

frågorskall varför läserKursplanerna ämnet,omge svar man
målförhållande till läroplanens och vad skol-vad roll iämnets är

förståelse ochär. skall den centrala kunskap,ämnet De ange
uppnåskall visst och därvidfärdighet eleverna i ämneettsom

för nationell likvärdighet. Samtidigt skall deskapa förutsättningar
innehållför och beslut och arbets-underlag lärares elevers omge

frirum tilloch det lämna utvecklingsmässigt densätt sättet ett
nivån. bådeskall utvärderingsbara i nationelltlokala De ettvara

och individuellt perspektiv.ett
tvåMålen liksom läroplanen slag,i kursplanerna är i strä-av

vansmål uppnåendemål. Strävansmålen i kursplanerna skalloch
utgångs-deundervisningen i den meningen skallattstyra vara

undervisningsmål utformas lokalt. inne-punkt för de Dettasom
målen skall vad skolan skall efter och arbetabär strävaatt ange

intede skall inriktningen skolans arbete. De skallmot, ange av
långt nåskall kunna i de skalltak för hur eleverna ämnet;sätta
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för utveckling inom finns SOUspegla det ämnet i skolan 1992 94utrymme som
de skall stöd för den lokala urvalsdiskussionen. Kapiteloch Förutom 7ge

strävansmål skall kursplanerna kärna och de centralaämnetsange
på. Uppnåendemålenperspektiv ämnet bygger vad elevernaanger

nått årskursminst skall ha efter 5 resp.
Strävansmålens såledesutformning innebär det finnsatt ut-

bådeinom kursplanens för den fördjupning ellerramrymme
breddning i eleverna vill inom sitt friaämne göra val ochett som
den profil skolan väljer inom sitt disponibla timutrymme.

Utifrån målläroplanens och kursplanens skall lärare och ele-
undervisningsmål, innehåll,formulera sina välja konkretver me-

åldertoder och arbetsformer. Eleverna skall med stigande ha ett
allt inflytande i dennastörre process.

Kursplanerna kommer inte anvisningar hur dettaatt ge om
några målen.skall till och inte till kan därige-vägar Deange

komma uppfattas torftiga jämfört tidigaremed kurs-attnom som
planer. ligger inom SkolverketsDet generella uppdrag viaatt
kommentarer och referensmaterial stödja utvecklingen i skolan

Skolverketoch vi förutsätter kommentarer till deatt utger nya
kursplanerna för stöd och service lärarna inför arbetetatt ge

undervisningsmål.med utformaatt
påbetänkandeI bilaga 7 till detta vi exempel kommen-ettger

tarer.

Kursplanernas struktur och uppbyggnad

Vår ambition har inte varit kursplanerna formmässigtgöraatt en-
våld påhetliga. skulleDetta göra karaktär. Viämnenasattvara

har valt ha i huvudsak enhetlig disposition, inom denatt en men
har lämnats för anpassning till respektivestort utrymmeramen

2Punkt nedan kan exempelvis ha olika rubriker beroendeämne.
ämne.
Kursplanerna har inledande där syfte och roll iämnetstexten

förhållande måltill skolans allmänna beskrivs, och där ämnet
sätts in i sitt sammanhang. Kursplanen sedan uppdelad fyraär i
huvudområden

Mål
Ämnets uppbyggnad, väsen eller struktur
Mål uppnåtts skolåretskall ha efter femtesom
Mål uppnåttsskall ha vid grundskolans slutsom

årskursBilaga Kriterier för

Mål1.

Målen utgångspunktskall enligt direktiven sin i den enskildeta
elevens kunskapsutveckling. De därför uttryckta iär vad strävan
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skall eleven skall kunna, behärska, ha insikt utveckla SOU 1992 94attvara
Målen i uttrycker vad skolan skall efter Kapitelkursplanerna sträva 7etc.

inriktningen arbetet i skolan. Vi haroch arbeta Demot. anger
mål strävansmål.förkallat dessa

mål utgångspunktskall för lärarens och elevernasDessa vara
undervisningsmål.val av

Ämnets uppbyggnad eller struktur

målstyrt undervisningsinnehålldär val och metodI systemett av
inteskall överlämnas till lärare och elever kan ämnet definieras

innehåll stoffsitt i meningen det eller de momentgenom av som
alltsåskall behandlas. kursplanerna inga huvudmoment.I Ianges

stället beskrivs kärna eller karaktär exempelvisämnets äm-genom
frågeställningar,centrala begrepp, teorier, perspektiv, aspek-nets

kunskapsområden Denna struktur olika iämnetster, etc. utser
också Målbeskrivasolika och kommer skildaämnen sätt.att

och struktur kan tillsammans definiera ämnet skoläm-sägas som
ne.

Mål skolåret3 eleverna i slutet det femteoch skall hasom av
uppnått respektive vid grundskolans slut

strävansmål målFörutom har vi valt formulera för vad elever-att
uppnått uppnåendemål. målskall ha för vad varjeDet ärna -

elev minst skall ha med sig efter grundskolans slut. Alla elever
långt,kan i obligatoriskinte komma lika skola skall allamen en

mimininivå.kunskaper motsvarande skallDetgaranteras en vara
uppnår nivå.skolhuvudmannens alla elever denna Detattansvar

kommer den enskilda skolan och därmed rektor följaattan
når miniminivån.alla elever minst Detta blir viktigattupp en

fråga för den lokala utvärderingen.
mål minimimål och funktion i förstaDessa är deras är hand

ligga till grund för utvärderingen, inte undervisning-att att styra
en.

målMed enbart för grundskolans slut finns risk det först iatt
slutskedet studierna visar sig del elever har brister iattav en

mål ocksågrundläggande kunskaper. Vi har därför valt att ange
nått skolå-minstför vad eleverna skall ha vid slutet det femteav

Ävenkontrollstation. olikaeleverna utvecklasret, sortsen om
års åldersnabbt, del börjar skolan vid 6även och andraom en

vid bör det finnas avstämningspunkt där samlad och7 allsi-en en
dig bedömning elevens kunskaper och utveckling sker. Detav

sådanskall skyldighet bedömninglärarens göra medattvara en
utgångspunkt mål ocksåi kursplanens och analysera orsakernaatt
till eventuella kunskapsbrister hos Rektor skalleleverna. del av
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såbedömningar de kan ligga till grund för hur lo- SOU 1992 94dessa att man
och planerar för elevernas fortsatta utbild-kalt fördelar Kapitel 7resurser

ning.
fåravstämning inte likställas med traditionell betygsätt-Denna

Syftet skallning eleverna. är skolan kunna göra rätt avväg-attav
insatser behövs för fortsatta utveck-ning vilka elevernassomav

ling. särskilt viktigt med tanke de skillnader i mognadDetta är
åldrar.finns bland elever i dessaoch utveckling som

fåElever och föräldrar skall del den samlade bedömning-ta av
ocksåskriftligt möjlighet i samtal diskutera denatten men ges
framåt. skall naturlig fortsättningoch planeringen Detta vara en

på dialog mellan hem och skola fortlöpande bör haden som
ocksåsamlade bedömning viktigt underlagskett. är närDenna ett

elever flyttar och byter skola. Olika dokumentera eleverssätt att
åldersblandadearbete och resultat tid har bl.a. iöver prövats

målendeninte utvärdering för femte skol-För att somgrupper.
året medför skall bli alltför formell eller bunden till vi dettest ser

viktigt olika modeller tid dokumentera elevernasöveratt attsom
utveckling fram.tas

årskurs 9Kriterier för

Som vi redovisat i kapitel 4 har vi valt direktivensatt motsvara
målrelateradkrav kursplanerna skall möjliggöra betygsätt-att

ning i flera arbeta med definiera kriterier försteg attattgenom
uppnåendemålen årskursi Detta arbete har inte kunnat slutfö-

redovisas därför inte ioch de kursplaneförslag vi lägger.ras nu

7.2 Förslag till kursplaner i matematik, musik och
svenska

kursplaneförslag i matematik, musik och svenska vi redovi-De nu
tagits fram under starkhar tidspress. Att utveckla kursplanersar

enligt den modell vi skisserat utvecklingsarbete,är inteettovan
bådeendast revidering tidigare kursplaner i 80.Lgr Det ären av

vår och kursplaneexperternas uppfattning fortsatt diskus-att en
målformuleringar uppnåendenivå-sion krävs inte minst kring och

tvåfinns ytterligare skäl till inteDet vi betraktar kurspla-atter.
i dessa helt färdiga kommerämnen arbetatre utan attnerna som

vidare med dem under hösten. Det är alla dessa ämnenatt treena
målanknytning tillhar nära andra ämnen. Om skall ligga hu-ett

vudsakligen i det eller andra ämnet kan och bör diskuteras.ena
någotkrävs samordning mellan olikaDet de kursplanerna,en

inte varithar möjligt innan arbetet med kursplaner har kom-som
igångmit allvar i alla ämnen. andra skälet de krite-Det är att

mål årskursrier för i 9 diskuterades inte har varit möj-som ovan
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liga utforma i slutskedet arbetet. sambandI med vi SOU 1992 94att attav re-
dovisar färdiga kursplaneförslag för övriga kommerämnen vi Kapitel 7
också redovisa vi bedömt de förslag vi lägger iatt attom nu ma-
tematik, musik och svenska behöver förändras grund av even-
tuellt ställningstaganden under höstens arbete.nya
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SOU 1992 94Matematik
Kapitel 7

80med LgrjämförelseochkommentarerInledande

första läroplanernai dematematikkallarvi i dagDet ämne var
Räkning ochtimplaner,två skildamedolika ämnenfolkskolanför

Flickorfolkskolan.i slutetendastGeometri förekomGeometri. av
i ställetoch fickfrån geometriundervisning extrabefriade envar

års undervis-1919Medskrivning.iochräkningtimme extraen
sammanhållet ämne,geometriochRakningblevningsplan ett

och flickorpojkarmellantimplanenskillnaden isamtidigt som
Matematik,tillPå bytte ämnet ett50-taletförsvann. namnnamn

vårabehållits kursplaner.isedansom
åromfatta niotillbyggdesskolanobligatoriska attden utNär

tvåockså centralaomfattatillmatematikämnetvidgades att nya
funktionsläragrundläggandeämnesområden ochAlgebraförst-

förstasannolikhetslära. Detstatistik ochBeskrivandeoch senare
från iavskaffadesrealskolanområdet naturligt övertogs som

området blevandragrundskolereformen. Detmedsamband en
förståkunnabehovetväxandesnabbtföljd det attnaturlig avav

information.statistiskoch hantera
inne-grundskolanmatematik förVåra två ikursplanerförsta

lång och stadie-målbeskrivning kompletterad medkorthöll enen
måldelen80 ärhuvudmoment. I Lgrordnad listavis mera om-av

huvud-under nioingående samladedelmomentenoch defattande
fanns i formendasttidigaredifferentieringDen avmoment. som
80högstadiet har i Lgrsärskild kurs ersattsochallmän av en

Pånivåer.fyrahuvudmomentvarjeuppdelninghierarkisk av
nivåer.två omfattarförstaDendessafinnsstadiumvarje mo-av

kunska-grundligaoch förvärvaskall bearbetaelevernament som
flestadeomfattarandrafärdigheter Den momentoch somper

Nivåerna till varandrakoppladeärsigorienterabörelever om.
nivån på identiskapå stadium ärså andraden ettmomentenatt

nivån stadium.första nästadenmed momenten
frånfleraskiljer sig sättmatematikikursplanFöreliggande

syftet medbeskrivsinledandedeni 80. Ikursplanen Lgr texten
beskrivning ämnetkortföljsgrundskolan. Deniämnet avav en

verksamheter.olikaredskap iochvetenskapmatematik somsom
sådana målsträvansmålen äromfattardelenförstaDen somav

iutbildningenför helaoch matema-övergripande gemensamma
målen kursplanens olika äm-förbeskrivsandra delendentik. I

ochgeometri, algebraaritmetik,nesområden. huvudsakiärDessa
bestårsträvansmålen kunskapertredje delenstatistik. Den avav

förhållningssätt,sådana uppfattningarochmatematikämnetom
framgångsrikcentrala förvisat sigupplevelser matema-och som

isoleradeMålen uppfattasskall intei kursplanentikinlärning. som
delmål samverkande helhet.utan som en
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Förslag till ikursplan matematik SOU 1992 94
Kapitel 7

sådanaSkolan skall eleverna kunskaper och färdigheter i mate-ge
matik behövs för kunna fatta välgrundade beslut iattsom var-

mångadagslivets valsituationer, för tolka och använda detatt
ökande flödet information för kunna följa och delta isamt attav
beslutsprocesser såi samhället. Utbildningen skall utformas att

förståreleverna värdet behärska grundläggande matematikattav
får förmågaoch tilltro till sin lära sig och använda matematik.att

Den skall god grund för studier i andra ämnen, fortsatt ut-ge en
bildning och lärande.

de viktigasteEtt syftena med utbildningen i matematik ärav
problemlösningsförmåga.utveckla elevernas Problem i andraatt

skolämnen eller i situationer i verkligheten behöver ofta lyftas ut
från sitt sammanhang och matematisk tolkning. Matemati-ges en
ska begrepp och metoder kan användas för lösa problemet.att
Resultatet förhållandekan sedan tolkas och värderas i till den ur-
sprungliga situationen. I andra fall problemenär direkt relaterade
till dåmatematiska abstraktioner. Ofta saknas konkreta relationer
till fenomen i eller samhälle. Utbildningen i matematiknatur
skall problemlösningsförmåga bådautveckla elevernas i typerna

sammanhang.av
flestaDe matematiska begrepp och metoder används isom

vårt vardagsliv har varit i bruk mycket länge. Samtidigt är det
svårt förstå frågeställningarspecialkunskaper deatt utan som sys-
selsätter den moderna forskningen i matematik. Detta bidrar till

många människor felaktigt uppfattar matematikatt fär-ettsom
digutvecklat ämne. Mot denna bakgrund är det viktigt utbild-att
ningen eleverna grundläggande insikt i ämnets historiskager en
utveckling vårtoch dess karaktär, betydelse och roll i samhälle.

Informationsteknologin och spridningen kraftfulla miniräk-av
våraoch datorer har dramatiskt vidgat möjligheter snabbtnare att

få underlag för fatta beslut. Användning denna teknologiatt av
ställer krav matematikkunskaper. Det är skolans uppgiftstora

sådanalägga grunden till kunskaper.att

Vad är matematik

Matematik är vetenskap med logiska slutled-en som noggranna
ningar studerar begrepp med väldefinierade egenskaper. Dessa ut-
går från begreppen tal och och har i utsträckning inspi-storrum

naturvetenskaperna. Tillämpningar matematik irerats av av var-
dagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verksamhet formulering-ger

problem i matematiska modeller, kan studeras medar av som ma-
tematiska metoder. Resultatens värde beror hur väl modellen

årensbeskriver problemet. De utveckling kraftfulla da-senaste av
har gjort det möjligt tillämpa allttorer precisa matemati-att mera
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SOU 1992 94tidigare intedär deverksamhetermetoder imodeller ochska va-
också Kapitel 7till utvecklinglettharanvändbara. Dettapraktisktrit av

tillämp-lett tilli sinmatematik,forskningsfält i tur nyasomnya
ningar.

någoninnehåller Vi obser-abstraktion.formmatematikAll av
dessa medoch beskriverföreteelserolikamellanlikheterverar

sådan abstrak-naturligt tal ärobjekt. Redanmatematiska ett en
ochgeometrins punkterklassiskaexempel denärtion. Ett annat

påfrån eller Denfigurer i sandabstraheradelinjer,räta papper.
egenskaperantal ärpreciserar litetgeometrineuklidiska ett som

logiskahärleder sedannaturliga ochintuitivt satser genom reso-
helt olika si-i skenbartdärför tillämpaskanDessa satsernemang.

gäller.egenskapertuationer där dessa
våra samtidigtvetenskaperallra äldstaMatematik är menen av

Matematikutvecklas vidare.hela tidendynamiskt ämneett som
undersökande aktivi-konstruktion ochmänskliglevandeär enen

intui-verksamhet ochutforskandeskapande ochomfattartet som
också Beprövadmatematik skolämne.gällation. börDet er-som

matematikinlärning ärvisatforskning harfarenhet och att som
får ochframgångsrik kommu-tillfälle utövaelevernanär attmest

ak-situationer irelevantameningsfulla ochmatematik inicera ett
förståelse, och lösningarinsiktereftersökandeochtivt öppet nya

på olika problem.

Mål

del elevernasintegreradmatematiki ärUtbildningen aven
förstå och beskri-skall dem redskapgrundskolestudier och attge

förmå-sinutvecklarskall elevenSträvansin omvärld. attvarava
attga

begreppförstå grundläggande matematiskaoch använda-
och metoder

språk, symbolermatematikensinse värdetanvända och av-
uttrycksformeroch

förstå, problemoch lösaformuleramatematikmed hjälp av-
förhållande dentilllösningarna ioch värderatolkasamt ur-

problemsituationensprungliga
förstå dra slutsatserlogiskaoch föra samtresonemang,-

sittförförklara ochskriftligtmuntligt och argumentera
tänkande

kri-modellermatematiskaanvända enklaochskapa samt-
begränsningarförutsättningar,modellernastiskt granska

användningoch
miniräknarens ochutnyttjaoch omdömemed förtrogenhet-

möjligheter.datorns
fär-ochgoda kunskapereleven utvecklarförutsätterDetta att

insikter ialgebrageometri, statistik ocharitmetik,digheter i samt
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sannolikhet funktion.begreppen och Strävan skall därför SOU 1992 94attvara
förståreleven sinutvecklar tal- och rumsuppfattning och Kapitel 7samt

kan använda
grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, när-
mevärden, proportionalitet och procent

måttsystemolika metoder, och mätinstrument för jämfö-att
ochuppskatta bestämma storleken viktiga storheterra, av

grundläggande geometriska begrepp och harsatser samt
förmåga bestämma viktiga egenskaper hos och relationeratt

våramellan vanligaste geometriska objekt
grundläggande statistiska begrepp föroch metoder samlaatt
in och hantera data i tabeller och diagram beskrivasamt
och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information
algebraiska uttryck, formler och transformationer verk-som

vid problemlösning och vid beskrivningar olika feno-tyg av
och samband kan lösa ekvationer, olikheter ochsamtmen

ekvationersystem av
grundläggande egenskaper hos viktiga funktioner kansamt
rita, tolka och använda motsvarande grafer.

Strävan skall därvid eleven utvecklar kunskaperattvara om
ämnesområdenangivna i matematik och hur, varför och i vil-om

ka historiska sammanhang de utvecklas, samt
utvecklar sin tilltro till det tänkandet till densamtegna eg-

förmågan lära sig matematik och användaatt att mate-na
olika situationermatik i

upplever tillfredsställelsen i kunna lösa problem,att upp-
täcka och sambandmönster behärska grundläggandesamt
begrepp och metoder

initiativförrnåga,inser värdet nyfikenhet, samarbete,av
förståelsenoggrannhet, och färdighetsträning.

Mål uppnåtts skolåretskall ha i slutet det femtesom av

årskurs sådanaVarje elev skall i 5 ha förvärvat grundläg-senast
gande kunskaper färdigheteroch i matematik behövs för attsom
kunna lösa enkla problem och hantera enkla och konkreta situa-
tioner i elevens närmiljö. förutsätterDetta varje elevatt

i aritmetik
har grundläggande taluppfattning omfattar naturligaen som

bråkformtal och enkla tal i och decimalform
kan uppfatta och använda begreppen addition, subtraktion,
multiplikation och division
har grundläggande färdigheter i räkna med naturliga talatt
i huvudet, med hjälp skriftliga räknemetoder och medav
miniräknare
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SOU 1992 94i geometri
Kapitelrumsuppfattning 7grundläggandehar en

volym, och vink-längd,uppskatta och mätakan areamassa,
lar

tidsskillnadertid och bestämmakan ange
och kartorför tolka ritningaranvända skalakan att

grundläggande egenskaper hosoch beskrivaigenkan känna
geometriska figurer

i statistik
diagrami tabeller ochtolka datakan

medelvärde och medianbegreppenkan använda

i algebra
ordformler uttryckta ianvändakan

i numeriska uttryckför obekanta talsymbolerkan använda
likheteroch

prövning.ekvationerkan lösa genom

uppnåttsMål slutet grundskolanskall ha i avsom

sådanaårskurs kunskaper9 ha förvärvatskall iVarje elev senast
behövs för kunna lösai matematikoch färdigheter att pro-som

ivanligen förekommer hemsituationeroch hanterablem som
varje elevförutsättersamhälle.och Detta att

aritmetiki
omfattasin taluppfattning tillfördjupat och vidgathar att

bråk-i och decimalformtal och rationella talhela
överslagsräkning och räkning medfärdigheter ihar goda

proportionali-decimalform, ochnaturliga tal, tal i procent
ochhjälp skriftliga räknemetoderi huvudet, medtet av

med miniräknare

i geometri
måttsystem och mätinstrument föranvända metoder,kan

tid, längd,uppskatta och bestämmajämföra,att massa, vo-
och vinklarlym, area

geometriskaanvända grundläggande be-uppfatta ochkan
avbilda och beskriva grundläggandekänna igen,samtgrepp

våra vanligaste geometriska objektegenskaper hos
rätvinkliga koordinatsystem, ritning-och användakan tolka

och kartorar

i statistik
statistiskaoch använda grundläggande begreppuppfattakan
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kan sammanställa, tolka och ivärdera data tabeller och dia- SOU 1992 94-
Kapitel 7gram

kan uppfatta och använda begreppet sannolikhet i slumpsi--
tuationer

i algebra
kan ställa och använda formler och ekvationer vidupp pro--
blemlösning
kan lösa ekvationer med olika metoder-
kan tolka och använda grafer till funktioner beskriversom-

förhållandenverkliga och händelser.
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Musik 1992 94SOU
Kapitel 7

80Jämförelse med Lgr

perspektivläroplanerna ändratunder deharMusikämnet senaste
80 har musikun-Genom Lgrfrån musik i skolan.skolmusik till

fått musiken i samhälletinriktningstarkaredervisningen en
kommunikativakreativa ochutvecklat olikavärldenoch samt ar-

musikpedagogisktomfattandearbetssätt. Ettbetsformer och ut-
tid harutvecklingmediateknikensvecklingsarbete och senare

behov musikochungdomars intresseochgjort barns ettatt av
musikundervisning. Deni skolanstillvarataskanhelt sättannat

kan där-i samhälletkunskapsproduktionenmusikaliskasnabba
bearbetasutvecklandepå pedagogiskt sättocheffektivtmed ett

musikämnetsinom ram.
framhåller såväli musikkursplanentill denFörslaget mu-nya

anknyt-kunskapstraditioner desshistoriskt givnasikämnets som
kulturliv. Musik-musik- ochdynamisktaktuellt ochtillning ett

i skolankulturskapande ämnekulturbärande ochharämnet som
internationellafått förutsättningar. Denfokusering och nyaen ny

förankring i barn-starkaoch musikensi musikämnetkaraktären
också inslag iförnyelsebärandekanungdomskulturenoch ses som

musikpedagogiken.
iutveckling kunskaperperspektiv elevernasEtt nytt mu-av

sång,såväl spel och dansfärdighetsträningsik innefattar genom
Musik-förståelse och innebörder.sammanhangmusikensavsom

dimensio-såväl intellektuellaestetiskapraktiska,harämnet som
både och social utveck-personligtillerbjuder möjligheterochner

undervisningsfor-kommunikativaochskapandedessling genom
musicerande,målen olika centrala begreppbehandlasI sommer.

musikskapande olikaochmusikkunnandemusiklyssnande, samt
förståelse- ochfakta,musik färdigheter,ikunskapsformer som

förtrogenhetskunskaper.
målenuttrycks för ämneti musikkursplaneförslagetI genom

dess centralaroll i skolansyfte ochbeskrivning dess samtaven
alltsåMålen uttrycks inteämnesperspektiv.ochkunskapsstruktur

innehåll,uppräkningarellerhuvudmomenti antal utanett ge-av
mål efteri musik skall strävautbildningensyften ochde somnom

utgångspunkter urvaloch eleversför läraresoch avangersom
undervisningsstoff.

i musikFörslag till kursplan

Musikensindividen och samhället.förankrad idjuptMusiken är
alla tider hafttraditioner har ivarierande former ochochrika en

musik-människor. Nutidenskulturell betydelse försocial ochstor
ungdomskultureninternationellagrad denliv präglas i hög av
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också utgör väsentlig del barns och ungdomars musika SOU 1992 94som en av
liska identitet. mångfald,Musikens ökande medieteknikens Kapitel 7ut-
veckling och förändringarna i villkoren för musikproduktionen
förändrar snabbt den musikaliska bildningsstrukturen. Musikäm-

påi såvälskolan skall olika sätt spegla det nutidanet musiklivet i
samhället det historiska kulturarvet i musik. Genom sin kul-som
turbärande och kulturskapande roll kan musikundervisningen be-
främja den kulturella miljön i skolan och den musikaliska bild-
ningen i samhället.

Musikundervisningen syftar till tillvarata elevernas musikin-att
och behov musik och utveckla god musikalisktresse all-av en

ocksåmänbildning. Undervisningen skall eleverna möjlighetge
till specialisering och personlig musikalisk utveckling. Eleverna

sådanaskall kunskaper färdigheteroch de kan orientera sigatt
i komplex verklighet med mycket informationsflödeett storten

kulturområdet.musik- och musikaliskaDen kunskaps- och
färdighetsutvecklingen skall bidra till elevernas personliga och so-
ciala utveckling leda till glädjerikt och meningsfullt för-samt ett
hållande livslångttill musik i perspektiv.ett

Elevernas allsidiga musikaliska utveckling skall ledettses som
i stärka de kulturella och humanistiska värdenasatt betydelse i
det framtida samhället. utgångs-Musikundervisningen skall sinta

såvälpunkt i den nationella internationella musikkulturen.som
förmågaUtvecklingen elevernas förståsammanhang ochattav se

musikens innebörder skapa musik efter föreställningarsamt egna
frågaär kulturell såvälyttrandefrihet och verktyg fören om ger

etiska estetiska ställningstaganden. Varje elev lämnarsom som
uppnått sådanagrundskolan bör ha kunskaper och färdigheter i

musik förutsättningar för aktivt deltagande i samhäl-ettsom ger
lets musik- och kulturliv.

Mål

Strävan skall elevenattvara
får sång,kunskaper och färdigheter i spel, dans och rörelse-

grund för personlig musikalisk allmänbildning ochsom en
deltagande i skolans och samhällets musiklivett

förmågautvecklar sin till aktivt musiklyssnande attgenom-
lära sig analysera, kritiskt granska och tolka musikens me-

innehållningsbärande och kulturella betydelser i syfte att
fördjupa sina musikupplevelser och bli förtrogen med olika
konstnärliga och estetiska uttryck

förstålär sig och behärska begrepp och sammanhang inom-
kunskapsområdet musik och blir förtrogen med musikens
uppbyggnad, varierande former och uttryck dess funk-samt
tioner och villkor i olika miljöer, kulturer och historiska ti-
der
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94SOU 1992förmåga, och lustkreativitetmusikaliska attutvecklar sin- Kapiteluttrycks- 7andrauttrycksmedel ocholikamusikensanvända
kommuniceraochuttryckaskapa,kunnasyfteiformer att

handlingar.ochkänslortankar,musikaliskaegna

perspektivochstrukturMusikämnets

utgår från musik,relationenperspektivochstrukturMusikämnets
Ämnet det konst-huvudsakligentillhörsamhälle.människa och

innehåller såvälkunskapsområdet ochhumanistiskaochnärliga
kultu-musikaliska ochestetisktkommunikativaochsociala som
samla-dels i detkunskapskällor finnsMusikensdimensioner.rella

musikenförnyelsedels i denmusikaliska kulturarvet,de somav
informationssamhälletsmedieteknikens,medi taktframväxer

sko-inträde imedieteknikensGenomutveckling.kulturlivetsoch
internationel-mångkulturella ochhistoriska,musikämnetslan kan

belysas.aspekterla
innebärakan konkreti musikfärdigheter attochKunskaper
kandansa. Detellersjunga attinstrument,spelakunna varaett

ochmusikstilarellermusikhistorianågot musik, t.ex. ar-veta om
förstå musikens inne-tolka ochkunnainnebärakantister. Det att

musi-praktiskthåll kanuttryck. Detestetiskaoch att genomvara
fått förtrogen-musikskapande haellermusiklyssningcerande, en

olikagranskakunnakritisktellermusikformerolikamedhet att
återge musik, kun-andrasinnebärakanmusikföreteelser. Det att

musikaliska före-efter sinamusikeller skapaimprovisera egnana
mångfacetterade ochMusikämnetsuttrycksbehov.ochställningar

för elevensunderlagbrettskaparkunskapsstrukturdynamiska ett
riktningarprofileradeolikabildning iochutvecklingmusikaliska

karaktäristi-sinai musik harUndervisningenstadier.och olika
skoläm-också med Övrigamyckethardrag gemensamtska men

ämnesområden ochmånga skolanstillanknyterMusiken avnen.
förståelse sambandet mellanförochÖkad kunskapbidra tillkan

samhälle.ochkulturnatur,
elevernamusik innebärkunskapsutveckling iallsidig ut-attEn

förmågaspråk reflektera överochmusikalisktvecklar attett en
lyss-de musicerar,musik närupplevelserocherfarenhetersina av

infor-kunskaps- ochframväxandemusik. detskapar Iellernar
i vidarebetraktasi musikkunskapermationssamhållet bör ett

dimen-estetiskakreativa ochkommunikativa,perspektiv där de
också sig ochför uttryckaverktygmusikeni attsionerna somses

och spela in-förstå sjungamusicera,omvärld. Attsin ettbättre
redskap förkonstnärligaochintellektuellakanstrument ses som

musi-för elevernasCentrala begreppkunskaper.uttrycka sinaatt
musicerande,färdighetsutveckling ärochkunskaps-kaliska mu-

musikskapande.musikkunnande ochsiklyssnande,
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Mål uppnåttsskall ha i skolåretslutet det femte SOUsom 1992 94av
Kapitel 7

Musicerande

Eleven skall
kunna sångdelta i unison och enkel sångflerstämmig i
klassen

sångrepertoar,ha tillägnat sig anknyter till skolaen som
och samhälle och väl förankradär i elevens vardag ochsom
musikintresse
ha blivit sångerförtrogen med sångskattenden svenskaur

sångerha tillägnat frånsigsamt andra länder
ha elementära kunskaper i såvälspel instrument melo--
dispel ackord- och rytmackompanjemang till enklasom
sånger och kunna tillämpa dessa kunskaper i enkla musika-
liska förlopp
ha förmågautvecklat elementär uttrycka musik iatt rörelse
och ha grundrepertoar sånglekardanser ochen av

fåttha erfarenhet åhörare.musicera införattav

Musiklyssnande

Eleven skall
ha elementär kunskap närsamhällets musikliv ochom om
musiken i Sverige

musiklyssnande orienterande kunskapgenom en om mu-
sik och samhälle i olika länder, kulturer och tider
ha viktiga vårtmött delar kulturarvav gemensamma

förmågaha lyssna aktivt till musikatt och kunna föra enkla
samtal kring den musik lyssnat uttryck församtman ge

påsynpunkter musik även den lyssnar tillegna man-
fritiden
kunna identifiera olika musikstilar, musikaliska uttrycksfor-

och instrumentmer
ha utvecklat personlig förtrogenhet med musik efteren eget
val.

Musikkunnande

Eleven skall
under skolårende fem första fåttha arbeta med rytm, me-
lodi och fåttharmoni möjlighet förståelseutvecklasamt att
och förtrogenhet med dessa begrepp musicerandegenom
och skapande
ha elementära kunskaper den musikaliska teoriom som
krävs för musicerande och musikskapande i grupp
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1992 94SOUochmusikmellansambandenklaförstå uttryckaoch kunna
Kapitel 7kunskapsområden skolan.iandra

Musikskapande

skallEleven
melo-i formskapandemusikaliskterfarenhetha eget avav

dansrörelse ellerdier, texter,
förmåga improviserafrittsinfått möjlighet pröva attha att

rörelsemusik ochmed
el-rörelsedrama,i bild,musikfått gestaltamöjlighetha att

media.ler

skolåretuppnåtts niondedetslutetMål ihaskall avsom

Musicerande

skallEleven
påsång instru-tal, spelochifärdighetergrundläggandeha

rörelseochoch i dansment
elektroakustiska instru-användningenkännedomha avom

mediateknikmusikelektronik ochment,
ocherfarenheterpraktiskasinareflektera överkunna upp-

musiklevelser av
och hamusicerandemedförtrogen gemensamtblivitha ett

musik.förmåga medkommunicerasinövat attupp

Musiklyssnande

skallEleven
och hamusikförmåga aktivtlyssnasinutvecklatha att
ochtraditionerolikamusikens ut-fått orientering omen

och tidermiljöerskilda kulturer,itrycksformer
och in-musikdatorermusikelektronik,kännedomha om

spelningsuppspelningsteknik
musikupplevelsersinareflektera översigha lärt att egna

innehåll kultu-ochmusikensanalyseraochtolkakunnaoch
innebörderrella

ochmusikstilarolikaförförtrogenhetgrundläggandeha en
musik.slagsolikaställning tillkunna tasamtgenrer
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Musikkunnande SOU 1992 94
Kapitel 7

Eleven skall
ha grundläggande kunskaper och färdigheter tolka musi-att-
kaliska symboler och förlopp ha utvecklat sittsamt musika-
liska gehör grund för musicerandeegetsom en
ha grundläggande kunskaper musikaliska begrepp ochom-

utgångspunktsammanhang för praktiskt musicerandesom
och lyssnande

förmågaha göra bearbetningaratt musik och musikupp-av-
levelser för kunna förståanalysera,att och diskutera musi-

innehållkens form, och estetiska dimensioner
ha blivit förtrogen med musikens historiska och kulturella-
utveckling, dess samhälleliga förankring och sociala funktio-

i skilda miljöer och repertoarområden.ner

Musikskapande

Eleven skall
ha grundläggande kunskaper och färdigheter i ljud- och-
musikskapande, improvisation och enkel kompositionstek-
nik
ha grundläggande kunskaper och färdigheter i laboreraatt-
kreativt med musikens olika byggstenar melodi, ack-som
ord, takt, dynamik, klangfärg,rytm, sound och modalitet
ha utvecklat sitt kreativa tänkande kring musikens form och-
struktur dess olika uttrycksmöjlighetersamt
ha blivit förtrogen med sina möjligheter skapa sinatt- egen
musik för uttrycka tankar och känslor.att
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941992SOUSvenska
Kapitel 7

80med LgrJämförelse

samtidigtärDetgrundskolan.icentral platsharsvenskämnet en
innebördenochisvårt helhetenkandet attämne sevaraett som

så utsträckningiverksamhetskolans storhelaeftersombl.a.av,
språkanvândning.språkpå ochbygger

till elever-iundervisningen ämnetknytaattEtt motstegstort
språkut-tilldärmedocharbete ettaktivaerfarenheter, egnanas

i ochiskönlitteraturen togsmed centrumarbetssättvecklande
försgrundtankar1988. Dessakursplanengällandemed den nu

språkut-förskolansdärkursplan,tillförslagi detta ansvarvidare
vårtdelarviktigainsikt ielevernaföroch avvecklingen att ge

ytterligare betonas.kulturarv
förslaginnebär dettakursplan,nuvarande mermed enJämfört

bl.a.inriktninguttalad mot
ochlärande tän-begreppsbildning,språkets betydelse för-

kande
kommunikationför utaninte barabetydelse,skrivandets-

tänkande.också ochlärandeför

i svenskakursplantillFörslag

Key-Åberg dikt.iSandrofrågarspråket författaren enVem äger
språk,vårt hurallasodlavärdetdär att omskriverHan avom

språket län-mull,fruktbaradess somverkligheten växer omur
framtiden kommerhurochochförflutnadet nuetmellanken om

språket ärvadhanvisar ettkraftspråket. poetiskMedinäraoss
människasutvecklaförkommunikation, person-för attmedel en

också nyckelnlära,förmåga ochtänkaoch hennes attlighet men
nötskal,iär,Detta etttill litteraturen.ochkulturelladettill arvet

svenska.ämnet
från barnetsmänniskor,samspel mellanSpråket iframväxer

livet.helaunderutvecklasdetochomvärlden,medkontaktförsta
fungerande talatvälmedskolantillkommer ettflesta barnDe
utgångspunktenärkunskaperochspråk, erfarenhetermed som

språkanvända sittskrift kunnai tal ochskolan. Attiarbetetför
och det ärsamhällslivetideltaaktivtförförutsättning attär en

förmöjlighetergodauppgift skapaviktigaste attskolansdärför
språkutveckling.elevernas

hjälpMedlärandet.förbetydelseavgörandeSpråket avär av
idemutvecklarochbegrepp,språket eleverna sam-erövrar nya
logiskt,ordnasammanhang,siglärDemed andra. attspel se

förmågaderas attDärigenom växervärdera.ochkritisktgranska
förstå omvärlden.ochtänka att
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Modersmålet har nyckelställning i skolarbetet flera skäl.en SOU 1992 94av
Det utvecklar människas tänkande och kreativitet, hennesen rela- Kapitel 7
tioner till andra och hennes personliga och kulturella identitet.
Genom språket blir kunskap synlig och Språkförmåganhanterbar.

alltsåhar betydelse för arbetetstor i alla ämnen.
I ämnet svenska är det främst skönlitteratur och texter av an-
slag tillsammansnat med elevernas skapandesom verksam-egen

het är basen språkutvecklandeför det arbetet.

Mål

Strävan skall elevenattvara
sådanutvecklar språklig säkerhet i tal och skriften ele-att

med respekt för andra vågarkan, vill ochven uttrycka sig
mångatydligt i språkligaolika sammanhang

utvecklar skriva medel för på-att kontakten ochvana som
verkan, tänkande såoch lärande, skrivandet också bliratt

värdefullt redskap förett fortsatta studier
kan analysera, bearbeta och förbättra språk bådesitt själv-
ständigt och i samarbete med andra
i litteraturläsning och skapande språketarbete med utveck-
lar sin fantasi och lust läraatt
i samtal med andra kan uttrycka de känslor och de tankar
litteraturen väcker
gärna läser hand för stilla sin nyfikenhetatt ochegen
uppnå personlig tillfredsställelse
lär känna svensk frånskönlitteratur olika tider, i skilda for-

får kunskaper centrala författarskapmer, och därige-om
förtrogenhet med svensk kulturnom en

lär känna frånskönlitteratur olika delar frånvärlden,av
skilda tider, i olika former, stiftar bekantskap med centrala
författarskap och fårdärigenom förtrogenhet med nordisk
och internationell förståelsekultur och för mång-kulturell
fald
får kunskap medier konstarter och tidningars,om som om
reklamens och andra språkmediers och funktion samt ut-

förmågavecklar sin analysera förhållaochatt sig till olika
mediala budskap
får kunskaper det språketssvenska rikedom, uppbygg-om
nad och historiska utveckling fåroch även kännedom om
språken vårai nordiska grannländer
vänjer sig vid och stimuleras till självständigtatt tänka och

ställning i arbetetta med litteratur och andra texter
inser gårhur lärande till och hur mycket de erfaren-egna
heterna och användningen kunskaper betyder för be-av att
fästa kunskaper.nya
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941992SOUÄmnets strukturochkärna
Kapitel 7

devidgas,begreppsvärld attelevernasinnebärSpråkutveckling att
bådeitydligtochuttrycksfulltspråketanvändaisäkrareblir att
sigförstå tillgodogöraochförmågaderas attskrift ochochtal att

ökar.successivtlitteratur
innehåll. Kunskapsut-centralaär ämnetsSpråk litteraturoch

idelasknappastkanochkoncentriskt, ämnet uppskervecklingen
Redanturordning.givenivarandrabygger enmoment som

tonåringen harochdiskuterar,ochlilla barnet argumenterardet
går hittainteDet attfantisera.och enberättaupphörtinte att

deskolåren innebär attutvecklingeniprogression somgenom
kanäldredemedanbeskriver,och sam-sesmå berättarbarnen
tonåringenBåde ochbarnetochutreda argumentera.manhang,

sätt.olikadetde görmedargumenterar,
Detdimensioner.fleraspråk harlitteraturochmedArbetet

och tän-de kännervaduttryckalustelevernastillgodose attskall
ochfundera överupplevelser attskallDetker. gemensammage

vårtspråk kulturarv.vårt ochkunskaperskallDettala omgeom.
språkligaför elevernashuvudansvaretsvenskämnetInom ryms

måsteochhar gemensamtlärarealla ett ansvarutveckling, men
lä-ochbegreppsbildningspråkets betydelse förmedvetna omvara

rande.

Litteraturen

upplevelserförmedlarochvärldar avöppnarSkönlitteraturen nya
ele-hjälperSkönlitteraturenglädje.ochtragikhumor,spänning,

själva.förstå sigochvärldenattverna
mänsochkvinnorsbarns,kunskaperSkönlitteratur omger

Litteraturenländer.olikaoch itider gerolikaunderlivsvillkor
ele-viktigtvardagliga. Det är attochockså det näraperspektiv

ifår litteraturenmötaskolåret sistadettillfrån förstadetverna
så-iprosaberättelser,ochpjäserdikter,ioch sägner,myter, sagor

Arbetetvuxenlitteratur.ungdomslitteraturbarnlitteratur,väl som
dramatiseringellerskrivandesamtal,litteraturenkring genom

livsfrågorna.de storaelevernahjälper att svar
förmed-ochvårt kulturelladelbärSkönlitteraturen arvaven

kitt ifungerarLitteratur ettvärderingar.och somkunskaperlar
denframlyftaharskolan attoch ettkulturgemenskap, ansvaren

aspekten.

Språket

meningsfullaifår denärelevernaspråkfärdigheter sam-Goda
Ge-tänker.ochspråk skrivertalar, läser,sittanvändermanhang
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språketanvändaatt lär sig elevernanom klara situationeratt SOU 1992 94som
språkligaställer olika krav formell korrekthet,t.ex. utförlighet Kapitel 7

eller inlevelse.
Språket utvecklas i socialt samspelett med andra. Att aktivt

delta i samtal, gestalta, improvisera, berätta och redogöra inför
andra människor, läsa förstå,ochatt skriva föratt uttryckaatt
känslor, tankar och idéer språkförmågan.utvecklar

femåringRedan har barnet praktisksom erfarenhetstor he-av
det komplicerade språketsystem utgör. För vidare i sinatt

språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få upp-
täcka de kunskaper de själva har språket och med lärarensom
hjälp någotlära sig språkets uppbyggnad ochom Barnsystem.
kan exempelvis tidigt förstå orden har olikaatt stilvalör och pas-

olika bra i olika sammanhang. förstår såsar De komplicerade sa-
ker hur nutid, förfluten tid och framtidsom språket.uttrycks i
Eleverna ocksåkan utifrån sina erfarenheter bygga kunskapupp

språkethur fungerar iom samspelet mellan människor och däri-
få påperspektiv språkförmåga.singenom Kunskaperegen om

språkets struktur och uppbyggnad språketoch hur historiskt har
utvecklats språkutvecklingentillför andra dimensioner. Insikter

språket,användning tillämpningom egen dessa kunskaperav av
och faktakunskaper språket byggsnya i ständigtom väx-ettupp
elspel och bidrar till elevernas språkutveckling.

Mål skall uppnåttsha i slutet femte skolåretsom av

Läraren skall kontinuerligt följa elevernas utveckling och arbete.
Det är särskilt viktigt uppmärksammaatt elev i vissa ske-om en
den behöver hjälp för framåt.kommaattmer

Vid slutet femte skolåret skall avstämningav göras föl-en mot
måljande för språkligaelevernas kunskaper och utveckling.

Nyckelord är sammanhängande berättande, aktivt deltagande, flyt
i läsningen och funktionellt skrivande.

Vid slutet femte skolåret skall elevenav
kunna delta aktivt i samtal i klassen, återberättakunna in--
nehållet i berättelser och redovisa arbete eller studie-ett ett

såbesök kamraterna förståratt
läsa förståoch barn- och ungdomsböcker och faktatexter-

är skrivna för barn ochsom ungdom
ha mött och känna någratill välkända berättelser och- sagor,
författare inom barn- och ungdomslitteraturen
skriva berättelser, brev, anteckningar och redogörelser med-
tydlig handstil såoch förståatt kanmottagaren
använda ordlistor och uppslagsböcker gjorda för barn och-
ungdom och utnyttja biblioteketsattvara barn-van och
ungdomsavdelning
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941992några SOUandratillkännaochstavningljudenligs.k.tillämpa
Kapitel 7tillämpakunnaochsiglärthaochstavningförreglerenkla

skiljetecken.förreglernågra vanliga

skolåretniondenått slutetiskall haMål eleven avsom

skall kunnagrundskolanlämnarVarje elev som
sintillupplevelsenknyta egenkunnaaktivt,läsaochlyssna

sammanhangvidareideninsätta ettocherfarenhet
därvidochdiskuteraochsamtalaspråket för attanvända

så alladem,för attrespektvisaochkamratertill sinalyssna
meningsinframläggafår tillfälle att

varieraoch kunnaiellerenskiltarbete gruppettpresentera
erfarenheter,åt känslor,uttryckförframställning attsin ge

kunskaperochidéertankar,
sambandsåskrift,och atti taltankaridéer ochuttrycka

tydligablirsyftenoch
språketuttrycksfulltspråkriktigt attochså tydligt,skriva

officiellavanligaioch samman-privatliveti merfungerar
hang

såväl ungdoms-slag,olikaförstå skönlitteraturochläsa av
och ävenvuxenlitteratur tex-modernochäldreböcker som

några väl-medbekantdanskapå och samtnorska varater
vårtförfattareochberättelsermiljöer, urgestalter,kända

västerländskaochnordiskadeninomochkulturarvsvenska
kulturen

kun-och demöterklassenlitteraturdenskrivaochtala om
ocksåochtillupphovdenkänslorochtankarskaper, ger

tillkommitharlitteraturensammanhangförstå vilketi
faktatexterpopuläraförstå slagsolika t.ex.texter,ochläsa
olika sättläsaoch kunnatidningsartiklar,allmännaoch

läsningenpå vill havad utberoende avman
medierolikaibudskaptolkaochläsakunna

ochgrundläggande mönsterförståochiakttagelsergöra
förstå människorspråket och attistrukturergrammatiska

i lan-de borberoendeolika,skrivaoch t.ex. vartalakan
kvinnorellermände ärochde ärgamlahurdet, om

utnyttjakunnaochuppslagsböckerochordlistoranvända
möjligheterbiblioteksett

informa-hämtaförochskriva attfördatoreranvända att
tion.

stödsärskiltbehöverBarn som

tidbehöverSomligatakt.i merinteutvecklasbarnAlla samma
utvecklingvidLiksomkunskap.sigtillägna annanpå försig att
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förekommer också språkutvecklingeni platåer språngoch för den SOU 1992 94
enskilda individerna. Generellt visar sig dock barns språkutveck- Kapitel 7
ling inte stillastående någotundervara skede grundskoletiden.av

Den pedagogiskastora utmaningen ligger i förstå näratt enelev behöver lämnas i fred för tid bearbetaatt ochatt smälta
kunskaper, respektive lärarennya skallatt inspirera till vi-att

dare och när åtgärdersärskilda behövs. De lyhördhet ochvuxnas
uppmärksamhet såledesär största vikt.av

Om barn tillägnarett sig läs- och skrivförmåga med väsentligt
större möda än det utvecklar kunskaper i andra ämnen kan detta

påtyda svårigheter inte endast avhjälps medsom tid. De ba-mera
komliggande orsakerna kan mycket varierande ochvara taktstor
och kunskap krävs de för utformaav detatt individuellavuxna
stöd varje barn med läs- och skrivsvårighetersom kan behöva.

Ännu än andra barn behöver barnetmer med läs- och skriv-
svårigheter få känna självförtroende och självtillit. I skolan måste
hans förmåga inom andra ämnen lyftas fram, eftersom svårigheter

klara läsningatt och skrivning innebär mycket på-psykiskstoren
frestning. En ond cirkel kan skapas eftersom språketsnart påver-
kar det arbetetmesta i Mångaskolan. barnav utvecklar också
strategier för dölja sinaatt läs- och skrivproblem och kan sigta

långtganska i skolan innan deras verkliga inlärningssvårigheter
blir akuta. Individuellt anpassad läs- och skrivundervisning och

medveten strävan efteren stärka elevensatt självförtroende är
grundläggande i arbetet med avhjälpa läs-att och skrivsvårighe-
ter.
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941992SOUÖvriga ämnen7.3
Kapitel 7

ochmatematiksvenska,ikursplanertillförslagredovisarVi ovan
direktivenmedenlighetvi iredovisarövriga ämnenFörmusik.

skallkursplaneförslaginnehåll. Färdigahuvudsakligttillförslag
1992.december30denredovisas senast

äm-gällerdetnärövervägandenvåraviredovisar8kapitelI
vilkaförslagoch läggergrundskolan omiämnesstrukturochnen dessaförärDettimplan.grundskolansingå iskallämnen som

innehåll. Vihuvudsakligt sam-förslagläggerhärvi omämnen
nedan.övervägandendessakortmanfattar

innehållhuvudsakligtDefinition av

kursplanear-förförfogandevårtstått tilltidkortadenMed som
inne-huvudsakligtvaddefinitiongöratvingatsvi avharbetet en

meningeni denpraktisk,hand äri förstaomfattahåll skall som
kursplanearbete.iförsta ettlämpligt stegtillleder ettdenatt

tillinformationtillräcklig re-dettaresultatetskallSamtidigt geav
kursplanegrup-varitsvårighet har attEnandra.ochmissinstanser

övrigakommitténsresultat ar-få detdel avkunnatinte avperna
krävts.skulleegentligenbete som

innehållethuvudsakliga angerDet
uppgifterskolansförhållande tillÄmnets roll iochsyfte

perspek-några väsentligasig i ämnet,läraskallelevenVad
någotkunskapsområden samt pro-omelleraspektertiv,

i ämnetgressionen
Lgr80.medjämförtförskjutningarellerFörändringar

förslagenienhetlighetfå totalefter attsträvatinte enVi har
kursplanearbetetÃrnnena ochsigskiljerolika ämnena.deför

börjarnågra ämnenI manlångt olika ämnen.iolikakommithar
be-skissartadeharandraimålformuleringar, mermansignärma

enlighetivarithand att,i förstaVår harambitionskrivningar.
andraochremissinstanser envarje ämneförvåra direktiv, gemed

skallväg. Dettaärämnetbild varttydlignågorlunda av
tidi-medjämförelsenochsyfteframgå ämnets avalltframför av

80.i Lgrkursplangare ochformeninnehåll inteharhuvudsakligt avtillFörslagen
med ut-Arbetet attkursplan.tillutkastbetraktasinteskall som
innehållethuvudsakligadetutgångspunkt imedkursplanerforma

grundtillliggermodellDenhösten.under somskekommer att
ochmusikochmatematik somsvenska,ikursplaneförslagenför

huvudsakligaden7.1 kommer attunder varabeskrivitshar ovan
kursplanearbete.höstensförutgångspunkten
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Ãmnesstruktur SOU 1992 94
Kapitel 7

våraVi har enligt direktiv i uppdrag belysa konsekvensernaatt av
vissa ämnen skulle föras till elevernas fria val eller tillom skolans

profil. våraI kapitel 8 redovisar vi fråga.överväganden i denna
Vi skall här bara kort sammanfatta dessa. En prövning vilketav
innehåll skall obligatoriskt i skolan påkan göras olikasom vara
sätt. Man kan välja begränsat låtaantalut ämnen ochett dessa ut-
göra kärnan, the curriculum, och allt därutöver är frivilligtcore
och valbart. ocksåMan kan välja innehållvisst i antalut ett ett
olika ämnesområdenämnen eller låtaoch detta utgöra kärnan,
det obligatorisktär för föreslåralla elever. Vi samtligasom att
nuvarande obligatoriska ingårämnena i timplanen. Däremot har
vi minskat timtalet i flera ämnen för skapa för ele-att utrymme

fria val och för skolans frirum. Avgörande för detvernas ställ-
ningstagande vi har gjort har varit ämnenas roll visavi skolans

målövergripande förbereda för framtidaatt liv samhälls-ett som
medborgare, verka för jämställdhet mellanatt kvinnor och män,

goda förutsättningar föratt harmonisk utvecklingge en samt att
kunskaper för fortsatta studier.ge
Inom för strävansmålde vi i kursplanernaramen anger ryms
än vad är realistiskt och möjligt för de flesta elevermer som att

nå inom garanterad undervisningstid. Avsikten är den ämnes-att
mässiga fördjupning eller breddning eleven kan välja inomsom
sitt fria val eller skolan lägger inom sitt skallsom utrymme ryrn-

inom kursplanernasmas ramar.
påVarje ämne grundskolan timplan våraskall enligt direktiv

ha nationellt fastställd kursplan. Vi redovisar därför förslag tillen
huvudsakligt innehåll för samtliga ämnen grundskolans timp-
lan. För dessa ämnen har vi gjorttre förändringar i ämnesbe-av
teckningarna jämfört med tidigare, förändringar ocksåsom svarar

innehålländringar i och inriktning.mot Detta gäller ämnet Barn-
vårtkunskap i förslag benämns Barn- och ungdomskunskap,som

vårtämnet Teknik i förslag benämns Teknik och miljösom samt
föreslårämnet Idrott vi skall heta Lek, idrott hälsa.och Visom

redovisar bakgrunden till detta nedan kommentar tillsom en re-
spektive ämne.

4I direktiven ämnenas ställning skallatt stärkas. Vi har ianges
våra överväganden kring ämnenas ställning föreslåförstannat att

nuvarande Orienteringsämnenatt delas in i ämnen under detre
årskursernaförsta fem samhällslära, Naturlära Teknik ochsamt

Från årskursmiljö. övergår6 dessa ämnen i Samhällskunskap, Hi-
storia, Geografi, Religionskunskap, Kemi, Fysik, Biologi samt
Teknik och miljö. årskursernaHur ämnena förläggs inom beslutas
lokalt.

Bakgrunden till detta skolårenär under de första behöveratt
lägga bredare grund för begreppsbildningen utgångs-medman en

frågorpunkt i barnens och erfarenheter för kunnaatt senare
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frånutgå 1992 94SOUgradi högreochämnesbegrepprenodladetillöver mer
Kapitel 7vill erinraVisig bärs attistruktur ämnetden omupp av.som

olikaförankring i ämnenfastmeduppläggningenden ensenare
Skolverksam-hindras.mellan ämnensamverkaninnebärinte att

uppfyllatillbidrarde olika ämnenadär atthelhetheten är en
sådanockså karak-ämnesområdenmål. ärVissavarandras av en

ämnesgränser.låtersvårligen inom snävainrymmassigdetär att

B-språk

Ämnets rollsyfte och

internationellaökadealltmeroch deutvecklingsnabbaTeknikens
språkliga kommunikationsfär-på bättrekravställerkontakterna

fram-i detmedborgarnahosreferensramvidgadochdigheter en
mångfald präglarspråkliga kulturellaochsamhället. Dentida som

måste införElevernakrav.dessaunderstrykerSverigedagens
verka iochlevafå sådan de kanutbildning ett2000-talet atten

samhälle.inriktatinternationellt
språk skriftochi talfrämmandeFörmågan användakunnaatt

utbild-orienteradsådan internationelltdelväsentligär av enen
ingå minstytterligareengelska, ettHäri bör, utöverning. europe-

spanska.ellertyskaspråk, hand franska,i förstaiskt
tredjeellerandraiockså elevernaväsentligt ettDet är att

samhälle och dendetspråk kunskaperförvärvarfrämmande om
språketfrämmandedet representerar.kultur som

innehållHuvudsakligt

elevernagrundskolan ärB-språkundervisningen i attMålet för
förstådda enklaisigspråket själva kan göraförstå tal ochiskall

förstå slag och iolikaochkan läsade textertalsituationer, att av
språketmån skrift.någon använda ikan

förhållningssätt skall förvärvaelevernaochfärdigheterDe som
språkundervisning känne-delar iintegreradeskall somensomses

aspekter.följandetecknas av

kommunikationpå skriftligmuntlig ochtyngdpunktEn-k

tillhandförstasyftar iB-språkundervisningen grundskolani en
förmåga.kommunikativaelevernasuppbyggnadsuccessiv av

kontinuerligsig ivisakunskapsutveckling skallElevernas en
förstå medförmåga ochordförrådet, tali texterökning attav

sättochvarieratsvårighetsgrad i alltmer nyanseratökad ettsamt
skrift.i tal ochuttrycka sigatt
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Eftersom det i dagens samhälle ställs påsärskilt krav SOU 1992 94stora att
kunna muntlig information förståta skall elevernaemot lära sig Kapitel 7

språk, ifråntalat allt korta meddelanden och uppmaningar till
längre sammanhängande framställningar förmedlade bl.a. radioav
och TV.

En viktig del elevernas muntliga kompetens är de kanav att
pådelta i samtal det språketfrämmande såoch uttrycka sig väl

de inte blir missuppfattade.att Till den muntliga kompetensen
också förmåganhör sammanhängande berättaatt eller be-mera
någotskriva läst eller hört.man

Väsentligt förmågaär vidare elevernas på språkdet deatt stu-
derar till sig skriftlig informationta olika slag. Hit hör t.ex.av
enkla meddelanden och brev lättare fiktions- och faktatextersamt
förmedlade tidningar och tidskrifter. Efterhand fördjupas läs-av
ningen områdentill gälla där fårelevernaatt själva söka fakta-
kunskaper eller upplevelser. Till elevernas läsfärdighet ocksåhör

de skall bekanta medatt och kunna använda olika lästekni-vara
ker.

Målet för den skriftliga måstekommunikationen sättas lägre
för förmågan.än den muntliga Eleverna bör kunna klara attav

formulera sig självständigt i meddelanden och kortare brev.t.ex.
Elevens fria skrivande kan dock mångaeget god hjälp förvara en
elever språk.utveckla sittatt

Ett meningsfullt innehålloch autentiskti

Inlärning språkfrämmande sker naturligast språ-ettav attgenom
ket knyts till för eleverna meningsfullt och intresseväckandeett
innehåll. frånRedan inledningsskedet bör eleverna därför möta

innehåll allsidigt förhållandenett sätt speglar mål-ettsom som
spräksländernas barn och ungdomar lever under. Till allsidigheten
hör eleverna blir förtrogna inteatt bara med vardagslivet utan
också sådana frånmed inslag lekens och fantasins världt.ex. som
är del barnens kulturarv i de aktuella länderna.en av

successivt bör eleverna vänja sig vid lyssna till och läsaatt
autentiskt material med anknytning såsomtill andra skolämnen
geografi, historia, musik eller till Övergripandeetc. teman som
barn- och ungdomskultur, miljö och arbetsliv.

Kulturkunskap och samhällsorienteringi

Ökad interkulturell förståelse är målövergripande språk-förett
undervisningen. språkVarje främmande ocksåärnytt i den me-
ningen det jämfört modersmåletmedatt ofta är uttryckett- -
för annorlunda sätt beteett sig, för olika värderingaratt och för

kultur. Eleverna ocksåbehöver bli medvetnaen regio-annan om
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94SOU 1992målspråksländerna.råder inomskillnadersocialaochnala som
Kapitelsådana 7bakgrunds-hörsociokulturella kompetenss.k.Till denna

förståelse kny-djupare texterförkrävs somkunskaper avensom
religion.ochhistoriakultur,rörföreteelsertill somter an

vidingår blirförståelsen eleverna attkulturella att vanadenI
ochmeningvidkultur isvenskförhållanden ochsvenskabeskriva

språ-aktuelladetdärländerigällermed vaddessajämföra som
i dessaungdomslitteraturochbarn-medKontakttalas. t.ex.ket

också.ingårländer

språkinlärning och eget ansvari

fått värde-engelskaiundervisningenredanharEleverna genom
fåttharspråkinlärning Desker. atthurerfarenheter vanafulla av

själva lärdehursig ochläraviktigtvad ärtill attställningta som
sig bäst.

och tillämpastillinsikter börocherfarenheter tasDessa vara
oriente-medkompletterasochi ämnetundervisningen eninom
skesådan börorienteringspråkinlärning sker. Enhurring om

också innefattaB-språk och börengelska ochisamordnat sättett
språkinlärningenresultatetmed ocharbetethurkännedom avom

utvärderas.kan
självaeleverna ettför taförutsättningar attskapasHärigenom

utvecklamed andrasamspelspråkinlärning och isinföransvar
förutsättningar.personligaspråkkunnande eftersitt

80LgrmedJämförelse

förförslaget äm-kännetecknas80i LgrkursplanenmedJämfört
B-språknet av

påinriktninguttaladmeren
autencitetinnehållets ochmeningsfullhet- språket talasländerdedet ellersamhälle iochkultur som-

förståelseinterkulturellsamt
ämnesområden i skolanandraB-språkets anknytning till-

inriktningformuleradicketidigareen
gårspråkinlärninghurmedvetenhetöka elevernas omatt-

till.

ungdomskunskapochBarn-

kommentarInledande

ochoch barnsomvärldsförändringarberörtvi ung-kapitel 3 harI
införställsungdomlivsvillkor. Dagensförändrade nyadomars
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såvälfrågor ungdomstid SOU 1992 94och krav gäller deras somsom egen
år många Kapitelhar 7framtiden. Barnkunskapsämnet under senare

sådana ungdomsfrågor, någotskolor inriktats mot som upp-mer
bildarbehov. Sammantagetfattats positivt och ettsvarat motsom

såvälföreslår beteck-förändring videtta bakgrund till den aven
ning inriktning ämnet.som

Ämnets syfte rolloch

ungdomskunskap kun-barn- och ärSyftet med ämnet att genom
frågorutveckling och andraoch ungdomarsskaper barns omom

och roll i dagens samhälle,väsentliga för ungdomars livärsom
tonårsutveckling, ochstärka elevens identitetstödja elevens ge

förstå och respek-eleven skall kunnaförutsättningar för möta,att
Ämnet skallolika bakgrund ochmänniskor medtera ursprung.

tonåringens integration i vuxenlivet ochbidra underlättatill att
främja jämställdheten.

bådetonåren innebär förändringar,ochPuberteten stora
tankar, upplevelser ochkroppsliga och känslomässiga, som ger

sårbarhet frå-också ochskapar osäkerhet,förväntningar sommen
och sin roll.sig självgor om

modernahar i det samhälletIdentitetsutvecklingen för de unga
har blivit utdragentidigare. Ungdomstidenkaraktär änen annan

självklara, mycket till-inte längre ärTraditionella är mernormer
pålåtet individen kunna välja mellankravoch det ställs attstora
vuxengenerationen ofta bristfälli-med äralternativ. Kontakterna

själva livsformer och finnalämnas prövaungdomarna attga,
Skolan har häridentitet. ett ansvar.en

Ämnet årskurser.grundskolans högreför elever iär anpassat
Många arbetaframtida yrke medkommer i sitt män-elever att

Ämnetområden. ochbarn- ungdomskunskapniskor inom olika
kunskapsområde. Skolan bör inomäveninblick i detta ramenger

intresseradeerbjudadet fria valet, eleverför sin profilering, ytter-
ligare fördjupning i ämnet.

innehållHuvudsakligt

skall ele-Undervisningen i barn- och ungdomskunskapämnet ge
utveckling och behov,kunskaper barns och ungdomarsven om

variationer isamlevnad och relationer likheter ochsamt omom
behov.skilda kulturer. Undervisningen efter elevernasanpassas
förståsUtgångspunkten skallelevens nutid, för dennaär attmen

år måstemåste riktasoch blickarnabarns tidiga även mottas upp
Ämnets innehåll historisktelevens tänkta framtid. skall i ettses

kunskapsområ-perspektiv. olikaoch internationellt Inom ämnets
båda möjlig-perspektiv belysas. Eleven skallden skall könens
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frågor jämnåriga,diskutera med barn, föräldrar SOU 1992het aktuella 94att
Utifrån områdenoch andra kunskaper inom ämnets olika Kapitel 7vuxna.

fådiskussioner med andra skall eleven reflektera ochoch över
få förståelsedärmed ökad för sin och andras utveckling ochegen

situation i samhället.
Ämnets grundläggande den växande människan iärtema sam-

Utifrån områdenhället. detta skall följande behandlas barns och
relationerungdomars utveckling och behov, samlevnad och och

identitet och kultur.

ungdomars utveckling och behovBarns och

fåEleven skall kunskaper barns och ungdomars utveckling,om
behov betydelsen olika uppväxtvillkor. Barn ochsamt om av ung-

i särskilt behandlas liksomdomar behov stöd skall FNs kon-av
vention barnets rättigheter.om

Samlevnad och relationer

få förståskall kunskaper förEleven kunna och hantera rela-att
bådationer med kamrater könen i skolan och fritiden samtav

Tonåringens frågori familjen. aktuella vänskap, ensamhet,om
våld,kärlek, sexualitet, skilsmässor, mobbning, alkohol skallm.m.

behandlas. Kunskap familjen, dess förändrade villkor och be-om
tydelse för den växande människan skall belysas.

Identitet och kultur

fåEleven skall kunskap identitet formashur i samspel medom
andra, kulturelltär socialt, och historiskt betingad och indivi-att

utifrån fården den kulturen sina värderingar, attityder ochegna
förståelse såvälUndervisningen skall för sitt egetnormer. ge som

kamraters och andra människors leva. Olika ungdomskul-sätt att
skall belysas liksom massmedias behandling dem ochturer av

tonåringen frågor.förandra viktiga Elevens erfarenhet attav vara
förhållningssättskolelev, mellan elever mellanoch de ochvuxna

eleverna skolan skall behandlas i undervisningen. Undervis-
också frågorningen skall för i anslutning till elevensutrymmege

framtida studie- och yrkesval.

Jämförelse 80med Lgr

frånJämfört med 80 innebär förslaget förskjutningLgr kun-en
skap barn till ungdomskunskap. Amnet skall kunskapom ge om

202



frågorbarns utveckling ochoch ungdomars behandla andra SOU 1992 94som
Äm-väsentliga för ungdomars liv och roll i dagens samhälle.är Kapitel 7

nesbeteckningen skall därför ändras till Barn- och ungdomskun-
skap.

också innehålletFörskjutningen innebär delar i Sam-att av
hällsorienterande ämnen flyttas till barn- och ungdomskun-över

innehåll på 80skap. finns angivet 122 i och omfattarDetta Lgrs.
relationer, könsroller, och samlevnad, alkohol, narkotika ochsex-
tobak.

Bild

Ämnets syfte och roll

Syftet med bildundervisningen eleverna lär sigär användaatt att
bildspråket. måste bildspråkligaoch utveckla Respekt visas de fär-

dådigheter eleverna har de kommer till skolan. den fortsattaI
bildspråkliga utvecklingen skall eleverna lära sig i växandeatt
grad medvetet använda sina bilduttryck. Eleverna skall möta
bildkonsten källa till kunskaper och glädje. skallDesom en upp-

i skapande arbete utnyttja alla sina uttrycksmedelmuntras att
bild, ord, rörelse och ljud.

mångaBilden betraktas i dag betydelsefullt infor-ettav som
språk.mationsbärande Bildundervisningen skall elevernage en

bildspråkgrund för funktionellt i deras fortsatta verksamhet.ett
språketsBildkonsten är det visuella parallell till skönlitteratu-
medskall tillsammans bildensDetta roll inom massmedia,ren.

förmågaformgivning och miljö och elevernas naturliga att ut-
trycka sig i bild bildundervisningen.prägla

innehållHuvudsakligt

fårUndervisningen i bild tillskall leda eleverna lära sig bild-att
språket attgenom

ökade i framställakunskaper bilderatt-
förmåga förståutveckla sin uppleva och olika slagsatt se,-

bildspråkligabilder, utveckla kunskaper bildens komposi--
tion och byggnad och bildkategorier

bildspråket såsomoch bearbeta i skildamöta funktioner, in--
bildkonst, massmedia, miljö och formgivning. Den rörli-om

film, video,bilden den grafiska formgivningen samtga
den tredimensionella bilden tydlig uppmärksamhetges

bildspråketkunskaper och dess betydelse för männi-om-
ska och samhälle. Eleverna skall tillfällen till användning

språkligaoch analys integrerade uttryck.av
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skall de ha god grund för SOU 1992 94grundskolaneleverna lämnarNär en
livslång förmågan Kapiteltillägna sig och lusten 7utveckling att atten av

så skaffa informa-det bra de kanbilder och kunna göraskapa att
olika slags bilder in-och kunskapertion, upplevelser genom som

förmågaformgivning.massmedia, miljö och Derasbildkonst,om
fungera medel för minne och tän-använda bilder skall ettatt som
påverkan.för kontakt ochkande,

områden, så måleri, grafik, foto,Bildkonsten inom alla som
verklighe-elevernaskall uppmärksammas. I denna möterfilm etc.

så upplever och tolkar den. Möten medandra människorten som
skönhet, humor ochkan eleverna upplevelserbildkonsten avge
med bilder och olikaoch lust själva experimenteraspänning att

målar, fotograferar eller filmar. Bild-bilduttryck de tecknar,när
ochfantasin och lusten berätta, skriva, lekastimulerarkonsten att

drarnatisera.
få respekt för kvalitetersin lyhördhet ochEleverna skall öva

barn- och ungdomskultu-i och andras kultureroch värden egna
mångamångskiftande rninoritetskul-svensk kultur och deenrer,

långtvårt Bildspråket internationellt iland. störrei är ut-turerna
innehåller också regiona-andra uttrycksformersträckning än men

måste speglas i undervisningen.och kulturella särdrag. Dettala
bildmänniskas tänka och uttrycka sig i hänger närasättEn att

Ommed hennes personlighet och hennes livssituation.samman
både uttryckssättblockeras utvecklingendet sambandet bryts, av

utgå frånArbetet skall därför elevernasoch personlighet. egen
bildspråkbakgrund, det och de erfarenheter de har närkulturella

tillde kommer skolan.
inriktas dels bildframställningUndervisningen skall mot egen

tolkakommunikation och dels kunskaper i avläsa,och mot att
vårvår tid i kulturs historia.och analysera bilduttryck i ochegen

få syftar till utvecklaEleverna skall lära sig teckna. Detta att
iakttagelseförmågan förståelsen för mellan iakt-och öka samband

mellan tänkandet och handens arbete.tagelse och uttryck och
såledesgrundskolan skall kunskaper iBildundervisningen i ge
uttrycksmedel.och utveckling bildens grundläggande Dessa ärav

texturen,linjen, ytstrukturen formen, volymen ochbl.a. ytan,
tillsammans eller enskilt, bildensfärgen, alla generellt, utgörsom

språkliga dvs. deras roll i kommunika-visuella gestalt och uttryck
undervisningen utvecklationsprocessen. Vidare skall elevernas

förmåga i bilden beskriva grundläggande rumsbegreppatt som
storliten och ljusskugga.framförbakom, nära avlägset,

Bildens grundläggande uttrycksmedel och spatiala begrepp
utgångspunkt förmågaockså för elevernas växandeskall vara en

såförstå omgivande verkligheteniakttaga, uppfatta och denatt
både och kulturmiljön. Iakttagel-den sig uttryck itar natur-som

seförmågan för bildframställning och förskall grundutgöra egen
förståelse bildmedierna.av

204



1992 94SOUanvändaaktivtochsigtillägnaskall kunnaelevernaFör att
Kapitel 7komposition,byggnad,bildensundervisning ibildspråket skall

infor-syfteingå. ibl.a.användsBilder attstorlekochformat ge
reklamförmedlaunderhållning kunskaperoch attmationm, om

bildkategorierDessaiberättaochpropaganda reportage.och att
eftersträvaskall eleverna attdrastenderargränser att ut,vars

använda.medvetetsjälvaochsärskiljakunna
tvådimensio-dentilltankarnavanligtvisförbegreppBild som

film,ibildenrörligamassproduceradeoftastillbilden. Dennella
ock-skallbildendatorgenereradedenliksomoch video,television

tredimensionellabild.undervisning i Denförså underlagutgöra
bildbyggenandraochformgivningscenografi,skulptur,bilden

tillämpningsområden därallaoch layout ärgrafisk formliksom
utvecklas.uttrycksmedelgrundläggandebildens

andramedsamverkanbild i ut-förekommermassmediaI
skall in-också Undervisningenmusik.ord,oftasttryckssätt men

integreradeanvändningbåde praktiskochnehålla analys av
språkliga uttryck.

spiralrörelsestigandeskalliProgressionen ämnet ensomses
rubrikenunderinledningsvisbeskrivsutifrån punkterde som

förståssådant skallinnehåll. synsätt attMedhuvudsakligt ett
äreleverna artför dekunskapergrundläggande sammaavyngre

ocksånivå. debetyderpå Det attlägrede äldre,för enmensom
så-språkliga uttryckintegreradefå användaskallelevernayngre

video.som
Även detänspråk visuella ärdet annatettbildens ver-om --

språkensbåda undervis-Ilikheter.språket, didaktiskafinnsbala
till in-möjlighetbarnvarjeuppdragfinns attningsprocess ett ge

på kunskaper.generellagrundadeuttrycksmöjligheterdividuella
fålåta utvecklabarnenendastvi intevillbildundervisningenMed

förståförmåga ochochocksåbildspråk deras attsitt seutan
verklighet.sinupplevelserfå nyanseradedet sättet avmer

80med LgrJämförelse

80. Deni Lgrredanbild skeddeförändringar ämnetVäsentliga av
kunskaperbidragit medharforskningenpedagogiska omnya

förstå lever Denförmåga vivärlddeni barnsrollbildens att
på-ochbilderberoendebarnenspråkliga hos ärutvecklingen av

språk ärbetrakta bilden ettallmäntAttbilder.verkas sommerav
påver-åren. synsättDettadevunnit gehörsynsätt senasteett som
kallartraditionelltdet vihjälpMedbildpedagogiken.kar av

medvikommunicerarordet,skrivnaspråk, ochtaladedet var-
tyck-viförklarar,ochredogörvibeskriver,ochandra. Vi berättar

viverklighetdentolkar viordenMed hjälpoch fantiserar. aver
lever
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vårBilden språk.är del tids Sannolikt skiljer inte barn SOU 1992en av 94
på dåbild och 0rd de läser. Likheter och skillnader i ämnena bild Kapitel 7
och svenska skall därför uppmärksammas. Bilden delses som en

människans kommunikativa register.av

Engelska

Ämnets syfte och roll

Närmare 800 miljoner människor över hela jorden kan idag an-
vända engelska. Ungefär hälften dem har engelskaav som mo-
dersmål.

Genom språketengelska såharatt dominerandenumera en
ställning i hela det internationella samhället fungerar det ettsom

språk.globalt I värld alltmer präglas internationellaen som av
kontakter behöver alla svenskar såkunna engelska väl, de kanatt
förstå språketoch använda i tal och skrift.

Det ständigt ökande utbudet engelska i massmedia, det in-av
tensifierade reselivet och behovet kunna kommuniceraattav
engelska områden,inom olika inom utbildning och forsk-t.ex.
ning, pågör kraven bredd och djupatt i engelskkunskaperna väx-

En viktig del denna breddning och fördjupning dener. utgörav
interkulturella förståelsen.

Det skolansär uppgift till eleverna såförvärvaratt att godase
språkfärdigheter såoch mycket relevant samhälls- och kultur-av
kunskap de kan fungera i de olikaatt sammanhang där engelskan

språkliganvänds för kommunikation.

innehållHuvudsakligt

Målet för engelskundervisningen i grundskolan är elevernaatt
förståkan varierande former engelskt tal och själva kan göraav

förståddasig i olika talsituationer, de förståkan läsa ochatt texter
olika slag kan språketoch använda i skrift i enkla former. Ge-av

engelskundervisningen skall eleverna komma i kontaktnom med
olika inslag samhällsliv såsomoch kultur, dessa avspeglas iav
bl.a. engelskspråkigaden litteraturen.

De färdigheter förhållningssättoch eleverna skall förvärvasom
skall integrerade språkundervisningdelar i känne-ses som en som
tecknas följande aspekterav

En tyngdpunkt muntlig och skriftlig kommunikation

Engelskundervisningen i grundskolan syftar i första hand till en
successiv uppbyggnad elevernas kommunikativa förmåga. Ele-av
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94SOU 1992kontinuerligsig iskall visakunskapsutveckling enegenvernas
Kapitelmed 7förståförmåga ochtalordförrådet, texteriökning attav

ochvarieratalltmerefterhandsvårighetsgrad iökad ett ny-samt
sig.uttryckasätt attanserat

alltifrånspråk, kortaförstå talatsigskall läraEleverna att
sammanhängandetill längreuppmaningarochmeddelanden

delviktigEnradio och TV.förmedlade bl.a.framställningar, av
samtalideltade kankompetens ärmuntliga attelevernasav

därdiskussionertillalltifrån dialogervardagligaenklaengelska,
Tillåsikter andras.och bemötabåde uttryckaskall kunnade egna

förmågan sammanhäng-ocksåhör attmuntliga kompetensenden
något eller hört.lästförklarabeskriva ellerande berätta, man

förstå olikaockså ochmåste sig läsalära texterEleverna att av
fik-enklareoch brev,meddelandenenkla samthörslag. Hit t.ex.

Efterhand för-tidskrifter.ochtidningarifaktatexter,ochtions-
fårområden självaelevernadärgällatill bl.a.läsningendjupas att

Förmåganupplevelser.eller attfaktakunskapersöka egen
populärveten-ellerverkskönlitterärtsigtillgodogörahand ett en

närmål skall strävaeleverna motframställning ärskaplig ett som
grundskolan.slutetsigde närmar av

tidigt kunnarelativtskrivförmågan elevernabörgällerdetNär
kanEfterhandbrev.och kortaremeddelandenskrivaklara attav

och be-berättelsermedbyggasframställningenskriftligaden
ocksågrundskolanslutetförskrivningar resu-mot rymmaatt av

relativtkrävsdetEftersommed kommentarer.referatméer och
uttrycksförmågaskriftlignå godtillförinsatser att enstora upp

skriftligaelevernasmåttliga ställaskravmåste regeldock som
nåelever kanvissaspråkfärdighetsnivå, hindrarintevilket att

stöd fördet finnsbeaktasdockbörlångt avseende. attDetdettai
mångahjälperskrivandetskapandefrittochindividuelladetatt

sittgenerellt utvecklaochkunskapersina attbefästaelever att
språk.

innehållmeningsfulltEtt

språket tillknytsspråk naturligastskerInlärning attett genomav
innehåll. Re-intresseväckandeochmeningsfulltför elevernaett

demedvetnafrån blinybörjarstadiet bör eleverna attdan an-om
modersmål.sittanvänderdesättengelskavänder somsamma
speglarinnehållet stoffetintressant ärgöra attEtt sätt eng-att
viktig delverklighet. Enelskspråkiga och ungdomarsbarns av

Elevernaungdomslitteraturen.ochengelska barn-dendetta är
sångerochlågstadietpå rim,lära sigdärför redanbör ramsor

engelskspråkiga ochvärldensfå den myt-tidigt mötaoch sago-
värld.

läsatill ochfå vid lyssnavänja sigelevernaSuccessivt bör att
tillanknytningområdenfrån direktharmaterialautentiskt som
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enskilda skolämnen geografi, historia, biologi, samhällskun- SOU 1992 94som
skap, musik, bild eller ämnesövergripande barn- ochteman Kapitel 7som
ungdomskultur, miljö och arbetsliv.

Kulturkunskap och samhällsorientering

Ökad förståelseinterkulturell målär övergripande språk-förett
undervisningen. språkVarje ocksåfrämmandeär inytt den me-
ningen det modersmåletjämfört medatt ofta är uttryckett- -
för annorlunda sätt bete sig, för levnadsförhållanden,ett olikaatt
för olika värderingar och för kultur. Inte heller inomen annan
engelsktalande länder kan tala enhetlighet när det gällerman om
människors sätt eller uttrycka sig. Elevernaatt behöver där-vara
för bli medvetna regionala och rådersociala skillnaderom som
såväl inom mellan engelsktalande länder och ökad för-som en
ståelse för dessa skillnader. Till denna s.k. sociokulturella kompe-

också sådanahör bakgrundskunskapertens krävs för dju-som en
förståelse rör kultur, historia, geografitexter ochpare av som re-

ligion. den förståelsenI interkulturella ingår eleverna självaatt
kan berätta beskriva eller förklara förhållandensvenska ochom,
värderingar och jämföra dessa med vad gäller i andra länder.som

språkinlärning och ansvarstagandeeget

ocksåUndervisningen skall eleverna insikter dels i allmännage
språkinlärning,teorier dels i vissa språkinlär-strategier vidattom

ning kan effektiva än andra. Genom eleverna tidigtvara attmer
vänjer sig vid ställning till vadatt är viktigtta lära sig ochattsom
hur de lär sig ocksåbäst, lägger de god grund för kunnaatten
planera och språkinlärning.för sinta ansvar egen

Elever lär sig arbeta tillsammans lär varandra. Engels-som av
samtalsspråkkan även vid arbetet måli ärsom strä-ett attgrupp

mål samtidigtmot, ärett medel för elevernava ettsom att ut-
veckla sin muntliga kompetens.

Jämförelse 80med Lgr

Jämfört med kursplanen i 80Lgr kännetecknas förslaget av
påuttalad inriktningen mer

innehållets meningsfullhet och autenticitett
engelskspråkigadet kulturarvet, förståelseinterkulturellk och

samhällsorientering
engelskans anknytning till ämnesområdenandra-k och till
ämnesövergripande och projektteman
tidigare icke formulerad inriktningen
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öka elevernas medvetenhet språkinlärning gåratt huri SOU 1992 94om
till. Kapitel 7

Geografi

Ämnets syfte och roll

Skolämnet geografi i grundskolan har tradition huvudsakligenav
omfattat beskrivande världsupptäckande regionalgeografi. Fortfa-
rande är denna väsentlig grund i ämnet. Det finns emellertiden
skäl fortsätta den vidgning innehållskolgeografinsatt in-av som
letts i de kursplanerna. frågorEn radsenaste och i den när-nu

framtiden kräver ökade insiktermaste i samspelet natur-samhälle.
frågorDet framförär allt relaterade till befolkningstillväxt, livs-

medelsförsörjning, miljöpåverkan,resursanvändning, avfallshante-
nng.

Med övergripande förhållandetperspektivett människa-av
omgivning, bör geografiämnet förståelsekunskaper för ochge
analys förändringar i och kulturlandskapet. Ennatur-av process-
och konsekvensinriktad skolgeografi eleverna ökad bered-ger en
skap inför skeenden i föränderlig omvärld.en

Därutöver skall eleverna historiskt fåperspektiv för-ettgenom
ståelse för dels vilka betingelser format dagens landskap ochsom
dels för hur föreställningarna påverkatvärlden påverkatsochom

kartbildens utveckling.av

innehållHuvudsakligt

Det övergripande förhållandetperspektivet är människa-omgiv-
såvälning. Omgivning är kulturlandskapet.natur- Natur-som

landskapet studeras, bildnings-dess och förändringsprocessen
rumsliga samband och samspelet mellan landskapet.iprocesser

studieområdeGeografins är jorden dessoch mantel vegeta--
tion, luft och allt vad människor etablerat jordytan män-samt
niskorna själva i deras verksamheter tiden.över

Skolämnet geografi kan delas områdenin i flera beskri-Den
vande, världsupptäckande regionalgeografin, och kultur-natur-
landskapets bildning och förändring den konsekvensinrikta-samt
de skolgeografin.

Beskrivande regionalgeografi

samspelet människa-omgivning studeras i olika landskap. Globen,
modellen helheten inom vilken alla studerade landskap harav en
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94SOU 1992nöd-och kartan ärrollcentral ettharhemma,och hörplats en
Kapitel 7hjälpmedel.vändigt

påområdenade vitasuccessivt reduceraskallSträvan attvara
områden tydligare, sättadiffusagöravärlden,bildelevens attav

förhållanden ochmedförtrogenhetengråa ökafält ochfärg
Stu-världen.olika delaridagliga livmänniskorsiförändringar av
ochhuvuddragstudierområden tillvidarelederunikadier avav

vegetationszo-ochklimat-globalaidentifieringstrukturer avsom
industriregionergruvdistrikt,ochjordbruks- osv.ner,

geografiskakunskapergeografinhistoriska upp-Den omger
förändring-medförtskeendenandraochpolitiskahurochtäckter

kartbilden.avar

förändringochbildningkulturlandskapetsochNatur-

bildningframväxtfrågor derastilllederlandskapStudier omav
oftamycketförändringar ärtillBakgrundenförändringar.och

naturförhållanden,fördelningengeografiskaojämnaden resur-av
olikhe-regionaladvs.verksamhetsmöjligheter,ochmänniskorser,

oli-mellansambanddyl.handelflyttningar,Kontakter, gero.ter.
få för-insikt i deskallElevernaområden, samband.rumsligaka

landskap.dagenstilllett framändringar som

geografiKonsekvensinriktad

stude-geografiundervisningenikonsekvensorienteringGenom en
också Män-konsekvenser.derasförändringarenbartinte utanras

i landskapet,förutsättningarnanaturligadeberoendeniskan är av
ochmark,också taktpåverkar snabbarei allt vattenhonmen

organisatoriska ochekonomiska,tekniska,gällerdetluft. När po-
uppmärksammaviktigtsärskilt attdetförändringar är attlitiska

Ele-alternativ.olikamellanvalmedvetnaiblandefterskerdessa
handlingsal-olikakonsekvenserbedömaiskall tränas att avverna

Därige-luft.påverkan ochmark,frågor vattenternativ i avom
främjas.elevernahosmiljöansvarmiljömedvetande ochkannom

Centrala begrepp

tillknutnabara ärinteerhålla kunskapergeografiskaFör somatt
be-centralaantalanvändstid,specielloch ettunik plats enen

STCPP-
begränsad delvilketsådant landskap,begreppetärEtt enavser

såväl ochhembygdenlokaladengällakanvärlden. Det svens-av
närhet ochlandskapet ärländer.miljöer och Ilandskap,ka som

avstånd nyckelbegrepp.
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Andra viktiga begrepp är lokalisering, flöde, rumsli- SOUutrymme, 1992 94
samband, region och regionala olikheter.ga Kapitel 7

Jämförelse med Lgr 80

Liksom tidigare är den beskrivande, världsupptäckande regional-
geografin central. En starkare betoning läggs dock vid allmängeo-
grafiska begrepp bådeoch samband lokalt och globalt.

En inriktning sker motny
och konsekvensorienterad regionalgeografi ochen process--

påhistoriskt såvälperspektivett och kulturlandska-natur--
bildning och förändring på vårhur världsbild för-pens som

ändras förändrade kartbilder.genom

Hemkunskap

Ämnets syfte och roll

Hemmets och hemlivets karaktär har förändrats, bl.a. genom
ökad andel förvärvsarbetande kvinnor. Det gäller hur vi äter, vad
vi ocksåhuräter, vi lever, den roll tekniska hjälp-t.ex.men som
medel spelar i hemmet. ocksåDet ställs större krav oss som
konsumenter. Vi behöver alltmer kunskaper kvalitet, eko-om om
nomi och konsekvenser för och miljön för medvetetom attoss
kunna välja och tjänster det utbud erbjuds.storavaror ur som
Hemkunskapsämnets syfte och roll skall denna bakgrund.motses

Ämnet hemkunskap skall praktiska och teoretiska kunska-ge
betydelse för hälsa och livskvalitet. Dit hör kunna väljaper av att

och tillaga god hälsa. Den praktiskamat matlagningensom ger
eleven erfarenheter hur livsmedlen skall behandlas förger av att

bevara näringsinnehållmaximalt måltidenoch förett skall bliatt
väl och smaklig. ochMatsammansatt är viktig delmatvanor en

kulturarvet. ocksåDit hör samvaroformer och trivsel,av t.ex.
kvalitet och vardagsestetik. Genom internationella och historis-
ka jämförelser kan matkulturens betydelse olika aspekter bely-ur
sas.

Hemkunskapen skall utveckla förmågaelevernas analyseraatt
och lösa praktiska problem och grundlägga reflekteraatten vana
över konsekvenserna kunskaper hälsa, ekonomi och miljöav om

våraför vardagliga handlingar. Hit hör laga och skötaatt mat att
tvätt och bostad ekonomiskt och miljövänligtett perspektivur
med hänsyn till bl.a. den ökande andelen allergier.

Skolan skall främja jämställdhet mellan könen. Detta sker i
hemkunskapen bådedels fårpojkar och flickor erfa-attgenom
renhet såvälpraktiskt arbete med traditionellt kvinnligaav som
manliga uppgifter och dels eleverna samarbetar ochattgenom
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1992 94SOUslagliknandesituationernaturligaiarbetsuppgifterfördelar av
Kapitel 7i livet.mötade kommer att senaresom

hälsalivstil,mellansambanden mat,kunskaperMänniskors om
i hemkun-Undervisningenfolkhälsan.betydelse förmiljö haroch

samband.dessakunskapskallskap omge

innehållHuvudsakligt

hushållsekono-ochrationelltfå förutsättningarskall attEleverna
hemskötselmathållning, boendesitt samtsinplaneramiskt av

för hälsabetydelsefå kunskaperskall matensoch tvätt. De om
hushållavårda ochbetydelseninseoch attvälbefinnandeoch av

ochpersonligamed resurser.gemensamma

kunskapsområdenföljandeomfattarHemkunskap

och hälsaMat

kunskapergodaskall attUndervisningen matvanor gegenomge
arbets-förvälbefinnande,ochmåltidens för hälsabetydelseom

få grundläggan-skallElevernaförmåga, gemenskap.ekonomi och
också lä-ochbakning,ochmatlagningkunskaperpraktiskade om

näringsinnehåll kva-ochtillmed hänsynlivsmedelväljasig attra
såväl nationellt ochstuderastraditionerochMatkultur ettlitet. ur

perspektiv.historisktinternationellt ettsom

Bostaden

såvälvård skötselochkunskapskallUndervisningen en-avomge
påperspektiv bo-historisktochmiljö ettskild gegemensamsom

utveckling.stadens
möblerbelysning,inredning,få kunskaperskallEleverna om

praktiskt tränaskallutrustning. Detekniskolika slagssamt av
inventarier.underhåll dessbostaden ochochrengöring av

Konsumentekonomi

förmåga ekonomisktillfrämja elevernasskallUndervisningen
hushållets behov. Hitochutifrån ochdeplanering resurseregna

och till-såväl förvaringinköpaspekterekonomiskahör som
också få konsumentens rät-kunskaperskallredning. Eleverna om

konsumentinformationbedömasigläraskyldigheter,ochtigheter
mål och metoder.marknadsföringensgranskakritisktoch
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SOU 1992 94Konsumentekonomi integrerat samband medär Iett moment.
kostnader Kapitelarbetet 7det praktiska görs ekonomisk planering. Allaen

beräknas och diskuteras, matkostnader, för hem-kostnadert.ex.
förproduktion kontra fârdiglagat, boendekostnader, kostnader

diskmedel, teknisk utrustning Konsumenträttsligatvättmedel, etc.
också, konsumentin-lagar behandlas liksom kritisk granskning av

formation och val betalningsformer.av

Resurshushållning

hushållningför ochEleverna skall utveckla respekt med resurser
bruksföremål återanvändaoch för möjligheterna vardagsting-att
en.

hushållensoch roll och förenskilde konsumentensDen ansvar
både globalt och framtidsinriktatmiljön lokalt, sett ettur per-

framhållas. Eleven skall arbeta med alla förekom-spektiv skall
hushållet ekologiskt perspektiv inköp,mande uppgifter i ettur

avfallshantering, rengöring bosta-förvaring, tillagning mat, avav
den kläder.tvättsamt av

årskurserLägre

årskursernai de lägre deHemkunskapsundervisningen betonar
använda redskappraktiska färdigheterna. Hit hör och bere-att att

ocksåskall lära sig välja livsmedelmatda livsmedel. elevernaMen
måltider, tillräckligför komponera allsidiga energiatt som ger

utgångspunktenhär den naturligaoch näring. Skollunchen ger
för skapa medvetenhet och godaatt vanor.

årskurser undervisningen eleven skallI lägre inriktas attmot
fåskall inte baraElevenklara sig själv i vardagssituationer. kun-

måltid, ocksåskap frukosten viktig hjälpär utanatt attenom
sådant finnssätt det tidplanera sina morgonrutiner förattett

Mångafrukost. elever sin dag behöverochstartar enensamma
morgonmål.motivation själva för sittatt ta ansvar

måltider,Vidare skall planering och tillagning enklare somav
mellanmål och kvällsmat tränas.

iDagens elever är allmänhet mycket detmedvetna resurs-om
slöseri förekommer i världen. hemkunskap tränasI ämnetsom

åtgärder,enkla betydelsefulla för mycketintet.ex. att tamen
diskmedel, inte diska under rinnande detatt vatten, sorteraatt av-

får,fall välja tvättmedel.attman
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årskurser SOU 1992 94Högre
Kapitel 7

årskurserna förförutsättningar arbetaEleverna har i de högre att
försammanhängande arbetspass,i längre utrymmesom ger egen

sitt praktiska arbete.planering, genomförande och utvärdering av
också inomkan tillgodogöra sig teoretiska kunskaper hem-De

kunskapsområden.olikakunskapens

Jämförelse 80med Lgr

och hälsaFörstärkning sambandet mellan matav-
hygien, miljö, konsumenteko-80s huvudmoment kost,Lgr-

kunskapsområdenfyranomi och samlevnad, har ersatts av
konsumentekonomi resurshus-hälsa, bostaden, ochochmat

hållning
årskurserna betonas de praktiska kunskapernaI de lägre-

de teoretiska.och i de högre

Hemspråk

Inledande kommentar

kursplan-er hänsyn tillVid utformningen kommer äm-atttasav
olika inom för timplanen,kan komma läsas sättnet att ramen

B-språk.alternativ tillettt.ex. som

Ämnets syfte och roll

Modersmålet språk-,grundläggande betydelse för individensär av
harmonisk utveckling för-personlighets- och tankeutveckling. En

språk.behärskar sittutsätter att egetman
hemspråkSkolans uppgift för elever medär änatt annat sven-

tvåspråkiga med dubbelska främja deras utveckling till individer
sitt moders-kulturell identitet och kulturkompetens. Att behärska

nå tvåspråkighetsmålet.mål förutsättningarna förär atten av
hemspråkslärareHemspråkselever, deras föräldrar är vär-samt en

unik skolans intemationaliseringsarbete och idefull och iresurs
förståelse solidaritet olika folk ochskapa för och medsträvan att

hemspråksundervisningen två-kulturer i världen. Genom utbildas
språkiga kunskap andra länders kultur ochmedpersoner en om
förankring i sin minoritetskultur i Sverige.

språk sinse-Undervisning i etthundraämnet över somavser
mellan mycket olika. Därför skall tillämpningen kursplanenär av

språkförhållanden.till olika elevgruppersi ämnet anpassas
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innehållHuvudsakligt SOU 1992 94
Kapitel 7

hemspråkUndervisningen i skall leda till eleverna utvecklaratt
språkliga förmåga. förståsin Detta innebär eleverna skall ochatt

kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt läsa och användasamt
språksitt i de olika situationer de ställs inför fritiden, i skolan,

i kamratkretsen, i arbetslivet och i kontakter med ursprungslan-
det.

fåEleverna hemspråketsskall kunskaper relationen mellanom
språkets såoch det två-svenska strukturer de kan utvecklaatt en

språkig ocksåkompetens. De skall kunskaper ursprungslan-om
dets historia, såsamhälle, kultur och människors livsvillkorom

får förståelse bådede för den och den svenska kulturensatt egna
fåroch värderingar. Därigenom eleverna förstärktnormer en

självkänsla och identitet. Genom litteraturläsning och fri skriv-
förmåganing skall eleverna utveckla sin sinasätta upplevelseratt

i fårelation till den situationen och därmed bättre för-egna en
ståelse för världen föroch sig själva.
Eleverna språkskall lära sig använda sitt medel för kun-att som
skapstillågnande och därigenom skaffa sig 0rd- och begrepps-ett
förråd områden.inom olika

språkElevernas kunskaper och kulturer skall leda till attom
de aktivt kan delta i skolans intemationaliseringsarbete.

Några kunskapsområdencentrala perspektiv och

språkVi lär i samspel med andra människor i olikaoss samman-
förståhang. Vi har behov det sker omkring Iett attav som oss.

utifrånmötet med verkligheten bildar vi kunskap de problemny
Språk-,vi möter och de tidigare erfarenheter vi har.som person-

påverkarlighets- och kunskapsutveckling hör ihop och varandra.
Språkutveckling språkanvändningsker via kring meningsfulltett
innehåll.

hemspråkselevemaFör skolansär uppgift främja derasatt ut-
tvåspråkiga tvåkulturellaveckling till och individer. Eleverna har

två språk tvåoch därmed kodsystem med undervisnings-sig i alla
situationer.

Utbildningsmålen för elevernas kunskaper och färdigheter i
hemspråk tvåkan kunskapsområden,beskrivas inom nämligen

hemspråketkunskaper och färdigheter ii
kunskaper ursprungslandets kultur och samhälle ochi om

den minoritetskulturen i Sverige.om egna
kunskapsområdenDessa friståendeskall inte uppfattas som

från målenvarandra. skallDe underordnas de övergripande och
integreras i utbildningen.

hemspråk ocksåKunskaperna i kan beskrivas olikagenom
hemspråketaspekter, nämligen som
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tvåspråkig, tvåkulturell SOU 1992 94identitetikomponenti en
tillgång Kapitelerfa- 7upplevelser ochtillförutsättning för störreen

renheter
uttrycksmedel

tänkande.kunskapsutveckling ochförinstrument-A-

Utveckling i ämnet

hemspråket vardagliga hâr- ochFrån ianvändakunnaatt nu-
språket generellt,användalära sigskall elevernasituationer att

inofficiella och offi-i olikaoch övergripandedistanseratabstrakt,
sammanhang.ciella

språketutgångspunkt börjarlär sig läsa,taladei detMed man
läsförmåga och berättelser,läsa enklatillsinanvända texteratt

delhand kunnaför efterungdomsböckerochbarn- taatt av vux-
och faktatexter.enlitteratur

80Jämförelse Lgrmed

hemspråk starkare be-kursplan i görsmed nuvarandeJämfört en
påtoning

tvåspråkighetsmålethemspråkets för kun-roll för samt-
tankeförmågans utvecklingochskaps-

fri skrivninglitteraturläsning och-
internationalisering.skolansroll iämnets-

Historia

Inledande kommentar

Underoch traditioner.gamlai skolan har rötterHistorieämnet
struk-år kronologiskbetoningbland ämnetshar annatsenare

många.ifrågasätts historieun-vad gäller skolanssvaghetEntur av
framhållitsockså sammanhang,i olika ärhardervisning attsom

årens förändringsprocessenhändelser ochhundrade senaste som
påverkat vårså fragmentarisktofta behandlastid,i hög grad egen

frågor.frånlösryckta dagensoch
tjugohar under deakademisk disciplinHistoria senastesom

Såvälåren utanför landets gränserinom Sverigeförändrats. som
Ävenetablerats.skolbildningar utvecklats ocholikakan vi attse

måste alltid kom-akademisk disciplinhistoriavi inse att somom
från naturligt kun-historia, detsig skolämnet ärskilja attattmer
området måste uppfattningarnainverkaskapsbildningen om

skolämnet.
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94SOU 1992olika ämnes-kräver därför därhistoria översyn,Skolämnet en
läroplan Kapitel 7deutveckla inomämnetföreträdare utmanas att ramar

kommittén hafttidsmarginalertimplan de snäva attoch Inomger.
fått in, harvimöjligt. de underlaginte varit Ihar dettaarbeta

markerade änolika uppfattningar varitmellanskillnaderna mer
urvalsfrågor skallinnehålls- hur ämnetoch ochenigheten omom

organiseras.
med anled-behov göra översynkommerTill detta ett att en
lyfts framskolämnenperspektivet i alladet historiskaning attav

får konsekvensernödvändighetläroplan. medtill Dettai förslaget
skäl detdetta äruppgift utformning. Avochför historieämnets

låser fort-binder detförslag ochlägga framolämpligt att somnu
därför tillsyftarFörslagetkursplanearbetet. attsatta ge en ram

Ämnets huvud-inringas och desssyfte och rollför fortsatt arbete.
målområden.tvåinnehåll under störresakliga anges

Ämnets syfte och roll

tillgång erfarenheter imänskligahändelser ochtillHistoria ger
påverkarförgångna Bear-i detHändelsertid ocholika nuet.rum.

ioch innebörden män-betydelseolika händelsersbetningen avav
vår förståelsepåverkar det för-inte baraerfarenheterniskors av

vårförståelsen bearbet-gångna samtid. Dennaävenutan egenav
pågår till omprövningar och ärsällanleder inteständigt,ning en

alternativa framtider.för tänkandetförutsättning om
vår snabbVårt omvärld i skedesig liksomland befinner ett av

föränd-och kulturella mönsterekonomiskaPolitiska,omvandling.
likaså.maktblock Sär-internationellaochnationella gränserras,

historiska erfarenheternadebearbetningenviktig tordeskilt av
hastig samhällelig föränd-prägladperiod denna,i avsomvara en

våraför möjlig-nödvändigkunskapenhistoriskadenring. Här är
fåförstå överblickoch ochhändervadheter att samman-som

hang.
betydelsemedvetenhet historien och dessdenGenom somom

något det uppväx-tydligare än kanhistorieämnet ämneannat ge
får dels befrämjarviktig roll detsläktet, ämnetande attgenomen

möj-deidentitetsutveckling, dels ökarkulturellade ungasungas
påverkaförstå framtiden.samtiden ochdenligheter attatt egna

måste och struk-vidgasuppgift och betydelseMed denna ämnet
måldoku-på nuvarandevad skett isätt änett annattureras som

ment.

innehållHuvudsakligt

målområdenpå eller aspekterövergripande perspektivet allaDet
genomgåendehistoriemedvetenhet.historieundervisning Enärav
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måste ocksåsträvan utveckla elevernas självständiga SOUarbe- 1992 94attvara
sådantmed historiskt material. Genom arbete utvecklas inte Kapitelte 7

bara förtrogenheten med tidigare epoker och händelser ock-utan
så förståelse för alternativa historietolkningar. Genom självaatt
samla in och bringa ordning i mängden historisk information, ut-

förmågavecklar eleverna sin källkritiska färdighet och sin att
sammanfatta och göra synteser.

Målområdena kan i det fortsatta arbetet utvecklas, nedanmen
innehåll två områden.huvudsakligt centralaettges

Historisk bildning

Undervisningen i historia skall självfallet överblick tids-överge
frånlinjen, erfarenhet undervisning och forskning visar attmen

det inte räcker med kronologisk presentation fakta. Un-en av
måste också förståelsedervisningen insikt i och för historiskage

nå övergångsskedenEn dettaväg är arbeta medatt attprocesser.
då någotrelativt stabila samhällsmönster förändrats till nytt, om-

framstårvälvningar och förändringar i efterhand epok-som som
Någragörande. exempel kan människornanär började odla iges

stället för bara jaga och samla, jordbrukssamhälletnär indu-att
gångenstrialiserades, Sverigenär europeiserades för första

1200-talen,11- och blev militär stormakt 1600-talet ochen
1930-talet genombrottsland för samhällsorga-ett typen ny av

nisering den svenska modellen för välfärdssamhälle.ett-
Genom den historiska bildning ämnet detta sättsom ger,

ocksåblir historien viktig referensram för de för deatten unga
förståbättre skall och tillgodogöra sig litteratur, konst, musik och

frånkonsthantverk olika skeden i människans historia.

Nutidsförståelse

Undervisningen i historia skall hjälpa eleverna knytaatt samman
då-nu-sedan fåoch dem känna sig delaktiga i histo-att att ett

stånd förstå påverkariskt skeende, i och utvecklingen.att
utgångspunktDetta för historieundervisningenger en annan

utgården historiska bildningens frånän den ochatt nuetgenom
frågorsamtidens och problem. Genom historiska härledningar

bakåt från frågor såvälolika i den samtiden rör denegna som-
familjen och olika samhällsföreteelseregna ut-gruppen, som -

förståelsevecklar eleverna historisk dessa. Eleverna skallen av
påkunna historiska svårför-förklaringar viktigaantal ochettge

ståeliga såvälsamhällsföreteelser lokala globala, politiskasom-
såväl sociala, ekonomiska och kulturella.som

nutidsförståelsen årensFör deär 100 historia viktig, ef-senaste
så påtagligtden vårhar format och formar samtid. Ge-tersom
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väldokumenterad i SOU 1992 94dess närhet i tiden och den ärattnom genom
många gånger tillgänglig, Kapitel 70rd och bild, den lättareär göraatt
i undervisningen, elever,konkret och angelägen särskilt för unga

framstår lika exotisk delarden inteäven om som som av
mänsklighetens tidiga historia.

Lek, idrott och hälsa

Inledande kommentar

Ämnet föreslåsgrundskolan läroplanen be-Idrott i i den nya
idrott hälsa. läroplanen för grundsko-nänmingen Lek, och När

från1962 ändrades Gymnastik med leklan ämnetsantogs namn
Idrott in-idrott till Gymnastik. nuvarandeoch Det namnet

årsmed 1980 läroplan. skedde blandfördes i och Detta annat
idrottsaktiviteter, framförföljd det ökande inslaget avsom en av

Med de föreslagna förändringarna iallt bollspel, i undervisningen.
pådels ett klarare utvecklingsperspektiv barn ochkursplanen en

dels inrikt-tydligare progression i undervisningen en tydligare
miljö det befogat bytaning hälsa och är ämnetattmot namn

Ämnetinnehåll.så hardet bättre speglar karaktär ochämnetsatt
Idrott och hälsa.i gymnasieskolan benämningen

Ämnets syfte och roll

uppgift utveckla elevernasIdrottsämnets specifika motoriskaär att
förmåga förståelse beståendeochfysiska och skapa in-och ettatt

fysisk aktivitet och sunda levnadsvanorför regelbundentresse som
välbefinnande.medel till hälsa ochett

ochKroppsrörelse allmänhet och lek idrottsträning ii synner-
motoriska och fysiska utveckling.het stimulerar barnets Det gäl-
förmågor funktionerolika ochler utvecklingen senso-moto-avav

samspelet koordinations- ochriskt slag mellan öga-hand,t.ex.
balansförmågan uthållighetoch fysisk ochkaraktär t.ex.av mer

framhållit senso-motori-muskelstyrka. Forskare har den allsidiga
ska träningens och lekens betydelse för under förskole-barnet

lågstadieärenoch och perioden före puberteten särskiltäratt
för inlärning utvecklade och idrottsfär-rörelse-gynnsam av mer

systematiska ochdigheter. Den träningen kondition, styrkaav
rörlighet kan däremot till efter detta harvänta puberteten. Trots
vuxenlivets föreningsidrottensoch specialiserade och täv-mer

åld-lingsbetonade former för idrott och sig ned imotion spridit
idrottsämnetoch till i skolan. därför viktigtDet är attrarna un-

derstryka idrotten i skolan skall kännetecknas lek och allsi-att av
dig färdighetsträning.rörelse- och
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SOU 94i skall utveckla elevernas kroppsmedve- 1992Undervisningen idrott
så bra och vad skad- Kapitelde kan bedöma vad är 7tenhet äratt somsom

så hur de kan förbättra sinaför hälsan och deligt att vet egna
hälsa.förutsättningar för
decennierna andelen barn och ungdomarUnder de harsenaste

sin fritid ökat markant.alls sig idrott under Deinte ägnarsom
idrott i föreningar medanbarn fysiskt aktiva sinär utövarsom

så lek och idrott hand,kallade spontanidrotten, barnsden egen
intresse för idrott och friluftsliv ochhar minskat. Föräldrarnas

påverkar möjligheter tilli övrigt barnens hälsa,levnadsvillkoren
olika idrotter.träning och kontakt med

skolan skall stimulera barnen idrottaIdrotten i att utan att vux-
idrottskultu-inblandade och utveckla den lek- ochär att egnana

de fysiskt in-därvid särskilt uppmärksamma barn äroch somren
på fritid.aktiva sin

behov rörelse. Under förskole- ochharBarn ett spontant av
förmåga gå,lågstadieåren springa,barnet sin hop-tränar att t.ex.

fårbalansera samtidigt det erfarenheterklättra och avsompa,
förmåga.omgivningen och sin Idrottsämnet stimulerarav egen

Som följd lek och kroppsrö-och utvecklar denna process. en av
får barnet dessutom kunskaper och kan utveckla be-relse i skolan

samtidigt deras förutsättningar klara de ochatt grov-grepp som
förbättras.finmotoriska uppgifter de ställs inför i skolan Behovet

skolårenrasa sig och leka finns kvar under och iattatt avav
regelspel utvecklas barnens sociala och kommunikativalekar och

id-Positiva upplevelser och erfarenheter lek ochkompetens. av
såsjälvkänsla kan indirekt bidrastärker barnets och sättrott

för inlärning. andra skolämnen kantill bättre förutsättningar I rö-
ofta i kombination med rytmövningar, rim ochrelseaktiviteter

Genom fri-bidra till bredda och förstärka inlärning.attramsor
fårluftsverksamheten och vistelse i barnen omväxling inaturen

dagliga arbetet.det
friluftsliv främjar elevernas psykiska ochKroppsrörelse och so-

utveckling och skapar goda förutsättningar för lärande.ciala

innehållHuvudsakligt

Undervisningen i idrott skall alla elever möjligheter till-attge
fårörelsebehov uppleva framsteg, rörelse-fredsställa sitt samt att

sigglädje och gemenskap. Eleverna skall lära grundformerna
för rörelse och sig riktigt skall upplevaröra sätt. Deatt

uttrycka känslor sinnesstämningar, och i sambandoch ochrytm,
förmågamed utveckla sin kreativa och estetiska känsla.detta

fåGenom undervisningen skall eleverna kunskaper hurom
och hur den fungerar ikan träna sköta sin kropp, arbete ochman
ergonomiskt riktiga arbetsrörelser och arbetsställ-vila och om

ningar.
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SOU 1992 94få många idrott ocholika formerskall prövaEleverna mo-av
få Kapiteloch ställ- 7skall diskuteratill dessa.ställning Deoch tation ta

frågor idrott ochmoralfrågor medi sambandoch etiskatillning
få fär-utveckla sinamöjlighetbörelevernafriluftsliv. äldreDe att

demspecielltidrottsaktiviteter intresserar samti dedigheter som
träning.fysiskaplanera sinför ochstimuleras taatt egenansvar

få upplevelserskall elevernaimed vistelsesambandI naturen
Elevernafriluftsliv.förstimulerar intressetkunskaperoch som

friluftsrörel-ochkontakt med idrotts-ochkännedomskall om
också få kunskaperskallsamhället.och i Dei hemkommunensen

perspektiv.historisktiidrott ettom
Ämnesinnehållet ochstrukturföljande översiktligahabör pro-

sånglekar. RörelseochSenso-motorisk stimulans. Rytm-gression
Färdighetsträning irörelse.Musik och Dans.begreppsträning.och

Häl-Friluftsliv.konditionsträning.ochstyrke-idrotter. Vissolika
Ergonomi.sokunskap.

ålder,till barnensmed hänsynskall görasövningarUrvalet av
bör insla-äldre barnenförutsättningar. deFöroch övrigamognad

liksom kravenmotion ökaidrott ochvuxenrelevant attgen av
fysis-för sinväxandeskallenskilde elevenden ettta egenansvar

träning.ka
och uttrycksformerfärdigheterföljandeundervisningen skallI

uppmärksammassärskilt
rörelseglädjeoch upplevalekaatt-

och upplevadansa rytmatt-
simmaatt- års-i under olikaoch vistasfriluftsteknikkunna naturenatt-

tider.
kunskapsområden och perspektivNågra ärviktigaför ämnet

tävlingochIdrott-
få kompetensutveckla sin ochbehovnaturligaBarnens attav

fysiska aktiviteter.gradhögtillgodoses ipresteraatt genom
påverkar självbild.deras alla situa-Framgång Imisslyckandeeller

självkänsla undvi-elevens ochstärkaviktigt sökationer detär att
ellerprestations-uttaladeupplevelserka negativa t.ex. genom

tillräcker el-barnet känner det intetävlingssituationer, där att
duger.ler

i samverkanIdrott-
kunskapsområden medhar ärIdrottsämnet gemensammasom

gällerlârarkategorier. Detandrai skolan eller berörandra ämnen
kostfrågor hemkunskap, och hälsaidrottexempelvis idrott och

läs-musik med elevernaseller lärare arbetarbiologi, dans som
matematikförståelse.inlärning eller
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Jämförelse 80med Lgr SOU 1992 94
Kapitel 7

Ämnet har för närvarande tio huvudmoment Gymnastik, hygien
och ergonomi, Bollspel och lekar, Dans, Friidrott, Orientering
och friluftsliv, Skidåkning,Lek, Simning och livräddning, Skrid-
skoåkning, iskunskap föreslåsoch livräddning. Dessa ersättas av

kunskapsområdenföljande Rörelse, Rytm och dans, Idrott alt. Id-
rottsaktiviteter, Hälsa med träningslära och ergonomi och Fri-
luftsliv.

förändringar föreslåsDe och förskjutningar för övrigt ärsom
mål, innehållUndervisningens och arbetssätt skall styras av

påklarare utvecklingsperspektiv barn och haett tydliga-en
progression.re

Undervisningen skall integrera praktiska och teoretiska in-
slag och för reflektion och ställningstagandeutrymme ige
samband med idrottsaktiviteter och övningar.
Undervisningen skall stimulera barnens lek- ochmer egen
idrottskultur.
Undervisningen skall ha tydligare inriktning hälsamoten

miljö.och
återkommandeUttalade eller tävlingsinslag skall före-

komma.

Naturkunskapsämnen

Inledande kommentar

innehålletArbetet med det huvudsakliga i naturkunskapsämnena
områdetomfattade ursprungligen hela teknik och naturkunskap.

Läroplanskommittén beslutade emellertid i fas brytaatten senare
loss teknikämnet och komplettera detta med vissa delar miljö-av
kunskapen. Det läroämnet, fick teknik och mil-namnetnya som
jö, tilldelades väsentligt ökat timplaneutrymme i jämförelseett

ståttmed vad tidigare till teknikåmnets förfogande.som
Konsekvenserna beslutet detta förämne deav reste-om nya

områdetrande inomämnena har inteännu helt hunnit analyse-
Dels gäller det naturkunskapsområdetstrukturen för i dessras.

helhet, dels miljöfrågomagäller det i vilken omfattning alltjämt
skall till behandling inom för de olikatas ämnena.upp ramarna
Dessutom torde ingåttdelar det tidigare i naturkunskaps-av som
ämnena kunna flyttas tillöver teknik och miljö.

De förslag innehålltill huvudsakligt i naturkunskapsänmena
i det följande, bör därför betraktaspresenteras prelimi-som som

nära och kan förväntas föremålkomma bli för omstrukture-att
ring i det fortsatta kursplanearbetet. Detta kommer givetvis att
samordnas med kursplanearbetet i teknik och miljö.
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1992 94arbete SOUinom för höstensfinns ytterligare skälDet ett att ramen
Kapitelfördjupad diskus- 7skapa förnaturkunskapsämnenai utrymme en

innehåll hosUppgiftenoch struktur.dessasion ämnens attom
både naturvetenskapligaflickor skapa ökat intresse förpojkar och

måste särskilt beaktas.framför allt fysik,ämnen,

Ämnesområdets syfte och roll

förståhjälpa elevernahuvuduppgift för skolan ärEn attatt om-
ståndpunkterså ochsjälvständigt kan formuleradevärlden att

frågapå ändamålsenligt godsätt. Det ärhandla attett enom ge
livslångt så levnadeleven under hela sinlärande,för attstart ett

behåller vetande medoch lust konfrontera sittvetgirighet atten
våga frågor viktigarekunna ställa är änverkligheten. Att och att

ibland viktigare kunskap,dem. Fantasi änalltid ha äratt svar
bådadera.oftast behövsmen

fårbiologi elevenfysik, kemi ochGenom studier i naturlära,
materiensplats i och tid,människanskunskaper rum omom

förutsättningar och utveck-dynamik, livetsegenskaper och om
helttill insikten vi beroendeleder i sin ärling. Detta atttur av

vår livskvalitet.för godför fortlevnad ochnaturen en
år naturvetenskapligtkopplingen mellanUnder harsenare

miljöfrågorna blivitbefolkningen ochhos den bredakunnande
Många välbefin-människans hälsa ochuppenbar. hotalltmer mot

påverkar andrainte heller sinnesorgan,osynliga, och denande är
strålning främmande i luftoch ämnenskadliga formerLex. av
svåra uppfatta bedömaoch för denhotoch Dessa är attvatten.

ocksåförståelse. försvårasDärmednaturvetenskapligsaknarsom
miljöproblemen,debatt liksomoch balanseradrationell ettomen

sådana beslutsfattande.grundatöverväganden
också bland eleverna skapauppgift för skolanviktig ärEn att
visa deoch hur utgör integre-intresse för naturvetenskaperna, en

stimulerandeoch har verkat utveck-del kulturarvetrande av
många områden, litteratur,filosofi,lingen inom religion,t.ex.

efter eleverna vissmusik. Skolan bör bibringakonst och sträva att
ocksåförståelse för naturvetenskapernas Angeläget ärsärart. att

går specialiseradetillräckligt antal elever vidare till stu-stortett
områdena. Detinom de naturvetenskapliga och tekniska ärdier

intressettidigt väcka och fortlöpande förstärkadärför viktigt att
för bland grundskolans elever.dessa ämnen

motiveras och problem-studierna skall inte baraMen nyttaav
också glädjemöjligheter känna överallvar. De atttyngt rymmer

och njutapersonliga upptäckter, upplevelser och insikter att av
naturorienteringen upplevasdessa. detta inslag kanUtan som

torftig och ointressant.
högskolannaturkunskapsämnen inomGrundskolans motsvaras

främst inom deolika akademiska dicipliner,rad naturveten-av en
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skapliga och medicinska fakulterna och, vad gäller tillämpningar, SOU 1992 94
inom de tekniska högskolorna. Av tradition har fysik, kemi och Kapitel 7

framståbiologi kommit centrala ämnen under grundsko-att som
skolåldrar någonlans del. I tidigare har haft formsenare man av

naturlära. uppfattade i skolsammanhang fysik, kemiFörr man
och biologi kunskapsmassor och koncentrerade sig följaktli-som

den naturvetenskapliga forskningens resultat, dvs. dessgen
produkter. deras systematiska organisationFakta och utgjorde un-

innehåll.dervisningens huvudsakliga Men naturvetenskapen är
också Härigenom blir undersökningsmetoderäven ochen process.
historisk utveckling betydelse. gäller kommunicera inteDet attav
bara vad fysiker, kemister och biologer kommit fram till utan
också uppstått uppstår.kunskapernahur har och alltjämt Till det-

kan läggas mänsklig dimension det handlar inte barata en om-
ocksåoch produkter människor. Deras verk-utanprocesser om

samhet inte okontroversiell. Den kan exempelvis upphov tillär ge
intrikata etiska problem, berör vilket kräver attsom gemene man,

kritisk och värderande inställning till vetenskapens roll ut-en ges
i undervisningen.rymme

innehållHuvudsakligt

ÅrNaturlära 1-5

Undervisningen i naturkunskapsämnena skall kunskaperge om
såväl naturvetenskapliga begrepp och strukturer den naturve-som

årtenskapliga kunskapsbildningen. Naturläran under 1-5 skall
lägga grund för detta. skall emellertid inte uppfattasDenen som
enbart förberedelse för fortsatta studier i fysik, kemi och bio-en

ocksålogi. finns kopplingar till religionskunskapDet ämnen som
och geografi, liksom till teknik- och miljöämnet.

Kännetecknande för naturläran den sinnliga erfarenheten,är
den medvetna reflektionen det erfarit och kommunika-över man
tionen upplevelser och tankar till andra människor. God tidav
skall lämnas elevernas undersökningar, upptäckter ochegna
diskussioner. Alla sinnen skall och stimuleras och ut-engageras

frågor.för vidare med förInomattrymme ges egna ramen
detta skall planmässig begreppsbildning medägaen rum, men

årmindre krav systematik i 6-9.än
När det gäller diskussion och reflexioner gjordaöver, erfa-av,

renheter kan göra kopplingar till tidigare förklaringsformer iman
liksomoch till äldre tiders naturvetenskap,myter sagor, som se-
vårdan jämförs tidsmed uppfattningar. i alla tiderDenegen ge-

förståförsökasträvan och förklara feno-att naturensmensamma
bör tydliggöras och äldre tiders världsbilder behandlas medmen

respekt samtidigt belyser deras begränsningar och för-som man
måstklarar varför de har överges.
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målområdenFöljande föreslås i ämnet naturlära SOU 1992 94
Kapitel 7

Undersöka och upptäcka

Eleven skall båderika möjligheter till experiment ochges egna
till iakttagelser omvärlden. frågandeElevernas och disku-egetav
terande konsekvent. En träninguppmuntras ett naturveten-av

påbörjas.skapligt arbetsätt

Lampor, batterier, magneter

Lampor och batterier områdeär tacksamt detett när gäller att
stimulera elevernas lust undersöka, reflektera och kommunice-att

fåAtt själv experimentera lamphållare,med lampor, batterier,ra.
kopplingstråd, tång och skruvmejsel ocksåaktiverar påhittighet.
Elevens experimentella erfarenheter skall leda fram till kunskap

betingelser för lampa ska lysa, hur lamporatt lyser iom olikaen
kopplingar och elströmtyper kan upphov tillatt värme. Elav ge

i hemmet och säkerhetsaspekter tas upp.
Magneter ocksåfängslar eleverna. Genom experimentegna

skall de kunskap föremål kan delas in iatt drasom grupperna
till magnet och dras till magnet, magnetismen går ige-att

de flesta material och hur växelverkannom permanentmagneter
Praktiska användningar permanentmagneter tasav upp.

Energiöverföring i enkla system

årI slutet 1-5 kan begreppen energigivare, energimottagare,av
tecken energiöverföring och energikedja introduceras och an-

påvändas enkla I ficklampa batterietärsystem. t.ex. energigi-en
och lampan energimottagare. Tecken energiöverföringvare är

lampan lyser och blir varm.att

Himlavalvet

månenSolen, och de fem för blotta ögat synliga planetema iakt-
i mån.möjligastetas Reflektionen omfattar likheter och skillna-

der mellan dessa fenomen. De sju celesta objekten kopplas till
veckodagars Mån-och kalendern. och solbaserade kalen-namn
dersystem diskuteras. Fixstjärnesfären, stjärnbilder och stjärnor
studeras och anknyts till exempelvis antikens berättelser Her-om
kules storverk och föreställningar vintergatans Sam-om ursprung.
banden mellan celesta fenomen och företeelser här jorden som
växlingar mellan årstidernadag och och tidvattnetnatt, behandlas
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SOU 1992 94ochastrologins uppkomsttill ut-förklaringanförsoch som en
Kapitel 7bredning.

Vår omvärldmateriella

ochi ärvärld de levermaterielladenmedvetenhetökandeEn om
enklaundersökningar ochfå bl.a.kan elevernadel genomaven

föremål och fenomen.vardagligatillanknyterexperiment som
markliksomomgivningenFöremål närmastematerial i denoch
skiljafår metoderolikapröva attElevenundersöks.och vatten

förståelse rening.förgrundläggerblandning vilketidelarut en
förbrän-förförutsättningbetydelseochegenskaperLuftens som

lös-betydelsedessegenskaper,liksomklargörs,ning vattnets som
vattencykeln.transportmedelochnings- samt

mångfaldLivets

mångfaldenangåendefå och insikterkunskaperskall avEleven
upplevaundersöka ochGenomjorden.och djur attväxter
närmiljösiniorganismervanligahosbeteendenochegenskaper
utveck-tillbidrakanvilketmindreorganismernablir anonyma,

skall bör-Elevenlevande.detför, ochrespektling omsorg om,av
och de-byggnadmellan djursförståelse sambandetförutveckla
sigskall lärafödoval. Eleverna attrespektiverörelsemönsterras
kriteri-valdaefterförstorganismer,systematiseraochordna egna

biologis-djurgruppersochutifrån iakttagelser växt-avsenareer,
från såväl inhemskaväljsorganismerExempelsläktskap.ka

andra ekosystem.som

Livscykler

eftergenerationavkommasinvidareleverVarje gene-art genom
livscykler.organismernaskedjorlivets äri dessaLänkarnaration.

småningom ochblommarFrån plantafrö växerett somuppen
yngeltillutvecklasbefruktas,romkom ettfrön. Ettalstrar nya
iiakttagelser när-Genomfisk,blir könsmogensedan osv.ensom

iorganismeriakttagelserodlingar,miljön, avgenomegnagenom
hoslivscyklerolikaföljaelevenkanterrarierakvarier och m.m.

förståelsefå förhärigenomryggradsdjur ochochinsekterväxter,
befruktning, fosterut-livscykelMänniskansförs vidare.livethur

hit.åldrar, naturligtdöd hörolikafödelse,veckling,
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Organismen i sin omgivning SOU 1992 94
Kapitel 7

Begreppen miljö förståelseoch samhälle utgör grunden för av or-
ganismens växelverkan med sin omgivning.

Miljön för organism påver-alltär utanför organismenen som
kar den, ljus, fuktighet, jord, luft ocht.ex. andratemperatur, or-
ganismer. Varje komponent i miljön kallas miljöfaktor. Populatio-

växter, djur och nedbrytare lever tillsammans iner av ettsom
område beroroch varandra när det gäller föda kallas ettav sam-
hälle. Ett delar är samhälle och miljösystem väx-ettvars en som
elverkar, frånoch förses med energi solen, kallast.ex.som ett
ekosystem.

Bl.a. iakttagelser och undersökningar i närmiljön ochgenom
experiment förståelsebygger eleven för hur organis-genom upp

samspelar med sin omgivning. En koppling till geografin ärmer
såhär naturlig, kunskaper berg, jord, väder och klimatatt om

vävs in i studierna organismerna i sin miljö.av
Innebörden i vissa begrepp viktigtär känna till, nä-att t.ex.

ringskedja och näringsvâv, de gröna växternas betydelse som pro-
ducenter och konsumenternas beroende de gröna växterna.av

påTecken nedbrytamas svampars och bakteriers verksamhet
och vad ocksådetta betyder för bör behandlas.naturen

Att människavara

Området påbörjasatt årmänniska, i 1-5 och fortsät-vara som
år bådei 6-9, gäller människanter organism och det ärsom som

unikt för henne. Till det unika hör hon är kapabel tänka,att att
skapa, lära erfarenheten och använda verktyg sättav ett som
vida förmår.överskrider vad andra organismer Brister i biologiskt
avseende, när det gäller styrka, synförmåga,snabbhet ocht.ex.
kan kompenseras tekniska uppfinningar. Människan denärav en-
da organism har för sitt handhavande materia,som ansvar av
energi och liv.

Eleven skall bli medveten människans olika behov fö-om av-
da, luft, värme, skydd,vatten, trygghet, gemenskaputrymme,

fåEleven skall insikt i kopplingen mellan behov och teknis-m.m.
ka metoder för tillgodose dessa, jordbruk,att husbyggnadt.ex.
och olika hjälpmedel för kommunikation. Denna koppling utgör

områdetlänk mellan att människa och teknikämneten vara
och miljö.

Eleverna skall, bl.a. iakttagelser experiment,ochgenom egna
insikt i kroppen är sinnrikt inrättad mångaatt och kan klara

påfrestningar, också den kräver omvårdnad.skötsel ochattmen
Undervisningen skall förståelsegrundlägga människokrop-en av

samordnade delsystem. alltsåett system Eleven skallpen som av
inte bara ha kunskaper olika delsystem för matspjälk-sigom var
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också 1992 94SOUbörjaetc.blodomloppet, utanningskanalen, nervsystemet
Kapitel 7samverkarhur devarandra ochförstå tillkoppladehur dessa är

olika behov.människanstillgodoseför att
och möjlig-villkorochhandikappkunskapskall haEleven om

förvillkorinsikter iochhandikappade,ärför demheter som
för kamraterbetydelsensamlevnad ochmänsklig att ta ansvarav

medmänniskor.och andra

Är 6-9biologiområden kemifysik, ochförGemensamma

för-vilkengrunddenbiologi ärkemi ochi fysik,Kunskaper
miljöfrågor iblandvilar. Det ärståelse olikaliksomnaturen avav

från tillkunskapsbitar de ämnenalämpligt sätta treatt samman
hjälper elevernaämnesbegrepp attbättre änmönster renasom

sådana sammansättningarförståelse. tillFörslagöverblick och ges
målområden. dessaTillantali formnedan ett gemensammaav

Ef-arbetssätt.naturvetenskapensockså kallasbrukardethör som
respektiveområdena beskrivningarföljerde avter gemensamma

för sig.ämne var

och experimenteratänkanaturvetenskapliga sättetDet att

bå-möjligheterrikaOckså år viktigt elevernadet6-9i är att ges
omvärlden. Utrymmeiakttagelserochexperimentde till avegna

upptäckter.tillmöjlighetermedundersökningfritill egnages
konsekvent.frågor diskussioneroch uppmuntrasElevernas egna

påbörjats underarbetssättnaturvetenskapligtträning iDen som
till-i naturläraninslagdeår angetts1-5 fortsätts att somgenom

innehåll. inslag kanpå Nyakompliceradelämpas varamer
obe-ändringundersöka hurochvariablerIdentifiera av en-

samtidigt and-påverkar beroende,denvariabelroende som
kontrolleras.variablerra

partikelmodell förmodeller,kvalitativaAnvända t.ex. en-
kretslopp förnäringskedjor ochförmodellerochochgaser

skall strävaUndervisningenförutsäga. motochförklaraatt
infördaoch prövatänka igenomsjälvblireleven attatt van

modeller.
formu-själv kanelevenskall strävaUndervisningen mot att-

planera ochkanexperimentellt prövbara,frågor ärlera som
hjälpmedresultatetochexperimentgenomföra rapportera

grafer.ochtabellerbilder,text,av
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Från elementarpartiklar till kosmos organisation i SOU 1992 94materiens
Kapitel 7rummet

organisationsnivå-Materien studeras i olikanaturvetenskapen
på nivå förståsDess egenskaper given kan olika sätter. en

bättre kunskaper underliggandehar överliggande ochom man om
nivåer. nivåernaKunskapen elementarpartikel, molekylatom,om

Från molekylnivånoch deras inbördes ordning viktig. kanär man
vidare längs linje gäller levande materia och förutsättersomen

nivåernakunskap cell, organism, population, samhälle,om organ,
biosfär och deras inbördes ordning, liksom population,organism,

mån nivåer släkte,och i intresse överliggande taxonomiskaart av
Från molekylnivån ocksåfamilj etc.. kan vidare längsman en

linje gäller icke levande materia vilket kräver insikt i attsom mo-
lekyler och andra sammansättningar byggertyper atomerav av

vårt nivåernaoch dess delar och kunskap planet, solsy-upp om
galax, kosmos och deras inbördes ordning.stem,

Från big bang till framtiden materiens evolution

allmänna innebörden i begreppet evolutionDen är detatt som
finns här och har utvecklats eller mindre gradvis mate-mernu ur

gårrial och former funnits tidigare, och utvecklingen iatt attsom
någon förstå.mening kräver inblick i förekomstenDetta olikaav
evolutioner och viktiga drag i dessa

från årbang föruniversums evolution big tio miljarderöver-
sedan till nutid

frånjordens evolution gasmoln för cirka fem miljarderett-
år sedan till nutid

från encelliga organismer förlivets evolution cirka mil-tre-
årjarder sedan till nutid

årför cirka femmänniskans evolution primater miljonerur-
sedan till nutid.

pågårEleven skall medveten evolutioneralla dessaattvara om
här och och människan väsentligtsina aktiviteterattnu, genom

påverkakan livets evolution.

Energiflöden globalt och lokalt

målområde går förståDetta eleven skall människansut att
energisituation i och energiomvand-kunna sätta in lokalastort

förstå instråladlingar i det större sammanhanget. Eleven skall hur
frånenergi solen flödar i kedjor sig. delEn storutsom grenar av

solenergin reflekteras i kosmos. del atmosfärenEn ochvärmerut
land och upphov till vindar. En del och sjöarvärmer hav ochger
driver kretslopp. Detta vattenkraft. En liten delvattnets ger oss
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SOU 1992 94energibasen för al-fotosyntesen i biomassa. Detta ärbinds genom
omvandlats Kapitel 7sedan har biomassalängelevande organismer. Förla

exempelvis elenergiförolja, utvinnstill bl.a. att genereranusom
maskinerändamål lampor ochuppvärmning, driftolikaför av-

också frånfår andra källor solen,energi änMänniskanm.m.
ha flödatjordvärme. Efterkärnenergi ochnämligen att genom

går åter mel-i universum. Kopplingenenerginolika delsystem ut
måltid, husuppvärmning,bilkörning,lokala händelserlan olika

etc. energiflödesmönstret är väsent-och detmusiklyssning stora
lig.

globalt och lokaltMateriaflöden

till materia förflyttas ochenergiflödet lederKunskapen attattom
olika materiaflöden.central liksom kunskapenomvandlas är om

Från jordens inresig sakta. strömmarKontinentplattoma rör
globalaförflyttas i formLuft ochtill vattenytan. avmagma upp

miljö flö-organismvärlden och dessGenomoch lokala strömmar.
och kväveato-Exempel kol-,materien i kretslopp. ärdar syre-

materiaflödenförkretslopp. Människan stora ge-svararmernas
cellulosafossila bränslen, utvinningförbränningt.ex. avavnom

och framställningmetaller malmerframställningskog, avuravur
kemikalier olja.ochplaster ur

exempelHistoriska

ingå undervisningen. Exemplifierings-skall iHistoriska exempel
intressantaoch iblandmöjligheterna mycketär extrastora

sammanfaller med äldre ti-vardagstänkandegrund elevensattav
frånidén antikenExempelvetenskapliga uppfattningar. ärders

synsträlar den medeltida uppfatt-förklara seende ochför attom
från jorden.kommerningen växternasatt massa

Fysik

historiskt betraktabetyder läran ärFysik, attnaturen,som om
Ävennaturvetenskaper. flera äm-till övrigaursprunget omsom

från biologi, geologifysiken kemi,sigavgränsatnumeranen -
några etablerat sig själv-ochoch medicin för nämnaatt som-

metodik och tradition,med identitiet,ständiga discipliner egen
ändåframstår kunskapsbas inom hela detfysiken centralsom en

också fått betydel-Fysikämnet har ökadnaturvetenskapliga fältet.
och det växande intresset förtekniska utvecklingendengenomse

Många fysiken används ide begrepp skapatsmiljön. avav som
många länkar mel-och därför finns detövriga naturvetenskaper,
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åå fysiken, biologin, SOU 1992lan sidan den andra kemin och är 94ena som
betydelse för undervisningen. relationen KapitelEn viktig länk 7av ges av

organism-miljö; fysiken beskriver biologisk synpunktvad som ur
strålning,viktiga miljöfaktorer, elektriska ochär ljud,t.ex. mag-

netiska fält.
grundskolanInom bör undervisningen till övervägande del läg-

klassisk fysik. Modern fysik behandlas översiktligt. Följan-gas
målområden föreslåsde

Kraft och rörelse

Materien iår rörlig Kunskap olika former rörelse,rummet. om av
bl.a. likformig rätlinjig, accelererad och periodisk viktig liksomär
insikt i den rörelse i fysiken betraktas naturlig, ochatt som som
därför inte behöver förklaras, rörelse längs linje ochär räten

ocksådvs. fartmed konstant fart. Vila ingen betraktas som na-
turlig. Materien har obenägenhet eller tröghet ändra dessaatten
rörelsetillstånd. Ju desto större tröghet.större massa

Huvuddragen i världsbildens utveckling skall behandlas och i
anslutning härtill begreppen referenssystem, tröghet och gravita-
tion.

Energi

målområdeGrunden insikteninom detta är varjeatt gott som
förmåganförändring energiöverföringi universum innefattar och

beskrivaanalysera energiflöden sätt händelser iatt ett att ettsom
Att kunna använda begreppen energigivare, energimotta-system.

energikedja itecken energiöverföring och olika situatio-gare,
betydelse liksom ha kunskap olikaär formerattstor omner av av

från form tillenergi och omvandlasätt ochatt vetaen en annan
tenderarenergin bevaras, omvandlingar leda tillatt att att attmen

energin sprids ut.

fasövergångarEgenskaper hos ämnen faser och

Förståelsen ämnen i omvärlden kan förekomma i fasernaattav
målområdefast, flytande och central inom liksomär dettagas

förmågan fasövergångaridentifiera och förklara i omvärldenatt -
rimfrost bildas, kokar, lösningmedel avdunstar Viktigvatten osv.

också någotinsiktenär materiellt, luftär äratt atten gas en gas-
blandning och vilken betydelse luftens sammansättning har för li-

jorden. Undervisningen skall eleven kansträvavet mot att an-
vända kvalitativ partikelmodell ett partiklar i oord-systemen av
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tillståndförstå SOU 1992 94egenskaper hosrörelse förklara ochförnad att
tillståndsändringar. Kapitel 7och

energi och informationöverföringLjud av

någotdåMålområdet vibre-ljud alstrasinnefattar kunskap attom
ljudvågor och förtun-rörelse, förtätningarperiodisk ärattrar

information.överför energi ochi medium och deningar attett
förmåganockså med fre-beskriva ljud begreppenViktig är att

våglängd till egenskaper hos ljud-amplitud och kännakvens, och
vågor såsom böjning ochreflektion, absorption, Inomresonans.
målområdet också ljud infra-,olikakunskaper typer avomryms

ultraljud, människans fun-liksom insikt hur örahörbart och om
tålvilka energier detdet kan höra ochvilka frekvensergerar,

bestående skada.attutan ta

och magnetismElektricitet

område materien har elektriskaomfattar kunskapDetta attom
kunskap grundbe-egenskaper viktig liksomoch magnetiska om

såsom magnetisktel-krets, elektriskt ochladdning, ström,grepp
förmår tillelektriska upphovoch den strömmenfält att geom

elektricitet ochmagnetiska fält. Insiktenljus ochvärme, attom
vårt samhälle,betydelse i moderna närmagnetism har t.ex.stor

överföring energi och information övergäller Ögonblickligdet av
avstånd vikt medvetenheten vadmycket liksomårstora omav

hushålla medenergi kostar för öka benägenhetenelektrisk attatt
el.

Strålning energi och informationöverföring av

strålning något utbreder sig iexisterar ochInsikten äratt somom
strål-från strålningens och effekter, ochskilt källor attrummet,

reflekteras, absorberas och brytas central inom dettaning kan är
målområde. geometriskagäller användningen denDetsamma av

strålbegrepp för förklara skuggors storlek ochoptikens att t.ex.
strålningmånens månförmörkelse m.m..faser, Attform veta att

vågrörelse till huvuddragenkan betraktas och känna avsom en
sammanhangelektromagnetiska spektrum och i vilka oli-det s.k.

förståstrålning liksomförekommer viktigtka är att atttyper av
från strålning driver fotosyntesen ochsolen kommer värmersom

strålningvår och balansenjord, jorden infraröd attattupp avger
strålninginkommande och avgiven reglerarmellan temperaturen

på för-till vi i omvärldenjorden. Eleven skall känna alltatt ser
området vårstrålning i synliga och kunskapmedlas det att omav
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på strålning når frånkosmos baseras olika slags rymden. SOU 1992 94att oss
gammastrålning,Vid radioaktivt sönderfall ofta kan Kapitel 7avges som

skada arvsmassan.

Atom- och kärnfysik

mc2, framstårRelativitetsteorins E dvs. materienatt som en
står målområde.form energi i fokus inom detta Kunskapenav

energiinnehållet i kilo material vik-är äratt ett enormt stortom
tig liksom vissa insikter i begreppen fission och fusion, stjärnor-

energialstring och tekniska tilämpningar.nas
Eleven skall känna till Bohrs atommodell och i anslutning här-

till ha viss kunskap spektralanalys.om

Kemi

Kemi läran egenskaper,ämnenas uppbyggnad och reak-som om
tioner central betydelse förär det moderna samhället och harav

långunder tid befunnit sig i dynamisk utveckling där inteen
minst svenska kemister lämnat avgörande bidrag. Den tekniska
tillämpningen kemiskt kunnande har resulterat i miljöeffekterav

miljöfrågornasställt kemi i förgrund.ämnet Samtidigt harsom
nåttutvecklingen inom mikrobiologin fram till den molekyläranu

strukturen livetshos byggstenar, framför allt DNA den genetis--
ka informationsöverföringens molekyl. Möjligheterna utnyttjaatt
den molekylärbiologiska vetenskapen och tekniken för föränd-att

bådeöppnar perspektiv med hot och möjlighe-ra arvsmassan nya
frågornaDe etiska blir centrala.ter.

framstårdennaMot bakgrund det mycket väsentligt attsom
får målom-eleverna Följandei grundskolan vissa insikter i kemi.

råden föreslås

Materia

De organiska intarämnena särställning basera-atten genom vara
på förmåga påde kolatomens olika andra kolato-sätt bindaatt
Detta avgörande förär livets uppkomst utveckling härochmer.

jorden.
Atskilliga kemiska ämnen tillär och glädje för männi-nytta

vållarskan, andra problem. Undervisningen kunskaperskall ge
såvälalla kändaämnen, okända, uppbyggdaäratt ettom som av

begränsat antal cirkaatomslag 100 vilka medom man man
mycket god approximation kan de förstörssäga bevaras. Deatt
alltså inte vid olika Därför kan materia aldrig försvin-processer.

frånbara omvandlas givna ämnen till andra. Atomslagenutanna,
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SOU 1992 94sammanfogas tillde kanbetydande potentialnämligenhar en -
Kapitel 7jonföreningar.molekyler ocholika

fasta, fly-olika slagtill egenskaper hosskall kännaEleverna av
förstå kan blan-hurgasformiga ämnenaoch ämnentande samt

såväl ii komponenterde kan delasdas och hur naturen somupp
bildade vid för-Gasformigaförsorg. ämnenmänniskansgenom

medförvilketluft ochellermedbränning blandas vattent.ex.
områden. olja, bland-finnsIspridning vidaöver t.ex.naturen en

många fraktionerad des-vining ämnen, genomsom separerarav
Förståelse nödvän-pH-begreppet ärför innebördentillation. av

blandningar och ha in-olika slagskarakteriseraför kunnadigt att
molekylerAtomer,och reningsprocesser.spridnings-sikt i olika

därigenom blan-rörelse och kansig i ständigbefinneroch joner
tendensdynamiska ochmateriensvarandra.das med Denna natur

målområdet.aspektviktigsprida sig äratt aven
partikelmodellermed hjälpskall elevenSträvan att avvara

förstår vad händerjon kan förklaraochatom, molekyl, som
ocksåPartikeltänkande skall hjälpamakroskopiska planet.det

och lösta ämnen.materia inteföljaeleven t.ex.att gasersyns,som
medsymboliseras till börjandynamikoch derasPartiklarna en

med kemiskai takt gängseo.d., ochkulor, ringar varsamsenare
och formler.tecken

Reaktioner

reaktio-insikt i kemiskaskall elevernaKemiundervisningen attge
tekniken. Olika kemiskaochöverallt iförekommer naturenner

lagrad iinformation finnsdeni cellen styrs somgenomprocesser
och djur. teknikenupphov till Imolekylen. växterDNA Detta ger

behöver.material människanutvinns ochämnen som
många ke-innefattarutnyttjandeMänniskans naturresurserav

polymerisation, pyrolys ochförbränning,miska reaktioner, t.ex.
till joner ochkan omvandlasmetaller. Atomerframställning av

tillmindre eller byggasbrytas tillMolekyler kantvärtom. uppner
energi. allt dettakräver eller frigör FörOmvandlingarnastörre.

försvinner. Erfa-ingen materiabevaras, dvs.gäller att atomerna
tänkande vi gär-kortsiktigt ekonomiskt görvisarrenheten attatt

från blir över. Viinte efter ochdet vi ärbortser ute somna
restprodukter. den tillMendet avfall,kallar somsopor, avgaser,

förstått kunskapsmässi-oförstörbarhet har demateriensfullo har
utvinning,följa materienförutsättningarna stegenatt genomga

dumpningförbränningdeponering elleranvändning,bearbetning,
återanvändning. utsläpp oönskade äm-olika led förekommerI av

slitage.spill ellernen genom
förståelsefår för kemiska reaktio-elevenSträvan skall attvara
dvs eleven med hjälpomarrangering attatomer, av enavner som

förklara reak-beskriva i viss utsträckningpartikelmodell kan och
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ingåendetionerna och därvid redovisa vad sker SOUmed 1992 94atomer,som
joner och molekyler. Kapitel 7

Viktiga ämnen

Eftersom vissa spelarämnen avgörande roll i och ock-naturenen
så ändamålsenligtför människan kan det dessaatt tavara upp

Sådanatill särskild behandlingämnen i form ämnen ärtemata.av
stål,koldioxid, kväve, järn och koppar, aluminium ocht.ex. syre,

kol.
Här exempel vad kan behandlas.ettges par som

Syre

Upptäckten grundämnet och denna upptäckts betydelseav syre
för ersätta den tidigare flogistonteorin. Syrets roll vid förbrän-att
ning och oxidation. Syrets betydelse för andningen och livsproces-

Syre biologiskt gift. Syre i jordatmosfären och i världs-serna. som
haven. Växtemas koldioxid och avgivande Fo-upptag av av syre.

och Syrets kretslopp itosyntesen syret. naturen.

Kol

Kolets betydelse ibasämne den organiska kemin. vikti-Desom
kolföreningarna, kolväten, alkoholer, polymerergaste estrar, etc.

Ringar och radikaler. Kolföreningarnas obegränsade kombina-
tionsmöjligheter. Kolföreningar och molekyler informations-som
bärare. DNA.

energiråvaror.Kolets och kolföreningarnas roll Petroke-som
misk industri. Raffinaderier och crackning. Transportsektorns be-
roende bensin, flygmotorbränsle och dieselolja. Smörjmedelav

tjockolja.och Oljespill och utsläpp. Svavel i försumings-olja och
effekter.

Vatten

påVattnets förekomst jorden och i biosfären. Vattnets märkliga
ångbildningsvämme,egenskaper dess höga smältvärrne och dess-

lösningsförmåga. Vattnets kristallformer. Snö och is. Vattnets
ojämlika fördelning mellan länder och folk. betydelse förDess
jordbruket. iVatten atmosfären. Dess roll den helt domine-som
rande Vattenångansväxthusgasen. Vatten och molnbildning. roll

solstrålning.för jordens reflektion Grundvatten och fossilt vat-av
Vattnets kretslopp iten. naturen.
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SOU 1992 94Biologi
Kapitel 7

former ochutveckling,uppkomst,livet, dessBiologi läranär om
Ämnet betydelse inom tekni-växandeochharbetingelser. storen

miljövården. det gällercentralt närDet ärmedicinen ochken, att
jordensförstå hos eko-för bärkraftenvilka gränserna ärförsöka

tål Biologisktallvarligtbiosfärenoch vad utarmas.attutansystem
också häl-och andrasförväsentligtkunnande är om egenomsorg

målområdenföreslås följandebakgrunddennaMotsa.

och flödenberoendenEkosystem

åk 1-5 medgrundlades underekosystem,Undervisningen somom
fördjupasvidgas ochsamhälle,miljöfaktor ochmiljö,begreppen
samhälleomfattar delarnaekosystem. Dettamed begreppetnu
konsu-producenter,Viktiga delsystem ärväxelverkan.miljö ioch

påråmaterial. ekosystemets dy-Exempelochnedbrytarementer,
fotosyntesensinklusiveenergins flödenamik är systemetgenom

och derasorganismernamateria i kretslopproll, flödet genomav
predation. viktigoch Enkonkurrensregleringmiljö och genom

och undersö-upptäckereleverna ilärandetdel är naturenattav
får naturligaberodessa kaninsikt iförändringar ochker att

också hennes verksamheter.människan ochvariationer men
och funk-strukturekosystemetsväxande kunskaperElevens om

måste visamänniskantill insiktenleda framtion skall att omsorg
livsuppehållande del, ochvilka hon ärekosystemde ut-enavom

uthålligt sätt.nyttja dessa ett

livsprocesserCellen och

årår eleverna6-9 studerarunder del1-5 ochUnder storen av
årmakronivå.på 6-9 skallslutet strävanMotorganismerna va-av

också ochvilket omfattar cellernamikroperspektivet,öppnaattra
hur cellerna fungerarkunskaperfunktion. Med hjälpderas omav

ocksåförstås. härOmsorgstankenfenomen ärmakroskopiskakan
cel-det tillför sinaskall bl.a. lära sigElevenbetydelse. att manav

ingårvälbefinnande. studiernaför hälsa och Ibetydelseler har
i cellen, fak-förbetydelseorientering DNAsviss processernaom

någotpåverka genteknikDNA-molekylen ochkantorer omsom
betydelse.och dess

mångfaldLivets

mångfald denöverväldigande fördynamik kanochLivets synas
skapabiologin därförhuvuduppgift för ärochoinvigde, atten
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SOU 1992 94strukturrikedom.myllrande Enorganismernasordning i typ av
den Kapitelevolutionsläran 7ekosystembegreppet, en annan avavges -

enklareutvecklatskomplexiteten harochnutida mängden or-ur
mångfald fogas in iskalllivetskunnandeganismer. Elevens om

gängsetvå primärt strukturerassammanhang och intedessa av
eleven iinslag i lärandet ärviktigttaxonomier. Ettbiologiska att

får ochobserveraodlingar möjlighetoch attnaturen egnagenom
sinamiljö. Människanorganismer i sinundersöka utrotar genom
li-många utarmningproblem dennaDeaktiviteter arter. avsom

mångfald skall behandlas.medförakanvets

människaAtt vara

männi-målområde sinnrikadenomfattar kunskaperDetta om
och be-behov, möjlighetermänniskansliksomskokroppen, om
årpåbörjadestvå 1-5,underhuvudtemangränsningar. De som

ochorganism bland andramänniskannämligen ensomsom en
genomgår år 6-9underElevenoch fördjupas.följsunik art, upp

såväl psykiskt fysiskt. Enutvecklingdramatiskochsnabb somen
männi-diskuteramöjligheternamognad vidgarökande social att
liv.materia, energi och In-handhavandesittförskans avansvar

utifrån förutsättning-fokuseraskroppenför dentresset nyaegna
funktio-fördjupa sina kunskapermotivationvilket att omgerar,

samspeletochocholikahos kroppens organsystem omorgannen
sköta deninsikter sättetkandem.mellan Detta att att egnaomge

välbefinnande ochhälsa ochbetydelse förväsentligkroppen är av
livsmål.uppnå uppställdamöjligheterna att

också frågorområdet samlev-människa hörTill att omvara
själv, kamrater och andra män-sigoch förnad, sexualitet ansvar

också olika handikapp ochkunskapomfattarniskor. Detta om
handikappade.för dem äroch möjlighetervillkor som

Religionskunskap

Ämnets syfte rolloch

livsåskådningsfrågor mind-ellerständigtbearbetasochTros- mer
upplevsexistensbara liv ochmänniskor, inte närmedvetet avre

mening ärtillvaron och tillvaronsReflektioner kringhotade.som
finna sigsökermänniska. Människordelnaturlig att varaaven

identitet.utvecklasjälva och en egen
frågor ochmeninglivetsArbetet med tro, person-omom om

Livstolkninglivstolkning.del människanslig identitet är aven
upplevelsevärlden. Enorganiserakan definieras sätt attettsom

tyda tillva-människor förlivstolkning mönsterpersonlig attger
livsåskådninglivstolkning eller ärutvecklaAtt en processron. en
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pågår angår påhela livet. Den det eller andra alla SOUsättet 1992 94som ena
människor i samhället. Därför kunskapär religion och livs- Kapitel 7om
åskådning naturlig del utbildningen i skolan.en av

Skolans religionsundervisning har syfte stimulera ochattsom
låtafrämja elevernas livstolkningsprocess fåoch därvid dematt

livsåskådningstraditionerna.de viktigastemöta I undervisningen
frågorskall eleverna reflektera etiska ochöver moraliska och

vad det innebär medmänniskor.att ta ansvar som

innehållHuvudsakligt

traditionellaI religioner begreppenär eller icke-tro centrala.tro
traditioner, livsåskåd-iDe möter symboler, andaktsformer,oss

ningsdebatt och i regler för moral och etik. Mycket detta leverav
i det svenska samhället i dag. Eleverna bör lära känna den reli-
giösa bakgrunden även de inte själva lägger konfessionellom en

på så fåinnebörd i denna och sätt historiskt perspektiv i reli-ett
gionsundervisningen. kyrkohistoriskEn bakgrund kan bl.a. för-

förhållandetklara mellan kyrka och samhälle i Sverige förr och
långSeder och bruk har utvecklats i anslutning till kristennu. en

tradition. När traditioner införts med anknytning till tros-nya
livsåskådningoch det multikulturella samhällets framväxtgenom

så ocksåhar dessa sin historiska bakgrund.
Kristendomen har haft genomgripande inflytande i svenskett

mångatradition och kultur. För alltjämtår kristendomen aktiven
livstolkning. Studiet kristendomen bör därför viktigtettav vara
inslag i religionsundervisningen. sångerBibeltexter, psalmer och

uttryck för kristen Gud och i olikaJesus tider. Studiertroger
livsåskådningensden kristna och grundläggande begrepptros-av

uppstårkan förklara varför skilda inställningar hos olika kristna
kyrkor frågor,och samfund samlevnadsfrå-kring aktuella etiska

och problem i det globala perspektivet.gor
också utgångspunktUndervisningen skall sin i andra religio-ta

Judendomen, fåttislam, hinduism och buddhism har förnyadner.
aktualitet den tilltagande internationaliseringen. Jämförel-genom

frånmed religioner andra Världsdelar och tidsepoker kanser ge
viktiga bidrag förståelsen.till den interkulturella och historiska

fårSärskild betydelse religionsundervisningen den fastatarom
sådant förklarar hur invandrare i Sverige tänker ochsom

handlar dåbakgrund sin religion. Man bör inte bara tänkamot av
invandrare livsåskådningarmed icke kristna kommer tillatt

Öst-Sverige. Bland fråndem finns även kristet- ortodoxaex.
från Medelhavsområdet.Europa och katoliker

Många människor väljer livstolkningar med agnostisk eller ate-
Sådanaistisk innebörd. alternativ till de traditionella religionerna

behöver eleverna bearbeta, diskutera och ställning till. Icke-re-ta
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94SOU 1992religionskun-livsåskådningar naturligt idärför hemmahörligiösa
Kapitel 7skapsstudiet.

anknyterlivstolkningarsamhället harmodernadetI somnya
uppstått behovmiljöekologi och attliv,till begrepp avursom

människor tillfrån motiveraochkatastrofervärldenrädda att an-
förstärkaSådana livstolkningar kanuppgifter.viktigainförsvar

jordensfördelningoch likaför rättvisakänslamänniskors re-av
ochreligionernatraditionellautanför deoftautvecklasDesurser.
ochansvarskänsla,livsåskådningarna byggeroch engagemang

på möjligheter.och hennesmänniskantro
också samhälle-personligtendast ettinteReligion är utanett

ocksåskallbåde Undervisningenochligt fenomen, ont.gott
religiös kanhandla hurskall troaspekt. Denbehandla denna om

hurdetta ärExempelreligiösa.syftenandra änföranvändas
krig,förförteckenochutnyttjaskan argumentreligiös tro som

olika folk-underblåsa mellanmotsättningartillförtryck och att
också och livs-religionhurskallUndervisningen ta uppgrupper.

kulturskapande,samfund fungeratochåskådning kyrkorgenom
medvetenhetsocialtillmedverkatkultur,ochtill konstinspirerat

kraft.inrelivsmod ochmänniskoroch gett
får intellektuelltbaraintereligionskunskap teo-Studiet i vara

ställning tillmänniskorhandlarLivstolkning tarretiskt. attom
förståelsefrågor. livstolk-förVerkligexistentiellagrundläggande

människordetfår upptäckerförst när attningens roll manman
gö-livssituationenkonkretamed den atthartänker och tror egna

ra.
frågoralla tankar,livsvårld, medderasvärld,elevernasI egen
tillkor-död, ochochlivupplevelserfinnsproblemoch ansvarav

utanför-tillhörighet ochintolerans,ochtoleranstakommanden,
tvång. frågorDessa ärochförståelse frihetförsoning,ochskap,

elever.flestaviktiga för deochverkliga
förankring i denutvecklahandskall efterEleverna egnaen

förståelsefåockså förrespektochkulturenochtraditionen men
elever-de traditionerviktärkulturer. Det attandras stor somav

från Elevernatillolika kulturermed sigsjälva bär tas vara.na
religiö-olikaifå andakt utformasgudstjänst ochhurupplevabör

religionergår ochtill i olika kyrkoroch hur detsammanhangsa
ellergifter sigkonfirmeras, närnärdop förrättas,när manman

icke-reli-alternativanågon skall lära kännaElevernadött.harnär
frå-behöverhändelser.livets viktiga Deutformningar kringgiösa
dis-förhåller jämföra,sig till varandra,traditionerolikasig hurga

frågor.och ställakutera
frågorockså etiskaelevernaerfarenheter möterkonkretaI som
viktigtäroch orätt göra. Detoch rätt attmedhar attont,gott

såPåfrågor.sådana sättkontinuerligttidigt ochskolan tar upp
sådanamål aktualiseraochuppfylla viktigatillbidrar ämnet att

kringsamhälletoch igrundskolanhävdas iskallvärden mo-som
etikfrågorna medfördjupaskankringDiskussionenoch etik.ral
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hjälp principer exempelvis tio Guds bud, humanismens SOU 1992 94av som
grundläggande principer människors värde och moralsystem Kapitel 7om
grundade principen allt vad vill ha gjort sigattom motman

ocksåsjälv gör andra.motman
frånDet viktigt livsåskådningstraditionerär olikaatt texter

framställs element i helhet inteoch lösryckta citat.som en som
Genom texttolkning och kritisk analys via reflektion fördjupas

förståelseelevernas för såvälsin livstolkning för andras.egen som
Förutom religiösa skrifter och urkunder kan berättelser, sagor,

legender och viktiga verk barn-myter, och ungdomslitteratu-ur
användas.ren

Jämförelse med Lgr 80

Begreppet livstolkning har införts begrepp i reli-ett nyttsom
gionsundervisningen knyter elevernas reflektioner över livs-som
frågor till kunskaper livsåskådningar.religioner ochom

interkulturella fåttDen aspekten har kraftigare framtoningen
liksom religionen kulturellt och samhälleligt fenomen.ettsom

Samhällskunskap

Ämnets syfte och roll

Målet för ämnet samhällskunskap sådanaär eleverna kun-att ge
samhällsfrågorskaper utifrånde dessa kunskaper för-attom samt

nuftsmässiga och etiska överväganden självständigt kan reflektera
samhällsförhållanden,över ståndpunkterformulera och aktivt

delta i samhällslivet.

innehållHuvudsakligt

Eleverna skall undervisningen i såsamhällskunskap dju-genom
och breda kunskaper möjligt ekonomiska, sociala, ju-pa som om

ridiska, politiska förhållandenoch kulturella i samhället.
måsteEleverna bilder mänsklig verksamhet och exempelav

på arbetsliv och samhällsorganisation för förståbättre kunnaatt
sin situation i relation till förståandras, liksom för Sveri-egen att

förhållandesituation i till andra länder.ges
fåDet kan här gälla kunskaper människorsatt sätt levaattom

och organisera sina angelägenheter i skilda socialagemensamma
verkligheter och skilda delar ocksåSverige. frågorHit hörav om
hur arbetslivet i dag, vilka förändringarut kan skönjas,ser som

påverkaroch hur dessa många gångermänniskors liv. De snabba
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tekniska och ekonomiska förändringarna i Sverige skall studeras SOU 1992 94
liksom orsaker till och effekter dessa förändringar. Kapitel 7av

Ett samhälle det svenska vilar rättssystem vuxitettsom som
långfram under tid. Eleverna skall kunskaper grundernaom

för någoträttssystemet i det svenska samhället liksom interna-om
tionell folkrätt Strävandenrätt, till konfliktlösning inter-m.m.

nivå,nationell ocksåliksom den svenska säkerhetspolitiken skall
ingå i undervisningen.

Kunskap olika invandrargruppers och minoritetersandraom
kulturmönster och villkor i Sverige bör belysas. Studiet det lo-av

måstekala och närliggande kombineras med studiet det avlägs-av
frågornainternationellaDe kommer därmed in i naturligtettna.

ocksåsammanhang, de har egenvärde i Sverigesämnet.ettmen
relationer med omvärlden liksom andra internationella relationer
bör ocksåbehandlas i samhällskunskapsämnet, skallsom ge exem-

livsmönster,pel arbetsliv, utbildning, och samhällsorganisation
från såväl europeiska icke-europeiska länder.som

påExempel centrala begrepp för samhällskunskapen är
Förhållandetstat-samhälle. mellan och samhälle i Sve-t stat

rige och i andra länder. Individens ställning, korporativa
olika grupperingar. Statensden offentliga sektornsgrupper,

åtaganden individen.gentemot
makt-kontroll-påverkan finnsVar makten i samhälleti

påverkas påverkan.Hur vi makten Olika källor Hurav av
påverkanskall vi hantera dessa olika former av

Frågorindivid-kollektiv. lösesi som genom gemensamma,
frågorinsatser, löses individens försorg. Regle-som genom

ring marknaden, reglering beslut i politiskagenom genom
valda församlingar. Lösningar frivilli-genom gemensamma

åtaganden utanför politik och marknad.ga
rättvisa-solidaritet-ansvar. Skilda tolkningar rättvisa.k av
Olika innebörder rättvis fördelning, solidaritetav av -

nivåer, både långtskilda nationellt och internationellt. Hur
vårsträcker sig solidaritet När skall individuellt ansvar

utkrävas
framsteg-tillväxt Innebörder framsteg, innebörder-Av av av
tillväxt. Relationen mellan framsteg och tillväxt. Framsteg
och tillväxt i materiella och icke-materiella Finnstermer.
det framstegens och tillväxtens måstepris betalasett som

måste också få tillgångEleverna till de redskap behövs försom
aktivt del i det demokratiska samhället. Medborgarkompe-att ta

i komplicerat samhälle krävertensen kunskaper inom fler-ett ett
områdental nivåerbesluts- och styrelseformer olika iom

samhället, arbete och arbetets marknader, ekonomiskaom om
frågor våraoch rättigheter och skyldigheter samhället. Ge-iom

studier skolorganisationen och skolans verksamhet kannom av
eleverna såvälbli förtrogna med besluts- och styrelseformer som

frågorekonomiska samtidigt de kan aktiv del i utform-tasom
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också få 1992 94SOUkunskaperskallverksamhet. Elevernaskolansningen av
Kapitel 7i andra länder.utbildningskola ochom

tillanknytningsjälvklarfinnssamhällskunskapsämnetInom en
års-utnyttjasvilka kanoch företeelserhändelser oavsettaktuella

samtidigtkunskapskälla,naturligmedier härOlika ärkurs. en
också måstehändelseraktuellamediernas sätt presenteraattsom

och analyseras.studeras

Några perspektivväsentliga

Demokratisk fostran

frå-centralamänniskornaofta församhällskunskap rörStudier i
dessaoch förtryck. Närmakträttigheter,mänskligat.ex. omgor,

värdegrund oftafrågor skolansbehandlas kommerliknandeoch
värde-då skolan inte ärmarkeraviktigtDet ärberöras. attattatt
värdenstå grundläggandedemokratinsskall förSkolanneutral.

solidaritet,värde, tolerans,och likaegenvärdemänniskanssom
ochvärderingarolikamänniskor medrespekt förochöppenhet

samhälls-hävda,alltidskall skolanvärdenDessa menursprung.
uppgiftsärskildsammanhangethar i det härkunskapsämnet en

utveckla ele-frågor perspektiv ochanalyserandei ettatt ta upp
förmåga ställning.värdera ochgranska, taattvernas

perspektivhistorisktEtt

förståelseförståelsen nutiden,Samhällskunskapens kärna är enav
påverka framti-ochbedömamöjlighetsamtidigt skall attgesom

historis-förståelse detskernutidenden. denna attMen genomav
förhållandensamhälleliganärvarande.ständigtperspektivet ärka
samhälleli-historiska ävenresultatetnutideni är omprocesserav

det kanoch ochsnabbt oväntatkan kommaförändringar varaga
detbetoningsvårt betydelse. Dennaolika faktorersbedömaatt av

samhällskunskapsäm-konsekvenser förperspektivethistoriska ger
innehållslig grund för samverkandensamtidigtnet ger ensom

historieämnet.med

perspektivpluralistisktEtt

det ytligamåste bakomständigt trängaelevernaSkolan träna att
förstå betydelse förfaktorersvärdera olikaochoch sökaskeendet

få kri-kunskap hurskallsamhällsutvecklingen. Eleverna om man
påståenden kritisktitränasfakta ochgranskatiskt kan ettsamt

förhållningssätt. självklaraOfta kan detanalyserande ytan
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frågorutseende när ochskrapas bort; kan ställas al- SOU 1992 94ett annat ytan
ternativ kan formuleras. Kapitel 7

Eleverna skall detmöta pluralistiska samhället med dess oli-
åsikter.ka uppfattningar och En allmänt utslätad bild samhäl-av

let harmoniskt och konfliktfritt felaktig bild.oftasom ger en
Människor har olika uppfattningar hur samhället ochutom ser

fårfungerar. konkurrerandeDessa bilder inte blunda för;skolan
de konkurrerande bilderna olika fenomen i samhället och deav

måstekonflikter dessa kan upphov till lyftas fram och behand-ge
las i undervisningen i samhällskunskap.

Jämförelser 80med Lgr

förhållandeEn skillnad i till 80 betoningLgr är starkareen av
kunskapsinnehållet. innehållsliga-kunskapsmässigaDen basen läg-

mål.grunden för den samhälleliga bildning är ämnetsger som
samhällsfrågor påElevernas ställningstaganden i skall bygga reella

Utifrånkunskaper samhället. dessa kunskaper skall de kunnaom
åsikterformulera sina och delta i samhällslivet.

pluralistiska perspektivet finns i 80Det Lgr har här för-men
stärkts. Eftersom kunskaper sällan kan direkta avbilderses som

verkligheten det centralt eleverna möjlighetär speglaatt attav ge
olika bilder varandra, hur begrepp kan skildamot att ettse ges

påtolkningar och hur olika perspektiv kan olikage svar samma
frågor.

internationella perspektivetDet tydligt framlyftär i flera olika
aspekter.

samhällslära

Inledande kommentar

Ämnet fråninnefattar kunskapsområdensamhällslära flera som
årskursoch med 6 behandlas i ämnena geografi, historia, reli-

svårtgionskunskap och samhällskunskap. Det visade sig paral-att
lellt med fram förslag innehålltill huvudsakligt i dessa äm-att ta

arbeta med den integrativa inriktning ämnetnen mer som sam-
innehållhällslära skall ha. De tankar samhällsläran, dess ochom

struktur, vi lämnar därför inteär färdigt förslag tillettsom nu
innehåll,huvudsakligt betrakta skissartatutan att ettmer som un-

derlag för fortsattadet kursplanearbetet.
någotsamhällslära skolâmne skall änannatsom vara en sam-

manslagning de fyra nuvarande samhällsorienterande ämnena.av
Ämne frågorskall till de och tänkasättanpassat attvara som

skolåldramabarn i de tidigare har. Däremot kan det fungera som
förberedelse för dessa ämnen eleverna vissa red-atten genom ge
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förståelse SOU 1992 94referensram knyta deochförskap att se-gemensamen
viktigt det Kapiteldärför 7ämnesmässiga studierna till. Det är attnare

samordnas medi samhällslärafortsatta kursplanearbetet ämnet
ochgeografi, historia, religionskunskapkursplanearbetet i sam-

hällskunskap.

Ämnets syfte och roll

Ämnet förståelsegrund för barnensskall läggasamhällslära en
fåEleverna skall männi-samhälleligt liv. mötaför olika delar av

ochmänsklig samlevnadverksamhet förr ochskors gemen-nu -
livsåskådning, tradition och kul-och samhälle, ochskap, natur tro

tur.
frågorUtgångspunkten och erfarenhe-skall barnensvara egna

och det aktuella. Inrikt-naturlig startpunkt det näraoch ärter en
frågor hur människorskall konkretaningen t.ex.mot somvara

på-hur detnaturlandskapet ochoch lever, hur länderbor styrs,
vårapåverkar liv,religioner människorssamhällslivet, hurverkar

fram och formats.traditioner och hur de vuxit
Även och det det hi-undervisningen börjar i nära ärnuetom

bådepå områden naturligt och i regelstoriska perspektivet alla
något skall ock-upplever spännande. Elevernaeleverna somsom
så få andrafrämmande, det avlägsna, hur det ibilder det utserav

lever där.och hur människorländer
och inflytande skolarbetet skallElevernas över succes-ansvar

under de förstaskoltiden. grund för detta läggssivt öka under En
skolåren. denSamhällsläran kan här bidra med kunskaper hurom

variera i olikaoch värden kansociala gruppersamvaron, normer
också förstå de värdengrund föroch kulturer. Detta .attger en

på.verksamhet skall byggaskolansoch normer som
förr och fjärran kan elevenGenom perspektiven och näranu,

få och lägga grund föröverblick och sammanhang, samband ense
frågorår för fyra6-9 fortsätta med dessa inom äm-iatt ramen

historia, religionskunskap och samhällskunskap.geografi,nen,

innehållHuvudsakligt

frågor skall eleverna hjälp be-samhällsläraDe ämnet attgesom
frågorområden.olika tankar ochkan i Barnensgrupperassvara

områdeninte-strukturerade efter deemellertidär snarare svarar-
områdenaexempel, där de olika helhet.konkreta utgörmot en
områden fångaföljande uppdelning i sökaAvsikten med är att

mångfacetterade i spjälka det i antalintedet ärrmet, ettatt upp
områden, åtskildaskall behandlas i undervisning-ellerteman som

en.
samhällen organiseradehur äri
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94SOU 1992förhållandet samhällemellan ochnatur
Kapitel 7näringslivarbete och

länderhur styrs
ochmänniskor bor leverhur

vård, utbildningvarandra,handhur tar omsorg,omman
och etikoch moralvärden normer,

livsåskådning.ochtro

Ämnets någrautgångspunktinnehåll istruktureras medkan
perspektivolika

ochi tidNära rum

naturlandskapsamhället och detlokalakunskaper detGenom om
får för detfinns eleven ögonendär skolanbor ochdär eleven upp

från olikaelevenför självklart. Atti ochsamhälle de lever ut-tar
regionen, detgångspunkter denhembygden,lär känna egnaegna

mål.samhâllsläransdellandet är en av
både männi-finnsutforska, därfinns därlokala miljönDen att

ting berättar.ochskor, natur som

i tid ochFjärran rum

från skilda delar världen.kommereleverskolan finnsI avsom
får i barnenskonkret närvarohändelserfjärranVia media var-en

ocksåligger densamhälletdetutforskardag. elevernaNär egna
historia via äld-gäller barnensaspekten Dethistoriska nära. egen

också religiösa och andrahistoria,bygdenssläktingar, tra-menre
historien bildarDen närahistoria och framväxt.ditioners ut-en

Ge-andra länders historia.gångspunkt historia ochlandetsför
också detta levan-kan görasfilmerberättelser,litteratur, etcnom

exempel,Målet rikskallelevernade. är repertoaratt aven av
förfungera referensrambilder kan meren senaresom ensom

analyserande undervisning.strukturerad och

Helhet

Ge-sammanhang.överblick ochskall elevernaSamhällsläran ge
få olikakunskapregionalgeografi skall debeskrivande omnom

ochSverige, Europaöverblick Norden,naturlandskap och över
helhet.överblick ochjordgloben slagsochvärlden. Kartan ger en

från tidsperspek-skeden placeras in iexempel historiskaOlika ett
frågor varförtidssamband. Genomtiv för att taatt omuppge
också elevernasexempel främjassamband med konkretaoch hur i

förståelse för sammanhang.
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Samlevnad och gemenskap SOU 1992 94
Kapitel 7

ocksåsamhällsläran skallI eleverna kunskaper olika sätt attom
leva tillsammans, olika regler och i familjer,om vanor grupper,
och kulturer. så-Detta kan belysa den sociala i skolan,samvaron

konflikterväl och spänningar strävan utvecklaattsom gemen-
fårskap. Eleverna grund för reflektera sinaöver rol-atten egna

ler i klassen, kamratgruppen och pojkar och flickor. anslut-lsom
upprätthållerning till ochupprättar regler, fattar beslut,att man

fårlöser konflikter eleverna kunskaper de demokratiskaetc. om
värden och på.verksamheten i skolan bygger Elever-normer som

fåskall lära sig motivera sina ställningstaganden ochattna argu-
för dem liksom tillsammans med andra fatta beslutmentera att

på saklig grund och med hänsyn till olika intressen.

Slöjd

Mången målar kalv solen som en
och genit.anses som rena
Men den vill göra hederlig stolsom en
har inga dit.genvägar
Mången diktar med grumliga ord
och folk underbart.säger
Men den vill snickra användbart bordettsom
är klart.tänkatvungen att
Hjärnans drömskhet är gränsutan
och ögat det vill.ser som
Men handens medfödda intelligens
kan ingenting konstra till.

Alf Henriksson

Ämnets syfte och roll

Arbetet i slöjden utvecklar elevens skapande, manuella och kom-
Ämnetförmåga.munikativa för självständighet ochutrymmeger

bidrar till allmänbildning och personlighetsutveck-samtansvar
ling.

Slöjdundervisningen frånomfattar hela idé till färdigprocessen
produkt. Därigenom rika möjligheter för elevens skapan-egetges

påverkade samtidigt möjligheten delta i och arbetspro-attsom
återkopplingför omedelbar elevens arbete.steg stegcessen ger

Eleven blir från råmaterialdelaktig i hela produktionsprocessen
till färdig produkt och kommer frå-naturligt i kontakt med t.ex.

miljö ochrörgor som resurser.
Slöjden eleven praktiska och teoretiska kunskaper samtger en

känsla för estetiska ocksåvärden. Slöjdundervisningen utvecklar
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förmågan SOU 1992 94problemlösningsförrnåga kommuni-liksomelevens att
utgångspunkt Kapiteli sina 7rita och formge medskissa,attcera genom

idéer.
andraockså inomutvecklingenviktig grund förSlöjd är en

utveck-spatialamotoriska ochfrämjas elevensDelsskolämnen.
olikamedarbetepraktiska erfarenheterling, dels läggs, avgenom

utveck-begreppsligagrund för elevernasverktygmaterial och en
många och koordi-sinnenarbetet stimuleraspraktiskaling. detI

innehåller mycketSlöjdundervisningentanke-hand övas.nationen
minst förinteoch lägger grundtillämpningar,matematiska enav

förståelsen storleksuppfattning.geometri ochav
vårt del slöjd-kulturarv. Dennaförmedlas delarslöjdenI avav

traditioner-i lokalafördel förankras demedundervisningen kan
Förståelsen föridentitet.kulturellaelevernassyfte ökai attna,

internatio-historisk ochslöjdenskall vidgasdetta att engegenom
nell dimension.

såvälbåde förtrogenhet medoch flickorpojkarGenom att ge
för bäg-förutsättningarslöjdenmetallslöjdochtextil trä- gersom

såväl kvinnligamanligatraditionelltklarakönen att upp-somge
vardagslivet.gifter i

innehållHuvudsakligt

fåskallMålet skall eleveni slöjdför undervisningen ut-attvara
förmåga skapa slöjd-skapandesin fantasi ochveckla attgenom

planera och genomförakunnaskilda slag. Förprodukter attav
fåmåste olikade vägenkunskaperelevensitt arbete stegenom

från idé färdig produkt.till
färdigheter i olikagrundläggandedärförEleven behöver meto-

slöjdområdet material hurochkunskaperliksomder inom om om
fungerar.maskinerochverktyg, redskap

slöjdtraditionerkännedomskall elevenI ämnet ettom ur
förståelserespektoch ochperspektivinternationelltnationellt och
medvetenkulturer. Eleven skallmänniskor och andra görasför

inspi-de kanbetydelse olika kulturer och huritraditionernasom
till nyskapande.rera

elevenundervisningen i slöjd skallGenom
olika slöjdmetoderförtrogenhet medutvecklai

idéer till färdiggenomföra sinaformge ochsig planera,lära-k
produkt

redskap,verktyg,kunskaper material,förvärva ergono-t om
för estetiska värdenutveckla känslami samt

slöjdområ-mångfaldfå inomkännedom traditionernas-k om
det

till konsum-resursanvändning i anslutningbli medvetenk om
såväl islöjdarbeteproduktion i skolanstion och som var-

yrkesliv.dags- och
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Slöjdarbetet idékan delas i och planering, genomförande SOU 1992 94upp
och värdering. Kapitel 7

Idé och planering

utifrån idéEleven skall planera för genomförandet sinen av
på åskådliggöraslöjdprodukt. Genom olika idésätt sinatt samt

välja metoder för förverkliga den utvecklas elevens problem-att
lösningsförmåga.

Med den idén grund motiveras eleven ställningatt taegna som
utifrånoch medvetna valgöra estetiskt, ekonomiskt och kvalitets-

införståddperspektiv. Eleven skall bli med det personligaatt egna
påverkar hushållningvalet med material och miljö.

Genomförande

Eleven skall bli förtrogen med grundläggande metoder inom
slöjdområdet. ocksåHanhon skall inhämta kunskaper materi-om
al och hur verktyg, redskap och maskiner fungerar trä-samtom

tolka ritningar och instruktioner.attnas
Arbetet i slöjdsalen skall skapa möjligheter för eleven att re-

flektera och tänka kritiskt, initiativ ochta eget ansvar.

Värdering

ingårI slöjden värdering den färdiga produkten kvalitets-av ur
och konsumentaspekt. Eleven skall tränas i bedöma och värde-att

sin arbetsinsats och bli medveten i vilken hanhongrad ut-ra om
nå målen.nyttjat sina möjligheter deatt uppsatta

årskurserLägre

årskursernaI de lägre skall eleven tillägna sig grundläggande kun-
skaper i slöjd praktiskt arbeta med undersökaatt ochsamtgenom
experimentera med olika material och tekniker.

årskurserHögre

årskursernaI de högre utökas kunskaperna i slöjd och i det prak-
tiska arbetet skall eleverna med högre grad självständighetav

utifrånkunna göra medvetna val funktion, form, färg, material
och metod.

248



Jämförelse 80 SOUmed Lgr 1992 94
Kapitel 7

Målsättningen för har förändrats med 80.ämnet jämfört Lgr
förmågan,Det praktiska arbetet, den skapande för estetis-känslan

ka värden den motoriska fortfarandeutvecklingen vik-utgörsamt
målet.tiga delar av

skapandeHuvudmomenten i 80Lgr verksamhet, produktion
konsumtion, miljö kulturoch och kan inte särskiljas i det prakti-

ingårska arbetet i allt arbete.utan
Ämnet innehåll.har delvis givits kunskaperDeett annat som

det praktiska arbetet lyftshar fram och kunskaper rörger som
från fåttidé till färdig produkt betoninghar starkareprocessen en

på konsumtion och produktion.
Större vikt läggs vid planering och utvärdering, vilket utgör en

nödvändig förutsättning för det praktiska arbetet och för att ut-
frågor.veckla elevens tänkande ekonomiska och ekologiskaom

andraspråkSvenska som

Ämnets syfte och roll

andraspråkUndervisningen i svenska syftar till eleverattsom
hemspråk uppnå förstaspråks-med svenska sikt skallänannat

nivå språkliga förmåga såi svenska. Eleverna skall utveckla sin
verka yrkes-de kan delta i utbildning i och samhällslivatt samt

på hemspråk.villkor elever med svenskasamma som som
hemspråkElever har svenskaän kan börja iett annatsom

årskurser.grundskolan i olika innebär studiernaDetta iatt svens-
andraspråkka kan när helst under grundskoleti-starta somsom

den.
skolgångElevernas tidigare kan skilja sig väsentligt. Vissa
skolgångelever grundskolanhar fullgjort motsvarande i annat

påbörjatland gymnasiestudieroch kan ha motsv.. Fört.o.m.
skolgångenandra elever har varit oregelbunden eller sporadisk.

Även årskursertill grundskolans högre kommer inteelever som
gått såledesalls har i skola tidigare, elever helt eller delvissom

ocksåkan sakna läs- och skrivfärdigheter. innebär denDetta att
kunskapsnivå nåskan vid grundskolans slut skiljer sigsom avse-

mellan olika elever.värt
Invandrarelevernas och deras familjers utbildning, inlär-syn

frånning och kunskaper skiljer sig ofta den svenska. Skolsyste-
många fråni de länder eleverna kommer annorlundamen av ser

påverkar ocksåDetta förutsättningarna för arbetet i ämnet.ut.
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innehåll SOU 1992 94Huvudsakligt
Kapitel 7

förutsättningarundervisningenEleverna skall attges upp-genom
språ-språkbehärskningnå så använda svenskade kangod atten

skall kunnasig kunskaper i olika Detillägna ämnen.ket för att
språket, i olika socialamuntligt och skriftligtanvända samman-

ålder.med stigandebrett stilregister utvecklashang med ett som
så långt möjligtenskild elev skall möjligheterVarje att somges

Språk-under grundskoletiden.kunskaper i svenskautveckla sina
två-och leda till elevernasskall ske kontinuerligtutvecklingen att

språkighetsutveckling främjas.
förutsättningar tillägna sigUndervisningen skall eleverna attge

bli delaktiga i det svenskasvenska samhället ochkunskap detom
sådana si-kunskaper de kan tillvarataskallkulturarvet. De att

fullgöra sina skyldigheter.rättigheter ochna
andraspråk undervis-i svenska ersätterUndervisningen som
modersmålssvenska.också innehållet i kun-delvis Deningen och

till delarskall tillägna sig med andra ordskaper eleverna är stora
hemspråk.för elever med svenskadesamma somsom

andraspråk hel-skallUndervisningen i svenska ses som ensom
förmåganUtvecklingenhet där olika vävsmoment avsamman.

de-skriva naturliga och integreradelyssna, tala, läsa och utgöratt
innehållspråk- kunskapsutveckling. Deti ochlar elevernas som

i skolarbetet och elever-väljs anknyta till angelägnabör teman ge
sådan förståelse inhämta kunskapermöjlighet till de kanattna en

i olika skolâmnen.

Några centrala perspektiv i ämnet

andraspråk består undervisningUndervisningen i svenska som av
språket tillägnar sig elevernai och svenska. En del genomav

Andraspråksinlärningspråk sig.lyssna till det de hör runtatt om
språk i samhälle där dettainnebär lär sig ettatt ett nyttman

ocksåspråk innebärkommunikationsmedel. Detanvänds attsom
kultur.bli delaktig i samhälle ochett nytt en ny

undervisningsspråk.skolan svenska huvudsakligt FörI är ma-
alltsåhemspråkmed än svenska ersätterjoriteten elever annat

språk på.hemspråket det inlärning sker Detsvenskan som nya
språket måste vid och skrivinlärning.ofta användas läs-t.ex.

begrepp skall bearbet-Samtidigt eleven lär sigsom nya m.m.
språkformulering det ske med eleven kanskening och ettnyaav

Språkförstår. och tänkande hör ihop. Eftersom invandrarele-inte
måstespråkliga del tänkandet inaturliga miljö saknas en avvens

språk kanske till fullo intemiljöer ske svenska ett somnya -
fungerar tankeinstrument.som

Språkutveckling alltid knutet tillsker inte isolerat ärutan ett
språkkunskaperinnehåll. skall bli väl befästa ochFör elevensatt
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fåutvecklas krävs möjligheter språketanvända i olika SOU 1992 94att sam-
Språkutveckling ocksåmanhang. har starkt samband med kun- Kapitel 7ett

skapsutvecklingen. språketEleverna använder lyssna, tala, läsa-
och skriva redskap för inhämta kunskaper.ett attsom-

Språkutvecklingen dåstimuleras undervisningen sker kring ett
innehåll. Språkutvecklingmeningsfullt gåroch övrig utveckling

hand i hand.
språkutvecklingenAnsvaret för hos invandrarelever blir där-

med för alla undervisar i grundskolan.ett Undervis-ansvar som
andraspråkningen i måstesvenska planeras i samarbetenärasom

mellan lärare i olika andraspråkämnen där läraren i svenska som
har huvudansvaret.

Forskning och utveckling kring ämnet visar inlärningatt ettav
språk långär tid. Tiden varierar beroendenytt taren process som

bl.a. elevernas tidigare skolbakgrund och studievana. Elevernas
förkunskaper förförståelseoch inte minst ämnesområ-inom olika

ocksåden har betydelse för inlärningen. Undervisningen skallstor
åldertill elevernas och utveckling, bakgrund och socialaanpassas

situation påverkareftersom detta i hög grad förutsättningarna för
Språkutvecklingenelevens kunskapsutveckling. skall ske kontinu-

så tvåspråkigheterligt och elevernas främjas.att

Jämförelse 80med Lgr

I Lgr 80 eleverna skall delta i undervisningen i svenskaattanges
andraspråk tills de kanväl tillgodogöra sig den reguljärasom un-

dervisningen utgångspunkti svenska. Detta är viktig även i fö-en
religgande förslag.

Ämnets olika perspektiv och relationen till kunskapsutveck-
ingåendelingen i andra ämnen beskrivning.ges en mer

För markera undervisningen inte kan handlaatt att attom en-
sidigt språketisoleradeträna i ingen detaljerad be-moment ges
skrivning vad eleverna skall lära sig. I undervisningen i svenskaav

andraspråk kan inte läras in iochmoment tassom nya upp en
bestämd ordning vid speciell tidpunkt. Den beskrivning för-en av
utsättningarna språkutvecklingför elevgruppens lämnatssom
markerar detta.

Teknik och miljö

Inledande kommentar

Det föreslårämne Teknik och miljö vi är ämne förett nyttsom
skolan. Teknik har visserligen funnits i Lgr 80 inom de naturori-
enterande ämnena, med inriktning. Bakgrunden tillmen en annan
vårt förslag delsär tekniken är kunskapskulturatt storen egen av
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kunskapsområde 1992 94SOUkanbetydelse, dels den ettatt samman-gesom
miljöfrågorna. det Kapitel 7Vi vill betonaaspekterför vissahang att en-av

frågormiljöfrågorna; kräverdessavissa aspektergällerdast av
såväl samhällsve-från detnaturvetenskapligadetkunskaper som

Miljöfrågorämnesområdet. behandlas därför inomtenskapliga ra-
för flera ämnen.men

framståårPå kommitteknikenhar att egensom ensenare
inriktad tillgodosebetydelse. Den ärkulturtradition attstorav

framgång i denKriteriettekniska medel.behov medpraktiska
tillfredsställande.lösning fungerarutvecklingen ärtekniska att en

förståelseTeoretisk kommerprimära.detpraktiska ärDen nyttan
i andra hand.därvidlag ofta

Tekni-vanligen okända.pionjärerkulturens ärtekniskaDen
genieroch kvinnor,utvecklatshistoriskt mänken har anonymaav

gjort heltformell skolningkunnande ochteoretisktutansom
till tri-förlitande sigprövade sig fram,epokgörande insatser. De

företagsamhet, uppslagsri-sinoch tillal-and-error-metoden egen
Påobservationsföråga. förädlades utsädendetta sättochkedom

och förbättrades. Manjordbruksredskap uppfannstamboskap,och
frysatorka, salta ochfiskkött ochsig konserveralärde attgenom

underfundvir1. kombröd, brygga öl, jäsa Mansig bakaned, lärde
silver, koppar, järn ochframställa guld ochkundemed hur man

mässinglegeringar brons,och uppfannmalmerbly sommanur
byggdestål. murbruk ochhittade göraoch Man cement,att
byggdekanaler och hamnar,anlade akvedukter,och fartyg,hus

sigoch porslin, lärdebefästningsverk. Uppfann glasochbroar
ochlinne, läder, göraull ochspinna väva pergament pap-garva
alla dessavilka gjordeallmänhet inteiMen vet somper. man
exakthur ellerhellerfantastiska uppfinningar. Inte vet varman

det skrivnai allt väsentligtMänniskornas historia ärgjordes.de
oftast varkenkvinnor kundeTeknikens ochhistoria. mänordets

något skriftligt efter sig.lämnade sällan Där-skriva.läsa eller De
i skriftlighittills försummats dentekniska kulturenför har den av

akademiska kulturen.prägladetradition
förslaginriktning har i detta omprövats.roll ochTeknikens

undersökande arbetssätt ellerTeknik uppfattas inte längre som
självständigt kunskapsom-naturvetenskaptillämpad utan ettsom

råde praktisk erfarenhet och hantverks-betydande inslagmed av
människansdefinieras i förslagetkunnande. Teknik meto-som

och tillver-önskningar behovtillfredsställa vissader attatt genom
föremål. definition klar-Genom dennaanvända fysiskaka och

omfatta enbarttillteknik inte kan reducerasbl.a.görs ettattatt
föremålet sådant.tekniskaintresse för det som

Miljöfrågorna miljö till denteknik och knytasskall i ämnet
svårigheter olikaoch möjligheter medutvecklingen, tilltekniska

miljöfrågorna präglasskalllösningar. Behandlingentekniska avav
hushållningochomfattar respekt för livetperspektiv bl.a.ett som

med resurser.
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SOU 1992 94Utformningen denna karaktär ärämne ettett nytt ut-av av
längre till förfogan- Kapitelvecklingsarbete kräver tid än vad vi haft 7som

därför betrakta kommentarde. Det följande är attmer som en
för kursplanearbetet förslagoch underlag under hösten än ettett
innehåll.till huvudsakligt

Ämnets syfte och roll

kunskapsområde framstår väsentligare iTeknik alltsomsom
förgrundskolan, inte minst och viktig del omvärl-att stor aven

tekniska heladen sker det ti-utgörs Dessutomsystem.avnumera
på påverkarutveckling,den teknisk olika sätt människa,en som

samhälle och Eleverna bör, del sin omvårldsori-natur. som en av
förståelseentering, viss för detta skeende.ha en

Samspelet mellan människa-samhälle, teknik och ärnatur en
miljöfrågorna åt-grund för behandlingen i skolan. Analys ochav

frångärder det gäller miljöproblemen kräver kunskaper allanär
områden. pådessa samhälle, bygger debattI öppenett som en

mångademokratiskt beslutsfattande det värdefulltoch är harom
sådan övergripande kompetens.

fårSamhällsorienterandede och ämnena elevernaI natur-
förståelse miljöfrågorna.nödvändiga kunskaper för kom-Dessaav

teknik miljö med kunskaperpletteras i ämnet och relatio-om
miljömässiga aspekter.mellan tekniska ochnen

också gårangeläget tillräckligtDet är antal eleverett stortatt
områdenavidare specialiserade studier inom teknik och mil-mot

Såväljö. näringslivet offentliga sektorn behöverden teknikersom
miljöfrågorförståelse och miljöexperterhar god för med tek-som

nisk kompetens.
Studierna möjligheter utveckla teknisk nyfikenhetattrymmer

känna glädjeoch uppfinningsrikedom, liksom över personligaatt
upptäckter, upplevelser och insikter.

Vad innebär teknik miljöoch

Teknik

kunskapsområdeTeknik är i grundskolan, akade-inteett men en
misk diciplin. finns därförDet inga etablerade kunskapsstrukturer
på sätt när det gäller fysik, biologi. Teknikkemi ochsamma som

kunskapsområde är enormt.som
Tekniken är människans metoder tillfredsställa vissa önsk-att

ningar och behov tillverka fysiskaoch använda före-attgenom
mål. Tekniska objekt koppladeär till mänskliga behov. Teknik
kan därför inte reduceras till endast omfatta intresse föratt ett

föremåletdet tekniska i sig och isolerat.
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funktioner. SOU 1992 94efter dess olikastrukturera tekniken ärEtt sätt att
då Kapitel 7transformerar, lagrar,tala teknikkanMan som somsomom

eller reglerar. Varjekontrollerar,och styrtransporterar som
föremål,fysiskabeskrivas ii sinfunktion kan termertur pro-av

förbundna med varandraprodukter äroch ettgenomsomcesser
samspel.mindre komplextellermer

på funktion omvand-transformerande ärExempel teknikens
malm till metall.fibrer till ochtilllingen tygsten avyxor, avav

på kärl ke-lagringsteknik tillverkningexempel ärtidigtEtt av av
ändamål. livsmedeloch förvaringKonserveringför olikaramik av
också kylteknik.hit, liksom tiders Trans-höroch vatten senare

segelbåt,utvecklingen ekstock,illustreras medporttekniken kan -
ånglok, och reglerteknikbil, flygplan Kontroll-,kärra, styr-osv.

finns detsamhälle, härbetydelse i dagens ävenhar gottstor men
från jordbruk vilade iFlodkulturemasäldre tider.exempelom

på krävde olika formerkonstbevattning,utsträckningstor som av
reglerteknik.kontroll- och

fårteknikens värld viordning iskapaYtterligare sätt attett
utvecklas högre formertekniska metoderbeaktarvi motattom

utvecklingskedjan enklaexempel erbjuderkomplexitet. Ettav
integrerad industriellverktygsmaskiner, robotar ochverktyg, pro-

energiteknikenutvecklingskedja erbjuderliknandeduktion. En
på effektivarefrån härd viabrännvedanvändande öppen ut-av

kakelungnar tillvedspisar och använ-biobränslen inyttjande av
olja ochkol och kolvätenkommersiella bränslendande somav

och elektrifiering.naturgas vattenkraft, kärnkrafttill
komplexaochteknik framträder oftaModern stora sy-som

ekonomiska, sociala och and-kopplade tilldessutom ärstem, som
ömsesidiga bero-komplexa vävarkan talaMansystem. avomra

frågor sårbarhet, vilka denenden. Detta styrsomomreser om
in-borde hur mycketutvecklingen, vilkatekniska styra,somom

följder viktigtKomplexiteten och dess ärfrastrukturen styr osv.
undervisningen.itydliggöraatt

funktio-tekniken med avseendestruktureringTill denna av
nivåer verksamhet innebär flödentekniskkan läggasoch attner

frågadet sekven-Vad gäller materia äroch energi.materia omav
återvinning.råvara, användning, avfall,bearbetning, produkt,sen

spill. olika leden drivsförekommer Dehela förloppetLängs av
energiöverföring omfattandeEnergiomvandling och ärenergi. en

dettafrämst analysenteknisk verksamhet. Det äroch viktig av
frågortekniken till miljöproblemen,kopplarskeende t.ex.som

kontroll utsläpp,icke förnybaraförnybara och resurser, avom
återvinning.ochavfallshantering

alltså skapadmed sin omgivning. Den ärsamspelarTekniken
både sådanaoch i bruk olikamänniskan tar typer av resurserav -

råvaror energi, och denochfinns i sortsnaturen resur-somsom
arbetskraft och nyfikenhet.människan bär, kunskap,t.ex.somser

teknik-natur därförteknik-människa-samhälle och ärSambanden
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väsentliga det gäller tecknanär grundmönster karaktärise- SOU 1992 94att som
tekniken. Vi sammanfattar figurmed Kapitel 7rar en

Teknik NaturMänniskaSamhälle

FUNKTIONER trans-
formera, lagra, trans-

kontrolleraportera,NIVÅER komponent,
verktygmaskin, system
FLÖDEN materia, energi

Till figuren fogas följande kommentarer relationen mellanom
teknik och människasamhälle.

vårI del världen har tekniken firat triumfer, vilket lett tillav
påverkattekniska tankestrukturer och synsätt mänskligatt annan

aktivitet. slags teknisk rationalitet har kommit tillEn användning
sjukvård,i samhällsplanering, utbildningsorganisation Den-m.m.

koppling mellan tekniken och människasamhälle är viktigtettna
studieområdeoch spännande för skolan.

faktum teknikenDet är del samhället har lett tillatt atten av
förhållan-ekonomiska, sociala, juridiska, politiska och kulturella

den har förändrats de möjligheter och villkor den tekniskaav som
erbjuditutvecklingen eller framtvingat. media harNya ändrat po-

vårt språklitikens frånarbetsformer, i dag fylltär med da-termer
påverkar ocksåtavärlden Samhället självfallet teknikutveck-osv.

miljöområdet.lingen. Ett exempel lagstiftningenär Exempel
på liknande samhällesamspel dessa mellan teknik och utgör ett
intressant fält för skolans undervisning.

Miljöfrågorna

miljöfrågomaSkolan skall i sin undervisning hjälpa elevernaom
bygga kunskaper teknik, ochmänniska samhäl-att natur,upp om

kunskapsområdenaoch stimulera dem koppla de olika tillatt
fårvarandra för klarlägga orsaker och verkningar. Härigenomatt

bådekunskapsgrund för beslut och handling detnär gäl-man en
ler vårförebygga och Varje elev skall inse livs-att attreparera.

påverkasmiljö samspelet mellan och alla människorsnaturenav
aktiviteter och beteenden. naturorienterandeDen undervisningens
primära uppgift i sammanhanget är goda kunskaperatt ge om na-

struktur och funktion. Detta grundenär för fatta lämp-turens att
bådeliga beslut i vardagen och i samhället i okunnighetstort.

ökar risken för bakslag. teknik-I och miljöundervisning kopplas
miljöfrågor svårighetertill och möjligheter när det tekniskagäller
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1992 94samhälle belysa SOUmänniska och kanlösningar. Undervisningen om
Kapitelföränd- 7föreligger, hur levnadsvillkorintressekonfliktervilka som

åtgärder fårkonsekvenserekonomiskavilka osv.ras,
åtgärdaförstå skapade miljöproblem ochmänniskanFör att av

alltså natur-teknik-män-beakta helabehöverdem systemetman
niska-samhälle.

innehållHuvudsakligt

få kunskapermiljö skall elevernateknik ochI ämnet om sam-
miljöfrågornas knytning till denfrämstteknik-miljö. Det ärspelet

miljöfrå-Andra aspekteri fokus.utvecklingen ärtekniska avsom
skall bli medvetenEleveninom andra ämnen.behandlasgorna

tillverka, lagra,fyller olika funktionertekniken transpor-attom -
nivåerolikaförekommeroch denkontrolleraoch atttera --
erfaren-Eleven skallverktygmaskin ochkomponent, system.

råvara-bearbetning-användning och sigövakedjanheter att taav
använda produkten. Ele-händer med denvad sedanreda som

påverkaspåverkar, ochteknikenbli medvetenskall att av,omven
samhället ochmänniskan, naturen.

energiflöden i tekniskamateriaflöden ochbörVidare system,
bearbetning, kontruktionpro-utvinning,sekvenser typt.ex. av

för-kassering, deponering,marknadsföring, användning,duktion,
återanvändning energi-behandlas liksom Sverigesbränning och

försörjning.
frånutgångspunkt kanerfarenheter och experimentMed egna

teknik-männi-och samspeletteknikens funktionervärderaeleven
ingå identifieraskall medKonstruktionsarbeteska. ettmomenten

och värdera. Elevenlösning, konstruera, prövaskissabehov, en
få olika teknologier ochfinns mängddetskall kunskap att enom

någonkunnande ifördjupa sittefter intressemöjligheter attges
några, Vattenförsörjning informa-omsorg,hälsa ocheller t.ex.

påstudier ligger tonvikten inteVid dessationssamhället m.m.
förståelsensådan, för defördjupningtekniken utan avensom

Relationen teknik-miljö betonasgrundmönster angetts ovan.som
särskilt.

orsakssammanhangbeskrivning ochmiljönVerkan -

förstå resursanvändning lett tillmänniskansskallEleven attatt
pånegativa effekterhar ökat medavfall och utsläppmängden

på behandlas,olika miljöproblemföljd. Exempelmiljön t.ex.som
ökningenväxthuseffektenförändringenden befarade genom avav

ozonhål, försurning,atmosfären, uppkomstenkoldioxidhalten i av
radioaktivt material, jord-spridningtungmetaller,spridning avav

utrotning och djurarter.förgiftningar, växt-erosion, allergier, av
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också förståEleverna skall miljöproblemen sig iatt SOU 1992yttrar 94na-
de är resultat tekniskaturen, aktiviteteratt och dessa akti- Kapitelatt 7av

viteter i sin är beroende beslut fattatstur människor,av som av
individuellt eller i samverkan.

De samhälleliga orsakerna till miljöproblemen är komplexa.
Faktorer har betydelse är bl.a. befolkningsökningen och där-som

följande behov energi och material, ekonomisk tillväxt, in-av av
dustriell utveckling vårainte minst personliga intressen,samt vär-
deringar, livsstilar och kunskaper.

Skrämmande och pessimistiska måstefamtidsperspektiv balan-
positiva och optimistiska visioner. Med kunskaper ochseras av

vilja gårkomma överens det fatta såatt beslut och handlaatt att
miljön förbättras och uppkomsten problem förhindras.av nya

Eleverna bör tillfälle påpröva beslutsfattande t.ex.att ge-
angåendesimuleringar tekniska installationer och därvid be-nom

akta miljökonsekvenser bland flera aspekter har bety-son1 en som
delse. Därigenom kan eleven inse betydelsen klarläggaattav or-
sak svårigheteroch verkan kommasamt överens i fallattav av
intressekonflikter.

Utvecklingshistoriska exempel

fåEleven skall kunskaper den tekniska utvecklingenom genom
påexempel utvecklingskedjor inom tillverkning, lagring, trans-

kontroll och reglering. sådanaFör illustreraport, vadatt utveck-
lingskedjor kan någraomfatta här exempel.ges

FrånVerktyg. via verktyg järn och enklastenyxor, verktygs-av
maskiner till robotar och integrerad industriell produktion t.ex.av
trähus eller bilar.

FrånEnergianvändning. eld öppen härd, via enkla järnspisar
och till automatiserad olje- och eluppvärmning. Frånugnar
mänsklig muskelkraft, via dragdjur, ångmaskinervattenkvamar,
och bensinmotorer till elektriska Frånmaskiner. icke kommersiel-

bränslen sol, vind, och ved till kommersiella bräns-vattensom
len kol, olja, ochnaturgassom uran.

FrånLivsmedelstekniken. torkning och saltning till infrysning
och Frånkonservering. lokalt tillgängliga livsmedel till globaltett
försörjningssystem. Från tillgänglig föda till näringsriktigt sam-

kost. Tillverkning spisar ochmansatt och maskiner förav ugnar
matlagning och matberedning. Dagens globala livsmedelsproduk-
tion, distribution och marknadsföring.

FrånBeklâdnadsindustri. läder, spinna ull,att väva tygergarva
till konstläder, syntetfibrer och modern Fråntextilindustri. att
tvätta i aska och lut till tvättmaskiner och kemisk tvätt.

FrånMaterial. den antika alkemins sju guld,metaller silver,
koppar, bly, kvicksilver, och järn må-associerade tilltenn solen,-

de vandrande stjärnorna, planeterna till dagens indu-nen, om
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1992 94SOUti-magnesium,koppar,aluminium,järn,metallerviktigastriellt
Från Kapitel 7antikensm.fl.volframkobolt,krom,vanadin,nickel,tan,

industrimineral. Cementmodernaglas tillochkeramikmurbruk,
gipsplattor.ochpolymererochgipsplattormineralull,och betong,

framställdhandelsgödseltillchilesalpeterFrån vianaturgödsel, ur
naturläkemedel tillochFrån naturfärgämnen mo-kväve.luftens

läkemedelsindustri.ochfärgämnes-dern
människornavisa hurexempelhistoriskamedAvsikten är att

för-hjälpteknikensmedeftertid strävatförhistorisk attsedan
villkor.sinabättra

också iresulteratutvecklingentekniskadensamtidigt harMen
ochjorderosionmed dess ut-antikenalltsedanmiljöförstörelse

med utsläppproblemtill dagenskulturlandskapet avarmning av
trafikskador ochbuller,atmosfären,iochhavetiföroreningar

ti-fornaänkraftfullaremycketteknik ärdagensEftersomstress.
påverkan och ontmänskliga gottdeneffektenders är av --

är dessutomskeendetinågonsin ochförr tempotänstörrenu
ochdagenslångt störrelägger mor-snabbare. Detta ett ansvar

axla.våra hadeförfäder attmänniskor ängondagens

undervisningeniperspektivVäsentliga

får framställasinte ettMänniskor-Teknik-NaturSekvensen som
metodertekniskamänniskornadärskeendeenkelriktat genom

re-sättnegativtpåverkar ofta ettoch naturen,processer
Normalt det tvärtommiljöförstörelse. ärsursuttömning, pro-

teknikensmedmänniskornamiljönnaturligai denblem som
sjuk-mörker,torka,Exempelvis kyla,bemästra.sighjälp lärt att

liksomlivsmedelochmänniskorskadedjurs motdomar, angrepp
handikapp.individuella

utvecklingtekniskochbehovmänskligamellanRelationen
Behöverskolan.iuppmärksammasbehöverproblem somrymmer

tekniken f.n.Varför ärerbjudsproduktertekniskavi alla som
vissainomoch baravärldendelari vissabarautveckladhögt av

användningsområden
svårigheter möjlighe-ochklarläggakanTeknikundervisningen

männi-Undervisningenlösningar.tekniskagällerdetnär omter
förelig-intressekonfliktervilkabelysakansamhälleochska som

konsekvenserekonomiskavilkaförändras,levnadsvillkorhurger,
fåråtgärder osv.

linjer inteangivna ärmiljöfrågorna enligtanalysEn nyssav
och kun-ideologierintressen,Olikasamstämmighet.medliktydig
vissageranden. Enståndpunkter ocholikatillleder ge-nande

regeringensskönjas. Idockbörjarför debattenplattformmensam
formulerades19909190,livsmiljö,godproposition En enprop.

Brundtlands-utgångspunkt imedbl.a.inriktningmiljöpolitisk
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kommissionens slutsatser, samtliga politiska partier har ställt SOU 1992 94som
sig bakom Kapitel 7

Målet med miljöpolitiken är att
skydda människors hälsa-
bevara mångfaldenden biologiska-
hushålla med så de kanuttaget utnyttjasnaturresurserav-
långsiktigt
skydda och kulturlandskap.natur--

sådanEn inriktning skall komma till uttryck i undervisningen i
teknik och miljö. bedömningenI tekniska lösningar och denav
tekniska utvecklingen skall konsekvenser för miljö och männi-
skors hälsa beaktas. Undervisningen skall skapa insikt denattom

måstetekniska utvecklingen kontrolleras påoch regleras olika sätt
så viktiga ekosystem inteatt förstörst.ex. eller den biologiska
mångfalden hotas.
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8 Grundskolans timplan SOU 1992 94
Kapitel 8

Kommittén har enligt sina direktiv frågorbehandla olikaatt som
fårrör grundskolans timplan eller konsekvenser för timpla-som

Det gäller timplanens principiella konstruktion ochnen. upp-
också frågorbyggnad. Det gäller innehållskolans i meningenom

ingåvilka ämnen skall och i vilken omfattning och därmedsom
fråganden grundläggande urval och organisering kunskapom av

vi behandlat andra aspekter i tidigare kapitel.som ur
Vi inledningsvis bakgrund och för den uppbygg-argumentger

nad föreslår.timplanen vi sedan Därefter förs diskussionav en
kring olika ämnen och kring de utgångs-bedömningar vi med
punkt i direktiven har gjort kring timfördelning och ämnesstruk-
tur.

8.1 Timplanens roll och funktion

Som vi redovisat i kapitel 1 har timplanen tidigare haft starkten
styrande effekt skolans organisation och verksamhet. Detta har
främst berott den knytning timplanen haft bl.a. till stats-som
bidraget. Den förändrade ansvarsfördelningen och förändratett
statsbidragssystem innebär timplanen kommeratt att en annan
funktion.

Timplanen skall bidra till nationellt likvärdig utbildningen ge-
minsta garanterad undervisningstidatt för eleverna.nom ange en

Den skall vidare för elevernas fria val och förett utrymmeange
den profilering den enskilda skolan vill göra.

utgångspunkterDetta deär vårtoch gäller förramar ar-som
bete.

Ansvaret för genomföra skolverksamheten liggeratt numera
helt kommunerna. pågårInom kommunerna decentralise-en
ring där allt större och inflytande flyttas till den lokalaansvar
skolenheten och dess rektor. En konsekvens detta bl.a.är attav
såväl pedagogiska administrativa och ekonomiska avgörandensom

påträffas den enskilda ocksåskolan. Härigenom förs besluten
närmare någotlärare, elever och föräldrar, skapar förutsätt-som
ningar för skola utvecklas efter lokala behov och förut-en som
sättningar. Enligt skollagen 4 kap. §2 skall grundskolans elever
ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Den enskilda

påverkaelevens skolgång,rätt sin liksom föräldrarnasatt inflytan-
de, har därmed stärkts.

Timplanen inteär längre avgörande för hur lärarresurser dis-
och hur undervisningen organiseras och dimensioneras.poneras

261



1992 94SOUminstatill timplanFörslageti kommunen.avgörsDetta anger en
Kapitel 8skyldiga avsättakommunerna ärundervisningstid att resursersom

får skillnadunderskridas tillintetimtaltill. De menangessom -
undervisningstidengaranteradefrån överskridas. Denhittills väl-

antaletanspråk skoldagen ochinomtidallinte itar som ryms
läsår.underskoldagar ett

dvs. hurfastställd timplan,nationelltreglering iGraden enav
tillåtande awäg-timplan skall ärellerbegränsande vara, enen

förmå-viljan ochlokalaningsfråga. för denförtroendeökatEtt
ochgradtill högreerfarenhetsmässigtleder engagemangavgan
haftsig i kommunervisathar bl.a.kvalitet. Dettaförbättrad som

profilering.förvidgademedförsöksverksamhet ramar

timplanStadieindelad8.2

nuvarande stadie-våra dendirektiv övervägaenligtVi har att om
Frågan tim-ställs härigenomtimplanen kan överges.indelade om

lärarledd under-antal timmardet totalaskallendastplanen ange
någonellergrundskolaniskallelevenvisning garanteras omsom

skalluppdelning göras.ytterligare
grundsko-motiverades vidstadieindelningengällandeDen nu

frå-lärarkårens sammansättning ihuvudsakligentillkomstlans av
lärarutbildning-nuvarandeoch kompetens. Denutbildningomga

iindelningför skolansutformning talar närmast tre sta-attens
skolområ-ansvarsfördelningengällandeDendier bör överges.

lo-frågor bör beslutasorganisationskolanstalar fördet att om
kalt.

tvåiskolutbildningengrundläggandedenuppdelningEn av
däri-länder,europeiskainternationellt. Fleravanligskeden är

StorbritannienItalien ochSpanien,Frankrike,Tyskland,bland
primarygrundläggande skede,skolan iindelninghar ettaven

school.secondaryandra skede,school, och ett
våra iämnesstrukturenövervägandenviredovisarNedan om

åt-vår anledning görameningfinns enligtgrundskolan. Det att
skolåren Vi har i före-deochtidigareskillnad mellan de senare.

vår uppbygg-gående kursplanernashurkapitel redovisat syn
någonockså sta-behovenredovisatoch därnad skall avvara

tidutbildning löper överavstämning ition eller en avsomen
avspeglas bl.aår. timplanen bördet iVi även attnio attmenar
i grundskolan ochförsta skedeunderskall läsasvissa ämnen ett

andra skede.iandra ämnen ett
alltså förslaget till timplanfunnit skäl förVi har presenteraatt

Från årskursskolåret.och sjättegränssnitt mellan femtemed ett
frånövergå tillintegrerade störreämnen6 timplanenbör enmer

också börja med B-skallelevernaämnesuppdelning. Vi attanger
sådant iårskurs till timplanspråk från förslagVi redovisar ett

vårenligtskall docktimfördelningtill8.10. Förslagetavsnittet
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mening inte bindande. Styrelsen för skolan kunnaskall SOUgöra 1992 94vara
jämkningar i denna fördelning. Kapitel 8

föreslårVi
nuvarande nationella reglering stadieratt i timplanenom upp-

hör
timplanen fastställas årskursernamed uppdelningatt mellanen

1-5 respektive 6-9, dock denna uppdelning tiden kanatt av
frångås beslut styrelsen för skolan.genom av

8.3 förändrat tidsmåttEtt

tidsmåttLektionen är de etablerade begreppen iett mestsom av
tidsmått långtskolan. Detta har rötter tillbaka i skolhistorien. Att

40-minuterslektionen kommit bli tidsbegrepp skolani ochatt ett
arbetstidsmått för lärarna hänger säkerligenett med be-samman

hovet kunna dela in arbetsdagen för bl.a.att underlätta sche-att
maläggning och tjänstefördelning. förhållandeDetta avspeglas i
gällande Någotarbetstidsavtal för lärarpersonal. rationellt, peda-
gogiskt skäl för i dagens skola dela arbetet i jämnstoraatt upp
tidsavsnitt finns knappast. alla händelserI finns inte fog för att

sådannationellt göra regleringar med innebörd. Nuvarande regle-
ringar påbygger lektionsbegreppetraster bör här-om m.m. som
med utforming.ges en annan

tidsmåttEtt modernt, nationellt frånför skolan bör inte avvika
det gäller i arbetslivet och samhället i övrigt. Beslutensom om en
reformering den gymnasiala utbildningen innebär timpla-attav

tidsmått 60utgörs klocktimmar minuter, konstruk-nernas av en
våration utgå ifrån.vi enligt direktiv skallsom

föreslårVi
timplanen tid uttryckt i 60timmar minuteratt anger
begreppen lektion, stadieveckotimme och veckotimmeatt ut-

går definitioner i grundskoleförordningen, 21 kap.som

Några8.4 utgångspunkter och definitioner

gårVi påvill innan vi in hur tid i timplanen fördelas,skall redo-
för utgångspunktergöra de övergripande kommittén haft och de-

finiera de begrepp behövs i konstruktionen timplansom av en av
föreslå.den vi hartyp att

All timplanebunden tid skall undervisningstid,garanteradvara
dvs. det är undervisningstid kommunen är skyldig avsättaattsom

för och det är tid under vilken eleven har rättresurser att un-
dervisning. All timplanebunden tid är obligatorisk för eleven.
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SOU 1992 94deundervisningstiden finns inomgaranteradedenUtöver ra-
Kapitel 8läsårets antal skoldagar utgör,ochskoldagen ett utrym-sommar

eller Dettaväljer disponerakommunen utrymmeattme som
åtgår sådantföringår den tidfinns delstimplanen. Härinte i som

nedan, friutymme.se delsundervisninginte är ettsom
alla elevertid ärdenundervisningstid i ämne ärMinsta ett ga-

få lo-utökastid kani Dennaranterade ämnet. att ettatt genom
personli-elevensutnyttjas ochellertimplaneutrymmekalt genom

obligatoriskai timplanen ärSamtligaval. ämnen angessomga
eleven.förämnen

lärarledd. skallDenundervisningstid skallgaranteradAll vara
under-såväl undervisning i klassrummettraditionell somrymma
vilkaarbetsuppgiftergenomförsjälvständigtelevernavisning där

muséerarbetsplatser,bibliotek, institutioner,besökkräver m.m.
arbe-undervisninglärarledddefinieradärför valtVi har att som

och eleventillsammansoch elevlärareplaneratste somavsom
ocksåstår idefinitionledning. Dennaunder läraresgenomför

våren 1992 framlagdai den undermedsamklang synsättet propo-
gymnasie- ochvissa199192157, 30prop.sitionen vux-oms.

enutbildningsfrågor m.m.
sådanbestår delsämnesundervisning,delsUndervisning somav

och arbetslivutbildningorienteringskall m.m.omge
utgångs-återkommer innebörden dessatill denVi närmare av

avsnitten.följandepunkter under de

i sin helhetför timplanenBeräkningsgrunder

våra iutgångspunkt detför förslag ärEn utrymme som anges nu
aktiviteter, veckotim-283friainklusive tid förtimplangällande

läsåretspå omfattningVårt grundas vidareförslag som en-mar.
skoldagar,minst 1784 § utgörgrundskoleförordningen 4 kap.ligt

då,blir medTidsomfattningenminst 35,6 veckor.dvs. nuvaran-
undervisningstimmar.tidsmått, 10 074,835,6 283totaltde x
garanterade under-den60-minuterstimmar kommerOmräknat i

således 716,5 timmar.omfatta 6visningstiden att
har vi räk-för kommunernakostnadsökningarundvikaFör att

ingårsådant verksamhetskolansiförviss tidnat mensomav
skolavslutningartill undervisning,hänförainte är t.ex.attsom

ifrånutgåttvåra beräkningarihälsoundersökningar. Vi haroch
timmar.sådana totalt 51,5 Prov,inomaktiviteter kanatt rymmas

ingår undervis-skall betraktaso.d. inte härstudiebesök utan som
undervisningstidför garanteradtillgängliganing. Det utrymmet

6 665 timmar.därmedutgör
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8.5 Grundskolans ämnen SOU 1992 94
Kapitel 8

ämnen8.5.1 Obligatoriska

skalli timplanen denobligatoriska ämnena utgör kärnaDe som
vilkaelever. övervägandena ämnenför alla I omvara gemensam

ingå mellani denna kärna och den tidsmässiga balansenskallsom
utgångs-måste många olika hänsyn in. En allmänämnena, vägas

våra överväganden varit den timplanpunkt för har här som nu
gäller.

skallöverväganden vilkaEnligt direktiven skall ämnen somom
utifråningå bl.a. änmesstrukturen i interna-i timplanen göras ett
från skallnationell utvärdering. Vidaretionellt perspektiv samt

andrahur undervisning i svenska ochenligt direktiven prövas
språk destärkas, konsekvenserna vissaskall kunna samt om avav

till fria valnuvarande obligatoriska förs över elevernasämnena
för ele-eller profil. timplanen skall finnasskolans Inom utrymme

enskilda skolans profilering.val, liksom för för denutrymmevens
Kommittén inhämta uppgifterhar gjort ansträngningar att om

europeiska länder. haroch i andra, främst Dettimplaner ämnen
svårt få aktuellt underlag, dels krävsvarit framdels att en mer

någraingående jämförelser skall kunna ochanalys för görasatt
insamlings- och analysarbetekunna dras.slutsatser Det är ett som

vårakommitté uppgifter och tidsramarligger utanför vad meden
uppgifter kan emellertid redovisaskunnat genomföra. Vissahar

detta avsnitt.isenare
skall för den enskilda ele-med ökatI och att ett utrymme ges
profilering, minskarenskilda skolans med nöd-val och denvens

fattas beslutundervisningstid det kanvändighet den som om cem-
varjegaranterade tiden i ämne är minimi-tralt. nationelltDen en

beslut eller resultat elevensökas efter lokalatid kan somsom av
faktiskainflytandet hur den timfördel-val. innebär överDetta att
för eleverna,ningen mellan olika kommer tillämnen att utse en

från enskilda kommunentill den och sko-del flyttas över staten
lan och till elever och föräldrar.

språkmatematik och främmandeSvenska,

bedömningar skall tid de olikaNär göras vilken garanteradom
skall ha, bör bl.a. klargöras vilka innefattarämnena ämnen som

kunskaper och färdigheter särskilt vikt medborgarna iförstorav
också vilkaframtiden. denna bedömning bör hänsyn till äm-I tas

särskilt vikt för fortsatt efter grund-är utbildningstornen som av
våra framgårdirektiv bl.a. i skolan börskolan. I viktstörreatt
sådanaläggas vid beständiga kunskaper i t.ex.mer som svens-ges

ka och matematik.
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Undervisningen i svenska skall bidra till elevens allsidi- SOU 1992ämnet 94
språkutveckling ocksåoch därmed till hans eller hennes tanke- Kapitel 8ga

Språkligakunskapsutveckling. färdigheteroch är nödvändiga för
formulerakunna sig, uttrycka uppfattningar och känslor ochatt

såvälför aktivt kunna delta i yrkeslivet samhällslivet i vidatt som
förmedlas viktiga delar detmening. I ämnet svenska och väs-av

frånterländska kulturarvet bl.a. studier skönlitteraturgenom av
olika tider och olika delar världen.av

problemlösningsförmåganmatematik främjas bl.a.I ämnet och
förmågan det ökade flödettolka och använda information.att av
Ämnet utvecklar det logiska tänkandet och det blir alltmer nöd-
vändigt för alla ha matematiska kunskaper för i ochatt att sovra

informationkritiskt granska och olika slag massmediebudskap.av
Ämnena svenska och matematik bl.a. dessa grund försättger
vidareutveckling i andra förekommerämnen i grundskolansom
och i fortsatt utbildning.en

någrajämförelseVid med andra europeiska länder finneren
modersmålundervisning i landets ioch matematik underattman

skolårenförsta fem till tillsammansde mellan 40 och 50utgörsex
vårtden totala undervisningstiden. förslag, inne-Iprocent av som
tvåbär viss tidsmässig förstärkning dessa des-ämnen, utgören av

46tillsammans den totala tiden under de första femprocentsa av
åren.

utgångspunkt vårai direktiv och i den beskrivningMed in-av
föreslårternationaliseringens krav vi lämnat i kapitelm.m. som

vi ökad tid i timplanen för garanterad undervisning i främmande
språk. återkommerVi i kapitlet till de motivennärmaresenare

förslagen i denna del.och
jämförelse mellan föreslagen och gällande timplan läm-En nu

i bilaga 4 till betänkandet.nas

Ãmnena slöjd, hemkunskap och barnkunskap

Slöjd och hemkunskap har bl.a. viktig roll i skolan bärareen som
svenska traditioner kulturarvet.och det svenska in-I ämnenaav

går också sådana färdigheter,utveckla praktiskatt t.ex. naturav
fångasalla elever bör ha och inte rimligtvis and-som som upp av

ingå sådanahemkunskap skall exempelvis förämnen. I ämnetra
alla medborgare nödvändiga kunskaper kostkunskap ochsom
konsumentekonomi. Det skall alla elever dockärgaranterassom
endast den kärna kunskaper i nödvändig.ämnena är Dettaav som

föreslår.förha legat till grund den timplan vi För elever villsom
fördjupa kunskaperna i finns liksomdessa ämnen det gällernär-

möjligheterandra ämnen inom för elevens personli-t.ex.ramen-
Våraval. överväganden det gäller utvecklingennär ämnetga av

framgåtti riktningbarnkunskap ungdomskunskap har fö-mot av
regående kapitel. Tilläggas bör slöjd, hemkunskapämnena ochatt
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innehåll bety- SOU 1992 94ungdomskunskap sittbarn- och är storgenom av
Kapitel 8för bryta etablerade könsrollsmönster.delse att

från och all-har riktats skolor, organisationerbred kritikEn
ifråga-våravad i direktiv har uppfattatmänhet ettmot somman

Riksdagensättande betydelsen för alla de berörda ämnena.av av
ingåvåren i1992 uttalat bör grund-har under dessa ämnenatt

199192 UbU19.timplanskolans nya

Sawlls- och naturkunskapsämneng

under de ti-Undervisningen i samhälls- och naturkunskapsämnen
tvååren grundskolan bör inom för dedigare i ske ämnenaramen

års-föreslås obligatoriska ioch samhällslära, vilkanaturlära vara
övergår1-5. Därefter samhällslära i ämnenakurserna ämnet geo-

religionskunskap samhällskunskap. Naturläragrafi historia, och
övergår i biologi, fysik och kemi.motsvarande sätt ämnena
Ämnena har tilldelatssamhällslära och naturlära garante-samma

gäller de sju nämndarade undervisningstid. ämnenaDetsamma
samhällsvetenskaplig naturvetenskaplig inriktning.med och De

framgåttharöverväganden vi gjort kring dessa ämnennärmare av
föregående kapitel.

Ämnen innehållochmed inriktning nytten ny

omvärldsförändringar och barns ochkapitel 3 har berörtsI ung-
också, föregåendeVi har i kapitel,domars förändrade livsvillkor.

innehålloch huvudsakligt för detredovisat förslag till inriktning
Ämnetbarnkunskap.i nuvarande timplan heter börämne som

redovisat vidgastill vi och förändras imed hänvisning vad har
föreslårVi ämnesbeteckningenriktning ungdomskunskap. attmot

ungdomskunskap. Bamkunskapskall barn- och har ettvara
timplan. Vi harlitet timutryrnme i nuvarande bedömtmycket att

för undervisning ochämne, för meningsfullatt utrymmeett ge en
området,grundläggandeför kunna kunskaper bör haatt ge en

Ämnet års-tid 50 timmar. förgaranterad är närmast avsettom
grundskolanskurserna i slutskede.

Teknikänmet infördes deobligatoriskt inslag inom natur-som
Ämnet frånorienterande i 80. skillnadämnena Lgr saknar till öv-

såväl Påriga akademiskämnen skolmâssig tradition.som senare
år har fram insikt tekniken kun-växt utgöratten om en egen

förhål-skapskultur betydelse. i detDetta har vi markeratstorav
innehålllandevis utförliga förslag till inriktning och ämneettav

föreslår föregåendevi benämns kapitel.teknik och miljö isom
också, framhållitvi i möjlighetDetta ämne kapitel attger som

skapa väsentligasammanhang för undervisning vissaett om
miljöfrågorna. utgångspunkter föreslåraspekter Med dessa viav
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fårteknik och miljö garanterad undervisningstid SOU 1992 94ämnetatt en -
betydligt överstiger det teknikämnet Kapitel 8165 timmar utrymmesom-

vårai grundskolan. Timtalet skall enligt övervägandenf.n. har
möjliggöra kan läsas under hela grundskoletiden.ämnetatt

föreskrift undervisning i maskinskrivning iDen om som anges
timplan bör med hänvisning till utvecklingen datorom-dagens

utgå. ingårådet Undervisning i tangentbordsteknik bör som en
del den datorbaserade undervisning inom skilda ämnenav som

i grundskolan. naturligt barn ochskall Det är ungdomarattges
sig använda datorn för skriva och söka information.lär Dettaatt

mål vårti förslag till kursplan i svenska. Lokaltfinns kanettsom
sådana kunskaper i andra ellerbesluta även ämnenatt gesman

andra former.

Övriga ämnen

språk, hemspråkFrågorna främmande och svenskaom som
andraspråk behandlas i avsnittet 8.6.

det gäller övriga finns i gällande timplan,När ämnen som nu
föreslår föregåen-och vi fortsättningsvis skall finnas, har vi isom

innehållredovisat inriktning och huvudsakligtde kapitel Id-m.m.
föreslår fårvi ändrad benämning till lek, idrott och hälsarott av

framgått. Friluftsdagar enligtskäl där skall grundskoleförord-som
kommitténsningen finnas i grundskolan. Enligt skall dessasynsätt

dåundervisning. Tiden för friluftsdagar hänförsräknas tillsom
innehåll. månfriluftsdagensdet eller de ämnen denutgör Isom

friluftsdagen anknyter till lek, idrott och hälsa följ-ämnet tassom
fråntiden tilläggasaktligen detta ämne. Det bör här elevernasatt

fårtill motion idrott utanförmöjligheter och skolan anses vara
goda.
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1992 94SOUföreslårVi
Kapitel 8ingår timplangrundskolansiobligatoriska ämnenföljandeatt

undervisningstidminstaangivenmed

320 timB-språk
50 timungdomskunskapochBarn-
180 timBild
80 timBiologi
480 timEngelska
80 timFysik
80 timGeografi
80 timHemkunskap

tim80Historia
390 timhälsaidrott ochLek,
80 timKemi
900 timMatematik
180 timMusik
250 timNaturlära
80 timReligionskunskap
80 timSamhällskunskap
250 timsamhällslära
220 timSlöjd

tim1 490Svenska
165 timmiljöTeknik och

515 tim5Summa

ämnenval8.5.2 Elevens av

innehålletpåinflytandestörreskall haenskilda eleven ettDen
såle-grundskolan. Detutbildning isininriktningenoch angesav

sådan obligatoriskförtidsutrymmeminstatimplanendes i ett un-
för deinomskall skeValetväljer.elevendervisning ramensom

också fråga valkanDeti timplanen.ämnen vara omangessom
sådanaåterkommer till,vad vienligteftersom,lokala kurserav

kursplaner, delarbeslutade ellercentraltbyggaskallkurser av
dessa.

tidminsta undervis-vissunderskall ha rättEleven att en
mångasådant val kan hurval. Hurpersonligt ut,efter ettning se
Sko-reglera.lämpligterbjudas intekan äralternativ attosv.som

så långtskyldigskallskolhuvudmannen, att,ochlan, ytterst vara
önskemål. börtill elevernas Dettahänsynmöjligt,det är angesta

sådan föreskrift kanKaraktärentimplanen.föreskrifter tilli enav
kommu-sägerbestämmelse i skollagenden attjämföras med som

utbildningargymnasialadimensioneringenskall avanpassanen
faktorerönskemål. ekonomiskaOrganisatoriska ochtill elevernas

tillgång utbildad personal,tillskolorna, liksomoch ii kommunen
ele-möjligheterför denaturligtvis gränsersättakommer att som
denhelhetdockerbjudas. Vipraktiken kan görihär somverna

intressehaoch skolor kommerkommunerbedömningen attatt
önskemål ochoch föräldrarsför eleverssiganstränga attattav

tillbehov mötes.
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Möjligheten för elev byter skola fortsätta med SOU 1992att 94en som
måstesitt tidigare gjorda val lämnas till lokalt bestämmande. Kapitel 8

utgår ifrånVi det i samrådpraktiken år eleven i medatt som
föräldrarna i de flesta fall träffar vårdnads-valet. Formellt detär

samrådhavaren i med eleven väljer. Valet bör med andrasom
på0rd i detta avseende ske formella grunder idag.samma som

påpekas våraförtjänarDet förslagatt föratt ett utrymmeom
elevens val är skapa bättre utbildning för den enskil-avsett att en
de eleven bättre till dennes behovatt och intres-genom anpassas

inomAtt, vissa någotgränser, öka valmöjligheten är viktigt isen.
sig det ofta ökar intresset utgårochatt Vigenom engegemanget.
ifrån det kommer bli vanligt eleverna väljeratt att vida-att att

komplettera eller fördjupa någotkunskaperna någrai ellerre, av
de låtvanliga ämnena timplanen, i andra former ellervara

någotmed inriktning. Möjligheten efter val för-atten annan eget
djupa sig i ämnen historia, matematik eller musik, bör kunnasom
bidra till förstärka kvaliteten i elevens utbildningatt i dessa äm-

Genom all undervisning förutsätts ske grundvalatt denen. av
kursplanemålencentralt fastställda ocksåfinns slags nationellen

kvalitetssäkring för inte bara den obligatoriska ämnesundervis-
ningen för grundskolans undervisning helhet.utan som

Vi samtidigtär medvetna elevens möjlighet väljaatt attom
fördjupning inom rad skolans förutsätterämnen delvisen av en

organisation mångaän är vanlig idag. I fall behöverannan som
frågadet inte bli traditionell undervisning i större klass ellerom

Det kan detnär finns förutsättningart.ex., för det, handlagrupp.
eller mindre enskilt elevarbete frånmed handledning lä-om mer

sida.rarens
I försöksverksamhet med s.k. dubbelt tillval har konstate-man
Dubbelt tillval, Skolverket 1992rat eleverna utnyttjar val-att

förhållandevismöjligheterna allsidigt sätt. Detett mönster som
finns inom det vanliga tillvalet enligt Lgr 80 elever ofta väljeratt
ämnen med estetisk-praktisk inriktning, tycks inte sättsamma
gälla inom försöksverksamheten med dubbelt tillval. Exempelvis

språkhar i form kortkurser och kompletterande svenskunder-av
visning med friare arbetssätt från såvälrönt uppskattningett stor
lärare elever.som

Ett för elevens val såvälvi skallutrymme finnas i demenar
årskursernalägre i de högre. Det är dock naturligt, och ock-som

så i våraöverensstämmelse med direktiv, detta bliratt utrymme
större äldre eleverna är och större deras möjligheter är att
överblicka kunskapsområdende olika skolan inrymmer. Ut-som

måstestorlek relateras till timplanen irymmets sin helhet och ut-
gå, frånför det första den tid behöver alla elevergaranterassom
för undervisning i obligatoriska ämnen, för det andra till tiden
för undervisning kommunen eller den enskilda skolan be-som

Kommitténstämmer har härvid för förstannat att utrymmetom.
uppgåelevens val bör till så520 timmar, tvåfördelat tred-att ca
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941992SOUförhållande till denårskursernapå 6-9. Ifallertidenjedelar av
förhållande Kapitel 8föreslår, idvs.undervisningstid vigaranteradetotala

Tiddå 8valelevens procent.utgörtimplaneutrymmet,helatill ca
valelevensingår föri detB-språksundervisning inte utrymmeför

återkom-C-språk. Viingårföreslår. valDäremotvi avev.som
frågor.dessatillsenaremer

föreslårVi
anslås undervisningtilltimplanens tid520 timmar somatt av

väljerföräldraroch denneseleven
årskurserna 1-5mellanfördelastimplanenidetta utrymmeatt

skedetdetförläggs tilldelenstörre6-9 att senareresp.
reglerasinte närmarevalmöjligheterval,elevernas m.m.att

såskyldigskallutbildningen attförstyrelsen varaattmen
önskemål.till elevernaslångt möjligt hänsynta

profileringLokal8.5.3

lo-skolanenskildadenförmöjligheter attotillräckliga80Lgr ger
läsa. Deinnehåll skallelevernaprofileratfastställakalt ett som

lokala till-förinomfinnsmöjligheterbegränsade ramenges,som
lokala1992 demaj harregeringsbeslut iGenomvalskurser. ett

från gällandegenerell dispensfått tillmöjlighetskolhuvudmännen
motsvarandeeller skolorlokala klasserprofileringförtimplan av

högstadiet. Utrym-ochmellan-varderastadieveckotimmartio
kunskapsområdeninomundervisninganvändas förskall sommet

någ-något ellerintresseprofilering inomfördjupning ellerinnebär
får videller ämnessektorämneIngetgrundskolans ämnen.ra av

mycket.oproportionerligtbeskärastimplanenjämkningen av
för profi-lokalminstabestämt utrymmebörTimplanen ettge

elevensvi föreslagit förmed detlikhetibör,lering. Utrymmet
årskurserna, meddockhögresåväl dei de lägrefinnasval, som

profileringlokal börTiden föri devolymstörre varasenare.en
dekärnan,å försidanomfattningenden utrymmetatt enaav

å sidanandradentillräckligt ochärobligatoriska ämnena, att
vidarenågon börbetydelse. Utrymmetbeslutlokalamedger av

skall fin-omfångvår detimening utrymmeenligt mot somsvara
lokaltförtidenblirvi lämnardet förslagval. Ielevensnas för

årskurserna 6 11-9i procenttimplaneutrymmefastställt avca
undervisningstiden.garanteradetotaladen

ele-enskildasåväl skolans deden lokalatillgodoseFör att som
lokalaskallönskemål äventimplanen,denna delinom avvernas

undervisning. Des-förtill grundoch liggautformaskunnakurser
inominnehåll skall liggainriktningsinföreslår ochsittvi tillsa
natio-Dekursplaner.ochmål i läroplannationelltde angessom

föregå-såsom isträvansmål redovisatviskallkursplanemasnella
iinriktning ämnetså tydligdeutformaskapitelende att anger en
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någrainte sätter tak för utveckling. Inom skolansmen SOU 1992 94en pro-
filutrymme kan flera alternativ erbjudas för det sättet öka Kapitelatt 8
elevernas valmöjligheter.

En lokal kurs innehållkan frånhämta eller flera obligatori-ett
ska då frågaämnen. Det kan bli kurser särskildom som ger en
fördjupning inom visst ämne ellerett inriktningsom ges en ny

målområdenkombineraatt i olika nationella kursplaner.genom
En lokal kurs i form kursplan bör, i likhet med vadav en som
gäller idag, formellt fastställas styrelsen för påutbildningenav
förslag rektor. Det är naturligt sådanautformingen kur-av att av

görs den enskilda skolan och elever såoch lärareser att sätt
i lokalt kursplanearbete.ettengageras

Riktlinjer för utformningen lokala kursplaner med den in-av
nebörd vi bör i form förordning.angettnu ges av

I kapitel 5 har fråganvi konstaterat skolplikt, skolstartatt om
kräver samlad översyn. Vad vi här föreslagit den lo-m.m. en om

kala skolans och elevens innebär elevernasutrymme, kunkaps-att
profiler, när de skall studera vidare i gymnasieskolan, kommer att

Ävenkunna variera f.n.än detta fråganaktualiserarmer om
grundskolans längd. I Danmark och Norge finns erfarenheter av
och diskussion skolår.tionde föreslårViett samladom att en
översyn görs detta problemkomplex.av

föreslårVi
i timplanenatt ett utrymme 510 timmar föravsättsom garan-

terad undervisning i ämnen eller lokala kurser efter beslut av
styrelsen för skolan

undervisningen inom detta utgåatt frånskall kurs-utrymmet
planen i påeller flera ämnenett sätt bör regleras i förord-som
ning

tid för skolans profilering såvälatt skall finnas i tidigare isom
årskurser istörre de högresenare men vara
samlad fråganöversynatt görs skolplikt och grund-en av om

skolans längd m.m.

8.6 Språkens ställning

språkprogramDet idag gäller för ungdomsskolan, dvs.som
grundskolan och gymnasieskolan, har med smärre förändringar
varit i kraft sedan 1960-talet. Engelska blev Lgr 62 ettgenom
obligatoriskt årskursämne fr.o.m. 4 i grundskolan. Tyska eller
franska årskurskunde väljas fr.o.m. och7 därmed studeras i

årmaximalt alltså årytterligare dåi den enbarttre studie-sex -
förberedande gymnasieskolan. I och med Lgr 69 och Lgy 70 slo-

B-språkskravetpades för tillträde till de studieförberedandemer
gymnasielinjerna. B-språkTimtalet för i grundskolan reducerades
också tvåmed veckotimmar.
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bestårhuvudsakI detta ännu idag. Genom de allra SOU 1992 94attprogram
flesta genomgårelever idag gymnasieutbildning omfattar studier- Kapitel 8

åtta år.i engelska minst Ca 60 000 elever i grundskolan väljerna
studera tyska, franska eller varavatt spanska det sistnämnda än-
har mycket liten omfattning. Ungefär fjärdedel dessanu en en av

sexårig studiegångfullbordar medan knappt hälften denen av ur-
sprungliga femårigfullgör studiegång. Restengruppen en av

språketlämnar det andra gångunder grundskolans ellergruppen
avstår från B-språksstudierfortsätta sina iatt gymnasieskolan.

vårtVi har i språkprogramarbete med inhämtatett nytt upp-
språkundervisningenslysningar villkor i andra länders skolsy-om

Detta material redovisas i sinstem. helhet i bilaga det följan-I
någrade redovisas väsentliga fakta detta material.ur

Några språkundervisningenfakta i vissa andra länderom

tillfrågadeI samtliga länder studiumär minst främmandeettav
språk obligatoriskt. Flertalet länder erbjuder alternativa valmöjlig-

ifrågaheter redan språket.det första främmande I Norden ärom
det bara sådanFinland tillämpar modell medan övrigasom en
nordiska länder i likhet med Sverige endast erbjuder engelska

språk. någraförsta språkundervisningenI länder tidi-startarsom
Österrike,i Sverigeän Spanien, Italien.gare

faktorEn tillmäts betydelse för färdighetsnivådenstorsom
uppnåreleverna är den s.k. exponeringstiden, dvs. det totala anta-

let språkettimmar eleverna utsätts för i skolan. Denna tidsom
kan för engelskans del beräknas till maximalt 700 timmar för hela
ungdomsskolan. Samtliga beräkningar bygger när det gäller gym-

pånasial utbildning de timplaner gällde före reformeringensom
och i klocktimmar. Högre än Sverige ligger här Neder-anges t.ex.

Österrikeländerna, och Spanien. Inom kan nämnasparentes att
påSpanien är genomföraväg genomgripandeatt skolreformen

bl.a. språkprogrammet.innebär kraftig förstärkningsom en av
fleraI länder ställs krav språkandra främmande för in-ett

träde i den studieförberedande gymnasieskolan. Här kan nämnas
i Nederländerna kräver språk.att även tredje Det totalaman ett

timtalet för det andra främmande språket kan för Sveriges del be-
räknas till 466 timmar. Väsentligt högre ligger Spanienhär och
Nederländerna. I det sistnämnda landet är det timtalettotala för
franskatyska 758, dvs. fler timmar än vad engelskan maximalt
disponerar i den svenska skolan. flertaletI länder det andrasätts

språketfrämmande in vid sekundärstadiets början, dvs. i 11-12-
årsåldern dåoch i regel endast för elever väljer studieförbe-som
redande utbildning.

273



SOU 1992 94Engelska
Kapitel 8

främ-obligatoriskt förstaställningengelskansVi att somanser
innehåll ispråk huvudsakligtförslaget tillsjälvklar. Imande är
språketengelskaroll detglobalavi denharämnet angett re-som

samhälle be-internationellai 2000-taletsMedborgarnahar.dan
verkadedeengelskkunskaper ändjupareochbredarehöver som

språkprogrammetdå nuvarandedet1970-talen1960- ochunder
grundsko-engelska alltsedaniUndervisningsvolymenutformades.

det hit-med enligtvarit konstantemellertidhartillkomstlans -
för helastadieveckotimmar21totaltgällande timbegreppettills -

grundskolan.
och elev-tiden förden totalasambandet mellanpositivaDet

språkpedagogiskspråk inomväl dokumenterati ärprestationerna
jämförtföreslår för engelskatimtaldärför utökatforskning. Vi ett

timplan.med dagens
utgå frånvåra undervisningen i engel-direktiv bör viEnligt att

frågangenomgångårskursbörja i Enska skall omavnoggrann
ingått studieDäri hardärför gjorts.engelskstart hartidigare aven

tilli skolorna framfrågan behandlatsengelskstartenhur uteom
idag.

garanti för bättreingentidigarevi erfaritEnligt vad är starten
studiestudier och störrespråkkunskaper. internationellaFlera en

EPÅL lågstadiet,engelska1970-taletSverige undergjord i -
fåralltså kon-ochvisat eleverhar startaratt en mersenare,som

några årstudiegång, de elever haftikappefter ärcentrerad som
tidigare start.en

språkstarttidig kanstöd förTill typargument annanav enen
engelska viautsträckningi mötthar idaganföras. Barnenkan stor

Så inte fallet tidigare.skolan.de börjarredan innanmedierna var
skolan di-stimulerande för barnennaturligt ochdärför attDet är

engelskatycker ärverklighet. Barnentill dennarekt anknyter att
Språket öppenhet och kanroligt. skapar störreochspännande en

internationaliseringsmål till-bättrepå så till skolansbidrasätt att
måste vår vikt.tillmätasuppfattningenligtgodoses. Detta stor

hösttermi-ochSkolverketkartläggning gjordEn avsersomav
under-idag harfyrtiotal kommunerendast1991, visar ettattnen

mångapå lågstadiet, skolor.fall endast i vissaiengelskavisning i
alltså funnit skälskolstyrelser harlandetsmajoritet attEn stor av

årskurs timmar med4 byteengelskan tillflytta svens-avgenom
åberopar elever-lärarnas överfrämstskäl ärkan. attDe oroman

tidig introduk-kan bli lidandei svenskakunskaper engenomnas
årskurs egentligen3modell med iengelska.tion Den start somav

förekommerförsvunnit deni 80 har nästanföreskrivs Lgr en--
de relativtövervägande delenskolor.trettiotal Dendast i ett av

lågstadietfå engelskaundervisning iidag harskolor star-som
frågavårårskurs dennauppfattning kanEnligti etttar ses som

decentralisering beslut.exempeltidigt av
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våraI överväganden förstärkning har, förut-engelskan SOU 1992 94om av
frågantidigare behandlatsäven progression i Kapitel 8start,om en om un-

dervisningen. Eleverna skall ju, vilket betonas i direktiven, i takt
fåmed ökande mognad allt inflytandestörre valet in-överett av

nehåll då fåoch arbetssått. behöverDe arbeta i längre samman-
hängande arbetspass med projektinriktade studier. Dettat.ex. ta-
lar för tidsmässig tyngdpunktsförskjutning grundskolansmoten

årskurser då språkfärdighet såelevernas utveckladärsenare mer
tvåde med utbyte kan arbeta självständigt.att Dessagott mer

möjligheter till förstärkning tidigare respektive tim-starten en-
årskurserförstärkning förlagd till grundskolans kommersenare -

vårenligt uppfattning ställas varandra när lokalt pla-att mot man
hur den föreslagna förstärkningen i engelska bäst skallnerar an-

vändas.
Vi förordar modell där engelskundervisningen inleds underen

grundskoleårende första med timmässigt blygsam introduktionen
Frånomfattning i 80.Lgr och fjärdemedav samma som anges

fårläsåret då undervisningen reguljär karaktär och meden mer
föreslårstörre timtal. timmässigaDen förstärkning vi förett som

grundskoleårenbör förläggasämnet till de sista skäl viav som nu
sådan ocksåEn förstärkning rimmar med den inriktningangett.

föregåendevi förordat iämnet kapitel.av
Frågan frågaengelskstarten har varit lokal kring vilkenom en

ståttlivliga tvåoch stundom heta diskussioner under de senaste
decennierna. alltförKrav snabb förändring skulle kunna le-en

svårigheter, förfångda till till för verksamheten. Beslutet attom
ocksåöka möjligheterna till tidigare skolstart är faktor,en en ny

bl.a. elevernas kunskaperrör i svenska. Vidare fortbild-ärsom
ningsbehoven i engelska för den aktuella lärargruppen enligt flera
undersökningar språkunder-mycket Den informellstora. typ av
visning, vårofta integrerad med andra enligtämnen, uppfatt-som
ning lämpar sig bäst för de nybörjarna, kräver bl.a. godunga en

färdighet fråni engelska läraren.hos Erfarenheter hem-egen
språksundervisning frågai engelska bör kunna ha mycket iatt ge

material och metodik. övergångstidDet bör därför finnasom en
några årunder under vilken kommuner skolor möjlighetoch har

förbereda för och verksamheten efter tidigareatt startanpassa en
återkommerför frågorengelskstudier. Vi under kapitel till10 om

genomförande och fortbildningsbehov.

föreslårVi
480 timmar i timplanen skall garanterad undervis-att vara

ningstid i engelska
i timplanen påbör-in bestämmelse engelska skallatt tas atten
årskursjas i och därefter årskurs,1 förekomma i varje dock att

några års övergångstid skall medges för denna förändring.
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C-språk SOU 1992 94ochB-
Kapitel 8

årskurs tvåspråk väljs idag inför 7främmandeandraEtt av ca
har under 1980-andelgrundskolans elever. Dennatredjedelar av

förhållandetinbördes mellan B-stabil.tämligen Dettalet varit
åren.språken dock förändrats under Enfranska hartyska och

år ökatvalet tyska harhar varitundertendensklar att avsenare
läsåretSCBs statistik förkraftigt. Enligtfranskan minskatmedan

årskurselever tyska i 7hälften samtligaungefär199192 låste av
Även spanska före-12valdesfranska endastmedan procent.av

treårigtnågra år harlokalt tillvaltillbakasedankommer mensom
förtjänarfaktumEttendast drygtlästs procent. annat somenav

B-språkseleverna hoppar av20-25ärnämnas procentattatt av
språkstudier.alltsåårskurs fullföljer sina Dennainte9 ochföre

under 1970-ta1et.lägreandel var
ingårvåra möjligheten införadirektiv övervägaI att ettatt

frågaspråk grundskolan.främmande i Dennaobligatoriskt andra
har aktualiserats iläroplansreformervid tidigarediskuteratssom

dubbelt tillval vi ti-försöksverksamheten medmedsamband som
tycks funge-modell enligthänvisat till. Dendigare rapportensom

tvåB-språk, för-olika kurser,ofta iinnefattarbäst samt ettra
fått inriktningar.har olika En-djupningsaltemativ i svenska som

sådubbla tillvalet alla ele-utformat detskolor hardast attett par
igångsådantB-språk.fått skola harläsa En ett program se-ver

språklärarna rustadeinte kände sigiakttagelse1988. årdan En att
Betydande fortbildningsin-undervisa alla elever.klara attatt av

fåttfrån harsida modellen intekommunenshar gjortssatser men
någon spridning.

från spanskansinformationSkolverket inhämtatVi har om
höstterminenkartläggning gjordgrundskolan. Enligtställning i en

i sextiotal kom-lokalt tillvalförekommer spanska1991 ettsom
Lärarutbildning iAntalet tycks stadigt öka.i landet. spans-muner

grundskollärarlinjen vid Göteborgsförsökhar inrättatska
påockså läromedel för spanska hög-finnsuniversitet. Det numera

stadiet.
gångerockså flera sinutbildningsutskott har uttalatRiksdagens

åtnjuterutveckling. Spanskaninställning till dennapositiva en
nybörjarspråk gymnasieskolan. finns allpopularitet i Detstor som

påbörjamånga sinaelever skulle uppskattaanledning atttro att
språket utbrettspanska ärspanskstudier redan i grundskolan. Det

engelskan glo-världen och kompletterardelaröver stora somav
B-språkföreslårspråk. ispanskan skallVibalt ettatt somvara

franska.jämställs med tyska ochtimplanen
skyldigheter det gällerförutsättning för kommunens närEn att

B-språk, måste undervisningsgrupperna inte ärerbjuda attvara
fårså små för Sammaalltför kostnader den.kommunen storaatt

det gällerfem finns idag B-minst elever närreglering somom
språk, gälla framdeles.därför ävenbör
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B-språksun-det finns förutsättningar kommun SOU 1992 94Om i atten ge
språk italienska, bör Kapitel 8dervisning i andra än de nämnda, t.ex.nu

stå ocksåmöjlighet högfrekven-denna öppen. Det kan gälla vissa
hemspråk. Förutsättningen bör dock fastställd kursplanta attvara
B-språki kan användas och eleverna kan tillförsäkras möj-att en

språkstudierlighet fortsätta dessa i gymnasieskolan. Dettaatt tor-
inte bli särskilt vanligt förekommande, detde vi attmen menar

några sådan möjlighetoklokt lägga hinder i förvägenattvore en
på det lokala planet.

språkocksåVi det angeläget tredje C-bedömer att ettsom -
språk sådantårskurser.kan erbjudas i grundskolans sista Ett er--

inom förbjudande skall elevernas personliga val ellerges ramen
för skolans profilering.utrymmet

Vårt till timplan vidareförslag goda möjligheter tillgo-attger
språk-dose individuella behov och lokala intressen det gällernär

utbildning. bör fullt möjligt vissa skolorDet t.ex. att ut-vara
språkprogramveckla alternativa liknande de kulturprofileringar

på håll. C-språksstudierfinns del mall förEn central isom en
C-språkgrundskolan bör fram. erbjuds skall kunnatas som ryrn-

sådan påinom mall och, försätt angettsmas en samma som ovan
B-språken, C-språkskall eleven kunna fortsätta med sitt i gym-

återkommerKommittén i sitt slutbetänkandenasieskolan. med
kursplaner i denna del. Omnärmare förslag när gäller undervis-

C-språketning i skall bli meningsfull krävs visst minstaatt ett ut-
föreslår här skallavsätts. Vi minst 150utrymmetatt vararymme

timmar.
såvälVåra utvecklingförslag förutsätter metoder mate-av som

språket kommer i framtidenrial. andra främmande intro-Det att
Även11-årsåldem. års ål-duceras eleverna i skolstart vid 6när är

språkutbildningenmåste behöverder här beaktas. läro-För nya
aktiverandemedel utvecklas. Vidare behöver bliarbetssättmer

kända bland lärarna.

Hemspråk andraspråkoch svenska som

hemspråkberättigadeDe elever är till undervisning liksomisom
andraspråk tvåsvenska kan definieras Det sättetsätt.som ena

är de kriterier enligt grundskoleförordningen skallatt ange som
uppfyllda för tillrätt undervisning. Det andra sättet är attvara

beskriva enskildaden elevens kunskaper personliga bakgrund.och
Det första behövssättet formella skäl peda-och det andraav av

också förstågogiska för behovet och varie-anpassadeattmen av
rade undervisningsinsatser.

språkelever därFör än svenska dagligtutgörett annat um-
gängesspråk hemspråksundervisningför eleven, skall anordnas,

språketförutsatt eleven har grundläggande kunskaper i ochatt att
eleven behöver och önskar undervisning i det. Undervisning i
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andraspråk behövs SOU 1992skall det anordnas för elever 94svenska som om
hemspråk svenska och vissa andra angivna fall. Kapitel 8imed änannat

hemspråkundervisning i skall eleven visserligen haFör att
språket långt ifråndet säkertgrundläggande kunskaper i ärmen
språket så jämnårigabehärskar ihan eller honatt som ursprungs-

skolåldern Sverige kani kommit nyligen tilllandet. elevEn som
språkändå eller skriva sitt eller har kun-kanske varken läsa stora

Ävenskolgång.på avbruten eller uteblivenskapsluckor grund av
andraspråk språkkunska-kanelever läser svenskabland som som

skifta avsevärt.perna
framhålls det ökande internationella samarbe-direktivenI att

nödvändigt förstärka skolansdetsärskilt inom Europa, gör atttet,
språkundervisning i moderna och det europeiska kulturarvet.om
kunskaper det svenska kulturarvetDirektiven betonar att om

ocksåmåste framträdande plats i undervisningen attmenen
förståelse respekt för inhemska minoriteters kulturarv ochoch

undervisningen.folks kulturarv skallandra genomsyra
språkprogram kan vidgas tydligt markeraSkolans attgenom

hemspråk andraspråksvenska platsundervisningens i och som
hemspråken våraspråkprogrammet. i skolor finnsoch del i Bland

såväl världsspråk små språk väl företrädda. Närvaronstora som av
språki ioch elever med kunskaper dessa skolaslärare ger en

språkprogram möjligheter förmedla kännedom andragoda att om
språk jämsides med svenskt kulturarv ochländers kulturarv och

då förståelsespråk. kan och respektalla eleverFör genomsyra
undervisningen.

hemspråkselever kritik under-och har riktatFöräldrar mot att
hemspråk omfattat lektioner ivisningen i ofta inte än ettmer par

målsättningförhållande till gäller för hem-veckan. denI som
Ämnenaspråksundervisningen denna kritik inte grundlös. finnsär

i den gällande timplanen och timplanens fö-heller inte upptagna
tidsram.reskrifter ingenanger

Vårt innehållerförslag till timplan garanterad undervisningstid
ocksåobligatoriska Timplanen tid för lo-för vissa ämnen. anger

sådanpersonliga val. Medkalt timplaneutrymme och elevernas en
anordna undervisningentimplan finns det goda möjligheter iatt

andraspråkhemspråk tillgodoseroch svenska sättsom som
behov.elevernas

hemspråk andraspråkundervisning i och svenskaMed som
språkprogrammetintegrerad del kan skolamer av en pro-som en

internationalisering, erbju-filera sig i riktning t.ex. attmot genom
språk. personliga underlättasvissa mindre Elevers val kan ochda

språkprogrammet hemspråk.innefattar undervisning ividgas om
också B-språkhemspråk alternativ tillOm kan läsas ettsom upp-

nås vinsten elever inte behöver miste under-även den att om
våraMed förslag bör situation förvisning i andra ämnen. en

ocksåhemspråksundervisningen skapas den kri-kunna mötersom
funnits.tik som
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föreslår alltså SOUVi elever berättigade läsa hem- 1992 94äratt attsom
språk B-språk detskall kunna läsa detta i för inom Kapitel 8stället och ut-

B-språket våra Sammaenligt förslag ihar timplanen.rymme som
föreslårelever, gällareglering minst fem fortsättaskallom som

C-språk,B-språkför och bör tillläggasgälla skalläven här. Det
idag finns möjlighet högstadietdet redan inom tillvaletatt att

hemspråk.läsa
tillgång formDen i kunskaper och erfarenheter hem-somav

spräkselever och deras lärare tillsammans bidra tillutgör, kan
språk- och kulturkunskap lärare.ökad för andra elever ochäven

efterfrågas,Om dessa kunskaper lyfts fram och används vid un-
dervisning i övriga och i skolans verksamhet i övrigt kanämnen
alla elever öka sin beredskap leva och verka i alltmer inter-att ett
nationellt samhälle.

andraspråki skolanBeträffande undervisning svenska börsom
samråd förälder fortsättningsvis elevi med även bedöma om en

också innehållbehöver den. har i huvudsakligt förDetta angetts
föregåendei kapitel. elever med svenska andra-ämnet För som

språk sådetta undervisning i svenska länge elevenersätter ärsom
föreslår såledesi behov det. Vi här inga förändringar iav nuva-

bestämmelser.rande
Våra språkprogrammet och detförslag större utrym-om om
för profiler förändrar inte förutsättningarna förlokala denmet

hemspråksklassermed ochverksamhet klassersammansatta som
såfinns idag. den huvudman önskar finns dessutom möj-För som

hemspråki utanför timplanen.lighet anordna undervisningatt

föreslårVi
skolåret obligatorisktelever inför det sjätte gör valalla ettatt

B-språkav
undervisning iskolan skall erbjuda garanterad omfatt-att en

tvåtimmar ämnena franska,ning 320 i minst tyska ochav av
spanska

förutsättningar skall kunnaskolan under vissa erbjuda ävenatt
B-språk franskaandra än tyska, och spanska

förälderelev och önskar stället för B-skall skolan iatt om
språk erbjuda undervisning eller tecken-i svenska, engelska
språk i syfte förstärka kunskaper ioch fördjupa elevernasatt
dessa ämnen

hemspråk skall erbjudas istället för och inom föratt utrymmet
B-språk i timplanen för den elev berättigad läsaär attsom
hemspråket

språkkommunens skyldighet erbjuda nämnda gäl-att att ovan
språketler förutsättningunder minst fem elever väljeratt

C-språkendast B- eller skall erbjudas kan för-elevernaatt som
möjlighetha fortsätta med i gymnasieskolan.utses att
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språk, C-språk,främmande skall erbjudas inom SOU 1992 94tredjeettatt
skolans profil i Kapitel 8för elevernas personliga val ellerutrymmet en

omfattning minst 150 timmar.av

Alternativkurserna i engelska och matematik8.7

undervisningen iAlltsedan grundskolans införande har engelska
två och särskildmatematik bedrivits i kurser, allmän kursoch

båda62 69 fanns vissa preciseringar dessaoch Lgrkurs. I Lgr av
tvåså och elever kunde uppfattas oli-kurser de lärareatt somav

Så inte fallet i 80 där kurserna endast definieraska kurser. är Lgr
alltsåföreskrift i timplanen. finns endastmed kort Det enen

matematik.kursplan i engelska och ien
Försöksverksamhet och utvecklingsarbete har bedrivits under

år elever-antal för komma fram till andra sätt attattett gruppera
SÖ fleradifferentiera undervisningen. gjorde framställ-ochna

frågani avskaffande betygsätt-ningar till regeringen bl.a. om av
Frågantvå referensgrupper i dessa behandla-ning i olika ämnen.

också utredning.i riksdagen hänsköts till vidaredes men
frågan kommitalternativkurser i heltVi att ettanser om nu

läge.nytt
innehållerstatsbidragssystemet inga specialdestineradeDet nya

bestämmerför gruppindelning. kommunenDet är somresurser
individualiseran-skall fördelas. Fortbildning kringhur resurserna

matematik lett tillarbetssätt i engelska och har växandede att ett
årskursalternativkurssystemet, i varje fall iantal skolor överger

våraTill kan läggas förslag timplaneutrymme fördetta att om
skolans profil för tillgodoseelevens val och öppnar vägar attnya

olika intressen och behov, inom för de obliga-elevers även ramen
toriska ämnena.

föreslårVi
alternativkurser i engelskanuvarande reglering ochatt om ma-

tematik upphör.

arbetsliv8.8 Orientering utbildning och m.m.om

Ända den praktiska infördes i skolansedan yrkesorienteringen
förhar centralt förordnat viss tidsmässig plats prakti-om enman

ska yrkes- eller arbetslivskontakter. den gällande läroplanenI nu
omfattningstadgas minst och högst tio veckor underaven sex

fyragrundskoletiden. Den normala omfattningen idag är veckors
påvistelse olika arbetsplatser under högstadietiden enstakasamt

dagar främst mellan- och högstadiet. läroplanendärutöver, I
ocksåfinns bestämmelse eleverna den praktiskaatten om genom

arbetslivsorienteringen skall erfarenheter olika sektorerav av
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såvälfå SOU 1992 94och bl.a. därigenom erfarenheterarbetsmarknaden av
Kapitel 8mansdomineradekvinno- yrken.som

område beslutadMed den ansvarsfördelning skolans ärsom
någonrimligt fastställa exaktdet inte längre nationelltär att om-

få möjlighetfattning den tid eleverna i grundskolan skallsomav
skolenhetenstill praktisk arbetslivsorientering. kommunens ochI

ingå praktiskadenplanering bör dels bestämma hurnärmareatt
på ingå sko-arbetslivsorienteringen bästa skall delsätt en avsom
dels vilkenlans totala verksamhet, i större utsträckning avgöra

sådantde praktiska arbetslivskontakterna skall ha. Ettomfattning
arbetslivs-bör öka förutsättningarna förlokalt bestämmande att

skall bli integrerat och meningsfullt inslag i skol-kontakter välett
vårenArbetsmarknadsstyrelsen har 1992 i skrivelseverksamheten.
fortsättningen självaföreslagit kommunerna itill regeringen att

praktiskaskall anskaffa de platser skolan behöver för bl.a. den ar-
betslivsorienteringen. Om förslaget realiseras kan dettaäven

till planering skolans arbetslivs-fördelaktigt bidrasättett en av
med lokala förutsättningar och behov.kontakter rimmarsom

vi visst minsta för under-timplanen harI avsatt ett utrymme
underlag förskall och fram-visning garanteras var en somsom

i form studie-, yrkes- och arbetslivsorientering.tidsplanering av
också frågadärvid under veckaDet kan t.ex. attom en aus-vara

något några i gymnasieskolan.kultera eller av programmen
också lägervecka kortare utlandsvistelseellerDet kan envara en

språk- exempelvissamhâllsstudier, inom förför och ett ut-ramen
föreslårtid vi för detta i timplanenbytesprogram. denInom -

undervisningen lärarledd i den mening120 timmar skall vara-
redovisat tidigare i kapitlet.visom

föreslårVi
orienteringtimplanen anvisas för utbild-120 timmar iatt om

arbetslivning och m.m.
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8.9 Förslag till timplan SOU 1992 94
Kapitel 8

Timmar Timmar
Ar 1-5 Ar 6-9

B-språk 320
50Barn- och ungdomskunskap

Bild 135 45
80Biologi

200 280Engelska
80Fysik
80Geografi

Hemkunskap 40 40
80Historia

Lek, idrott och hälsa 210 180
Kemi 80
Matematik 530 370
Musik 135 45
Naturlära 250
Religionskunskap 80
Samhällskunskap 80

250samhällslära
160 60Slöjd
045 445Svenska 1

Teknik miljö 85 80och
3 040 2 475

Lokalt timplaneutrymme 150 360
personliga 160 360Elevens val

ämnesundervisning 3 350 3 195Summa

Orientering utbildningom
arbetsliv 20 100och m.m.

Summa undervisning 3 370 3 295

8.10 Behov timplaneföreskrifterav

Vi har inledningsvis redogjort för timplanens roll och funktion.
primära uppgift varje elev minimumDess är att garantera ett av

undervisningstid i obligatoriska ochämnen undervisning.annan
lokala inflytandet skall finnas skall förenasDet större medsom
för likvärdighetgaranti mellan landets skolor i vissa organisa-en

toriska och strukturella avseenden.
innehållerSkollag och grundskoleförordning bindande före-

hemspråksundervisning, andraspråkskrifter bl.a. svenskaom som
studiegång. föreslåoch anpassad Vi finner inte skäl föreskrif-att

måntill i dentimplan saken regleras i lag eller eller iter en ny
förordning.annan

i samband redovisningenVi har med olika ochämnen äm-av
några årskurseri fall vilka dei skall förekom-angettnesgrupper

föreslården timplan vi föreskrifterFör krävs vissa dennama. av
Vidare vissakrävs föreskrifter elevens personliga valnatur. om

Ävenför lokala timplanebeslut. omfattningensamt utrymmetom
återfinns måstevissa i timplanen regleras.ämnenav som
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föreslår följande föreskrifter sou 1992 94Vi till timplanen
Kapitel 8

Undervisningstid m.m.

Tid i timplanen undervisningstid elevenärsom anges som
fåminst har och obligatorisk för eleven. Under-rätt äratt som

60 min.visningstid i timmar Undervisning skallanges vara
lärarledd, varmed den skall ha lärare ochplaneratsattavses av

genomför ledning. Allelev och eleven den under läraresatt
utgångspunktundervisning skall bedrivas med i nationellt gäl-

lande kursplaner för ämnen.
läsårUndervisningstidens fördelning under och mellan beslutas

rektor varvid beaktas attav
läsår.Matematik, svenska och engelska skall förekomma varje

årFördelningen timmar mellan 1-5 6-9 kan jämkasav resp.
efter beslut styrelsen för skolan.av

timplaneutrymme2. Lokalt

ingårundervisningstidtimplanens minsta lokalt timpla-I ett
Styrelsen fastställer vilka och lokalaämnen kurserneutrymme.

skall förekomma inom det detta under-utrymme samtsom om
visningstiden skall det i timplanenutökas utöver angivna. Ut-

för undervisning i ellerskall utnyttjas flera derymmet ett av
obligatoriska i timplanen eller i kursämnen ärsom som an-

i enlighet med lokal kursplan. Lokal kursplanordnas skall ut-
från nationellt beslutad kursplan och fastställas styrelsenav

riktlinjer.för skolan enligt regeringen utfärdadeav

Elevens personliga val

ingårundervisningstid minstatimplanens förI ett utrymme
samrådFöräldrarelevens personliga väljer efterval. med ele-

kursplaner vilketinom för ochämnen sätt dettaven ramen
så långtskall utnyttjas. Styrelsen möjligtskallutrymmet ta

önskemål.hänsyn till föräldrarnas och elevens

B-språksvalObligatoriskt

B-språk årläsårförekommaskall varje 6-9. Undervis-under
B-språkning i innefattar undervisning franska elleri tyska,
i enlighet medspanska val elev förälder Skolanoch gör.som

språk.tvåskyldig erbjuda undervisningär i minst dessaatt av
språkStyrelsen beslutar vilka skall erbjudas och kan dä-som

språkerbjuda modernarutöver även andra främmande deom
B-språkkan läsas inom för kursplanen i och det kanramen
språketförutses eleverna kan fortsätta läsa i gymnasie-att

skolan.
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önskemål SOU 1992härom skall i stäl- 94förälder framförElev som genom
B-språk svenska, engelska eller Kapitel 8erbjudas undervisning ilet för

teckenspråk omfattning.i motsvarande
hemspråk ställetskall i för B-berättigad läsaElev är attsom

hemspråketspråk elev och förälderundervisning ierbjudas om
önskar det.

B-språkundervisning i eller i deskyldig anordnaSkolan är att
språk punkt endast minstunder dennanämntsandra omsom

deltar i undervisningsgrupp.fem elever en

C-språk

tvåC-språk högsta läs-Undervisning i skall erbjudas under de
åren för lokala timplaneutrymmet ellerdetinom ut-ramen

Omfattningen undervis-för elevens personliga val.rymmet av
minst 150 timmar.ningen skall vara

Friluftsdagar

undervisning. Tid fördel skolansFriluftsdagarna är un-en av
ingår timplanen angivnaunder friluftsdagar i den idervisning

friluftsdagensdet eller de utgörtiden för ämnenminsta som
innehåll.

Sammanfattning8.11

tidi-fylla funktionkommer framöver änTimplanen att en annan
upphört.Knytningen till statsbidragssystemet har En nygare.

undervisningstid eleverna harskall den minstatimplan somange
skyldigdärmed den tid kommunen minst ärochrätt att som

så vill användaför. kan denKommunenavsättaatt omresurser
läså-skoldagens längd ochtimplanen inom förtid utöver ramen

skoldagar.rets
undervisning, undervis-timplanen lärarledd dvs.All tid i avser

lärare och elev och eleven genomförning planerats av somsom
minuter60 ochledning. Tiden uttrycks i timmarunder lärares

hittills.i veckotimmarinte som
föreslås bestå olika tidsutrymmen.princip fyraTimplanen iav

för angivnaminsta garanterad tid i planenHuvuddelen upptas av
Skolan skall lokalt ha timplaneutrymmeobligatoriska ämnen. ett

skall finnas för elevenssin profilering ochför ett utrymme per-
båda 8tidsutrymmen varderasonliga val. Dessa upptar procentca

slutligentid. mindre finns förtimplanens totala Ett utrymmeav
utbildning ochundervisning syftar till orienteringatt omsom ge

arbetsliv m.m.
avstämning eller kontrollstationGenom bl.a. behovet av en

skolåret, kommittén funnit skäldet femte harvid slutet attav
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årskursernatimplanen med uppdelning mellan 1-5 SOU 1992 94presentera en
6-9. våraDenna uppdelning tiden kan förslag järn-enligt Kapitel 8resp. av

kas beslut styrelsen för skolan.genom av
Vissa de obligatoriska ämnena har i förslaget till timplanav

fått språkökad timtid, främmandesvenska ocht.ex. samten ma-
tematik. De flesta övriga ämnen har, bl.a. konsekvens attsom av
skolan fåttoch eleven skall ha valutrymme, i förslaget min-ett en

timtid understiger den tid ämnet har i gällande timplan.sta som
fåttVissa harämnen inriktning benämning,och bl.a.en ny ny

teknikämnena och miljö barn- och ungdomskunskap.samt
Språkprogrammet i föreslåsgrundskolan förstärks. Engelska

årskurs övergångstidi med viss1 och obligatoriskt B-starta ett
språksval årskursinförs fr.o.m. Eleverna skall även kunna välja

språk års-läsa tredje främmande under grundskolans sistaatt ett
B-språkkurser. stället förI skall elev önskar kunna läsa t.ex.som

hemspråk. Nuvarande reglering alternativkurser i engelskaom
föreslåsoch matematik upphöra.
ingår också frågorna skolpliktsålderförslagenI ochatt ettom

skolårtionde utreds.
ocksåförslagetFörutom till timplan lämnas förslag till före-ny

skrifter till denna timplan.
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9 Gymnasieskolan och komvux SOU 1992 94
Kapitel 9

Grunden reformeringtill gymnasieskolan den kommu-ochaven
nala vuxenutbildningen lades i och med riksdagsbeslutet med an-

prop.ledning propositionen Växa kunskapermedav
19909185. gymnasieskolansFör del genomförs reformeringen

åren,successivt under de medan förändringarna inärmaste kom-
frångenomfördes juli 1992. Revideradeden 1 läroplaner förvux

bådade skolformerna gäller interimistiskt. Regeringen vidarehar
programmålfastställt för de nationella och för denprogrammen

grundläggande vuxenutbildningen kursplaner för kärnäm-samt
Skolverket har fastställt kursplaner för övriga ämnen.nen.
beslutade reformema för gymnasieskolanDe och komvux har

vårahelt nyligen i kraft. Vi kan därför inteträtt bygga förslag
erfarenheter eller utvärdering verksamheten. Deav resonemang

förs i detta kapitel blir principiell karaktär och ut-som av mer
ifrån de utvärderingar gjorts försöksverksamheten med 3-som av
åriga yrkeslinjer och den nuvarande gymnasieskolan. Denav
granskning riksdagens revisorer gjort gymnasieskolansom av
Gymnasieskolan Resurser, resultat och utveckling Rapport,

också våra199192 har utgjort underlag för överväganden.ett
vårtEnligt direktiven uppdrag det gäller de frivilligaär när

skolformerna redovisa förslag tillatt
läroplan för gymnasieskolan och komvux-

språk på studieförberedandehur moderna de programmen-
kan förstärkas
hur undervisningen i svenska alla kan stärkasprogram-

någon mellanform studiekontrakt elev och skola börom av-
finnas

såvälskallhur samtliga kunna förbereda för hög-program-
skolestudier för förändrat arbetsliv.ettsom

ocksåVi har uppdrag förslag tillöppet läggaett attsom mer
åtgärder, också sådanaandra kvalitetshöjande har timpla-ev. som

nekonsekvenser.
våraVi redovisar överväganden förslag följandeoch sätt.

måldo-Inledningsvis för vi diskussion och lägger förslagen om
kument för gymnasieskolan och komvux. försDärefter en mer
principiell diskussion kring olika kvaliténsätt höja i denatt gym-
nasiala utbildningen. Bakgrund kommitténsoch motiv till ställ-

språkningstaganden vad svenska, främmande och studie-avser
kontrakt redovisas i särskilda avsnitt. I avslutande sammanfatt-en
ning redovisas kommitténs slutsatser och sammanfattningen av
förslagen.
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Måldokument gymnasieskolan och komvuxför9.1 SOU 1992 94
Kapitel 9

föreslår läroplan för gymnasieskolankapitel 6iVi en gemensam
läroplanens utformningmotiven förallmännaoch Dekomvux.

innehåll 1-5. Det angelägetredovisats i del I kap. ärharoch att
måldokumentså långt för skolformermöjligt ha gemensamma

både ungdomarvarandra förskall samverka mednära att gesom
tillgång utbildningsutbud.rikhaltigaretill större ochoch ettvuxna

mål riktlinjer för arbetet i hu-övergripande och ärVärden samt
läroplaner för gymnasie-redan i nuvarandevudsak gemensamma

måluppgifter och gäl-delvis skildaoch komvux. Deskolan som
målgrupperbåda de vänderskolformerna liksom vilkaler för de

vår framkomma imening i första hand andraenligtsig till bör
måldokument.

skolväsendet finns skollagenfrivilliga utöverdetFör tre typer
programmålmåldokument och kurspla-läroplan,nationellaav

måldoku-vårt förslagblir enligtLäroplanen gemensamtettner.
kursplaner förgymnasieskolan och komvux. Deförment gymna-

förinterimistisktfastställts ärsial utbildning gemensammasom
vuxenutbildningen. denoch den gymnasiala Förgymnasieskolan
regeringen motsvarandevuxenutbildningen hargrundläggande

påbygg-interimistiskt, förgälla ochfastställt kursplanersätt att
Programmål finnssärskilda kursplaner.nadsutbildningar gäller

gäller i tillämpliga delargymnasieskolans nationellaför program
vuxenutbildning grundläggandeoch för dengymnasialför vuxen-

utbildningen.
82, de allmän-läroplan för komvux, LvuxgällandeI angesnu

mål riks-vuxenutbildningen antagits regering ochför avsomna
mål uppgifter relateras till dessa. proposi-komvux och Idag, och

115prop. 19909185 anförsmed kunskapertionen Växa s.
årsi 1967 riks-med vuxenutbildningenDe syften som anges

utbildningsklyf-fast, nämligen överbryggadagsbeslut ligger att
för individensamhället, möjligheternai öppna attatttorna

ungdomsutbildning bidra till höjasinkomplettera samt att att
kompetensnivån yrkeslivet.inom

målgrupper och delvisoch komvux har skildaGymnasieskolan
fåmål skall i gymnasieskolanoch uppgifter. Ungdomarnaskilda

studiegång3-årig grundskolan och förbe-bygger somsomen
i kun-högskolestudier och yrkesliv. skall komvuxför Vuxnareder

förut-ungdomsutbildning efter behov,komplettera sin egnana
såvälönskemål. utbildning grundsko-gällersättningar och Det

gymnasienivå påbyggnadsutbildning. Vuxna studerarle- och som
några föreller kurser de har behovnormalt endast ämnen avsom

för mindre antal destudier eller yrkesliv. Endastfortsatta ett av
innebära fullständigkommer studiernastuderande att en gymna-

från grundläggandeeller leda till slutbetygsieutbildning ett vux-
Både samhällsekonomiska och individekonomis-enutbildning. av
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ka skäl skall inte heller tvingas välja omfattande SOUatt 1992 94ettvuxna mer
eller över tid utsträckt studieprogram än de har behov Kapitel 9av.

Också i de fall väljer fullständig gymnasiekompetensvuxna en
kan de utforma sitt studieprogram betydligt friare vad deän na-
tionella ocksåmedger och friare än i tidigareprogrammen sy-

kärnämnena,Utöver är desammastem. för de nationellasom som
estetisk verksamhet och ämnet idrott och hälsa in-programmen

går inte, väljer den avgångsbetygämnen och kurser i sittvuxne
helt avgångsbetygefter behov. För krävs dock utbild-egna att
ningen volymmässigt påutbildning nationelltmotsvarar ett pro-
gram.

olikaDe delarna i komvux, grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial påbyggnadsutbildningvuxenutbildning och har delvis

målskilda och uppgifter och vänder sig till mål-sinsemellan olika
Elever kan dock kombinera studier inom olika delargrupper. av

komvux.
Mot denna bakgrund vårfinns det, enligt mening, anledning

måldokumentutöver skollag och läroplanatt ha för komvux- -
och för komvux olika delar liknande sätt för gymnasie-som
skolans måldokumentnationella Dessa bör dock utfor-program.

på något annorlunda programmål.sätt änett nuvarandemas De
innehållabör mål för komvux helhetgemensamma samtsom an-

mål,speciella målgrupperriktlinjer och för grundläggandege
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning påbygg-respektive
nadsutbildning.

Med den innehållet måldokumentenvidgning i vi före-av som
slår programmålblir något för snäv beteckning för denovan en
kommunala vuxenutbildningen och beteckningen annan vore
önskvärd. Med hänsyn till regeringen nyligen fastställtatt beteck-

programmålningen och för mångaundvika alltföratt typer av
måldokument föreslår ändå programmålvi användsatt som ge-

måldokumentenbeteckning såvälför för gymnasiesko-mensam
lans olika för komvux.program som

Inom gymnasieskolan finns förutom de nationella programmen
individuella specialutformade kompletterings-program, program,
kurser lärlingsutbildning. Utvecklingensamt alltmer kurs-mot en
utformad gymnasieskola kommer troligen innebära alltfleratt att
elever väljer dessa utbildningsvägar och det är väsentligt natio-att

målennellt formulera också för dessa. målen fårDe nationella se-
dan kompletteras lokalt efter den inriktning utbildningen ges.

föreslårVi Skolverket i uppdragatt till regeringen fö-attges
reslå programmål för den kommunala vuxenutbildningen. I
programmålen skall målende allmänna för vuxenutbild-anges
ningen och vad komvux uppgift iär relation till dem. Dessut-

målgrupper,skall komvux mål och specifika riktlinjer förom
framgå.verksamheten Programmålen beståbör av en gemen-

del och specifika delar för grundläggande vuxenutbildning,sam
gymnasial vuxenutbildning påbyggnadsutbildning.respektive
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1992 94före- SOUfår regeringentillföreslår uppdragSkolverket i attVi att
Kapitel 9specialutformadeprogrammål individuellaslå för program,

pålärlingsutbildningkompletteringskurser mot-samtprogram,
vuxenutbildningen.försvarande sätt som

kvalitetutbildningensgymnasialahöja denAtt9.2

defini-frågorna krävskvalitetshöjningbesvaraFör enatt om en
mångapå olikadefinieraskanKvalitetkvalitet.begreppettion av

påkunskapsnivå,på kunskaper,syfta ut-kanMan typsätt. av
på utbildningens vär-kompetens,lärarnasbildningsprocessen,

ökad kvalitet detärvi talarpå arbetsmarknaden Närde etc. om
andradet främsthandlarfråga ellerdå mer kunskaper omom

Är fråga införlivasättdet kanske attkunskaper annatettom
utveckling elevernaskunskaper,utveckla egetaktivtoch avom

timtalet förökadetsjälvständighet Handlaroch atttänkande om
År det främstakvalitetgod ärochjämnämnen detvissa somen

mål innebärutgångspunktkvalitetsmålet i läroplanensMed som
högdefiniera kvalitetkunnamål skulleeftersträva somatt man

också fråganhörkvalitetmåluppfyllelse. Till diskussionen omom
kapitelivi kort berörtkvalitetssäkring som
påverkar principkvaliteten. IfaktorerradfinnsDet somen

ochtid, lokalerekonomiska ut-ramfaktorerflertalethar ramar,-
kompetenslärarnasochförkunskaperelevernasliksomrustning -

kvalitet.utbildningensförbetydelse
rådandesådana enligtdetfaktorer ärdessaFlera an-somav

nivåpå beslutakommunalliggersvarsfördelning att om.
utifrån tid,kvalitetdiskuterahär kapitleti detvaltVi har att

studieorganisatoriskakompetens,lärarnasförkunskaper,elevernas
gymnasieutbildningenutrustningochlokalerförutsättningar, samt

tidigare kapi-yrkesliv.och Ihögskolestudierförförberedelsesom
kvalitetsfrågor berörts.andratel har

ibehandlar vikunskapsutvecklingFrågorna ochkunskapom
och lärande.Kunskapkapitel 2

Tid

utbild-förknippas medoftai debattenramfaktorernaDen somav
många fall kani Itimtalet ämnet.ärkvalitet i ämneningens ett

också inne-mått undervisninglärarleddutökatnaturligtvis ett av
timtal för ämnevarje ökatkvalitet. Men ettÖkadbära omen

till konsekvensenfrån någotmåste leder resonemangetannattas
fåruppnås därmedi de ämneni ställetkvalitetsämre somatt
tek-gäller bl.a.detförts närdiskussiondenmindre tid. Trots som

språk motivfinner vi intefrämmandei attutbildningennik och
gymnasieskolareformeradså riksdagsbesluteteftersnart enom
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föreslåoch komvux förändringar i timplanen än vad SOU 1992 94annat som
nedan anförs detnär gäller ämnet svenska. timplaneföränd-Ev. Kapitel 9

anståringar bör i övrigt tills dess erfarenhet vunnits refor-att av
meringen de frivilliga skolformerna och medsystemetav av ga-
rantitid och möjligheter till lokala timtillägg. Vi förutsätter att
Skolverket följer utvecklingen område.i kommunerna detta

ocksåVi vill beröra tid aspekt. finnsDet mot-ur en annan en
målstyrningsättning mellan och tidsstyrning behöver belysas.som

För skapa för kvalitetsutvecklingatt bör diskus-utrymme en en
förhållandetsion målmellan tidoch föras. Vi kan exemplifie-om

med de nationella kärnämnen harra programmens som samma
Påtidgaranterade i olika de studieförberedandeprogram. pro-

kan i vissa ämnen denna tid komma mycketgrammen man
pålängre delvis beroende läser flera närliggandeatt ämnenman

bidrar Påtill kunskapsutvecklingen. så sätt kan vissa eleversom
nå utbildningsmålenoch elevgrupper i ämnet kortare tid än

den garanterade och bådeskulle kunna vidare med breddning
och fördjupning. kursutformning sådanaEn kan erbjuda möjlig-
heter. Skall den gymnasiala utbildningens kvalitet höjas är det

låter målenviktigt tillåtertidenatt än och eleverstyraman mer
målen nådda. återkommervidare när är Viatt under avsnittet

avreglering med ytterligare exempel i denna riktning.
tidNär diskuteras kvalitetsfaktor detär oftast den tradi-som

tionellt lärarledda tiden Det finns anledning vidgasom attavses.
detta perspektiv. Eleven ägnar eller mindre tid till arbe-egetmer

Skall eleven större förte. sina studier,ta utveckla sinansvar egna
förmåga till självständighet sinaoch studietekniska färdigheter
bör andra delar elevens arbetstid denän lärarledda undervis-av
ningen invägas när bedömer utbildningens kvalitet. Tid medman
tillgång till handledning och tid för självständigtoch arbeteeget
är inte minst viktig bakgrund de utbildningspolitiska målmot av

ställts för den framtida gymnasieutbildningen.som upp
När tiden för ämne eller kurs börett framförman anger en

allt inslaget tillgångtid där eleven har till handledningav upp-
märksammas. En fördelning mellan lärarledd undervisning,annan
handledning och elevens arbete skulle dels kunna skapaeget ut-

för mindre för elever med behov särskilt stöd,rymme grupper av
dels kunna bidra till bättre användning de samlade lärarre-en av

och därigenom till högre och jämnare kvalitet isurserna ut-en
bildningen.

Fördelning mellan lärarledd tid och handledd tid och eget ar-
bete varierar naturligtvis beroende ämnetkursens karaktär och
på elevgruppen. För vissa ämnenkurser kan andelstörre lärar-en
ledd undervisning motiveras bl.a. säkerhetsskäl.av
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SOU 1992 94förkunskaperElevernas
9Kapitel

måste också Vilängre tidsperspektiv. hariKvalitetshöjning ettses
grundskoleutbildningen deförändringar förföreslagit som, om

Påförkunskaper. sikt kommerbättregenomförs, elevernager
återverkningar blirgymnasieskolan. När detta skerdetta att

angående tidsplan för ikraft-fattasavhängigt vilka beslut somav
för grundskolan.genomförande förslagenträdande och av

såväl för grundskolankursplanerläroplanerGenom att som
period finns för-undergymnasieskolan reviderasoch sammanu

båda skolformerna.mellan de Isamordningutsättningar för en
många kunskapsutvecklingen i 1-möjligtblir detämnen ettatt se

skolår grundskolan ochdvs. för de tolv12-perspektiv, gym-som
kurs-gymnasieskolan kantillsammans omfattar. Förnasieskolan

så både säkerställer sambanddesikt utformasplaner ettatt
repetition.förhindrar onödiggrundskolan ochmed

både individuellagrundskolan, föriValfriheten öppnassom
innebäraprofilera sig kommerför skolanval och att attatt nya

på blir spännvidd i ele-gymnasieskolan. Det störreställskrav en
fråga.återkomma till dennaförkunskaper. Vi skallvernas

gymnasieskolaKursutformad

i gymnasieskolanallmänna ämnenkärnanDen avgemensamma
får baselevergaranti för allaskall att en gemensam avvara en

också med fle-skall i varjefärdigheter. ämnekunskaper och Den
sådana kan fortsätta medförkunskaper elevernakurser attgera

varje kärnämneinnebärkurs i Dettastudier i nästa ämnet. att
måste alla ochförha del är program som gersom gemensamen

därigenomi ochför fortsätta ämnetgrunden garanteraratt som
påbyggbarheten. skall kun-del ämnetdennaUtöver gemensamma

längekomvux har sedanrespektive Iprofileras mot program.na
och fördjupningsdelvarje delats i grunddelkurs mot-somupp
både grundmöjlighetharsvarande sätt attgett ge en gemensam

enskilda oli-i till de elevernasutbildningen ämnetoch att anpassa
uppdelning iambitioner.ka inriktningar och Denna gemensamen

respektive inriktasprogramspecifikdel kandel och görasen som
i kursplaner-till klart uttryckindividuella behov bör kommamot

na.
utifrånfriare ochmöjligheter för elevernaAtt öppna att egna

utgångspunkt ikanvälja sitt studieprogramintressen ettvara en
eleverna väljer in-höja kvaliteten. När egetatt avresonemang om

också längre inomkan kommaökar motivationen och detresse
områden. studietiden och deras ambitio-utvecklas undervalda De

organisatoriska problemtidigare orsakatförändras. harDettaner
återläsningskravlinjebyten medgymnasieskolan, bl.a.i genom

inbyggd naturlig flexibilitet,framtiden krävs störreI enm.m.
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påställer krav hur undervisningen organiseras. Elever SOU 1992 94som nya
låstaskall inte fråndet de byggavalt Kapitel 9attvara genom program
såsin utbildning den bättre deras val fortsattatt motsvarar av

studie- eller yrkesinriktning. denI tidigare refererade propositio-
tankegångarVäxa med kunskaper presenterades kurs-nen om en

utformad vårengymnasieskola. Regeringen har under 1992 i pro-
vuxenutbildningsfrågorpositionen vissa gymnasie- ochom m.m.

prop. 199192157 tydligareän inriktningangett moten en mer
kursutformad gymnasieskola med större möjligheter för eleverna

forma sitt studieprogram.att
påEn fast struktur gymnasieskolan kan knappast videns en
långtgiven tidpunkt och mindre i längre perspektivett svara

yrkesområden.utbildningsbehovet inom alla I förän-mot ett
derligt samhälls- och arbetsliv är det än naturligt sko-attmer
lan erbjuda valbara kurser eleverna möjlig-attgenom nya ger
het yrkesområ-successivt sin utbildning till önskatatt anpassa

ocksåde. vill härJag hänvisa till vad jag i det följande kommer
anföra individuella specialutformadeatt om program, program,

utbildning för lärlingar och kompetensinriktad utbildning inom
15studieförbunden.

också framhållavillJag jag kärnan allmänna ämnenatt ser av
omistlig och den breddning utbildningarnaattsom av som re-

formen innebär år framsteg. Vad jagett stort ser som en na-
påturlig fortsättning utvecklingen den gymnasiala utbild-av

ningen kommunerna alltär utnyttjar möjligheternaatt attmer
inom den beslutade grundstrukturen för gymnasieskolan profi-
lera önskemål.sin utbildning efter elevernas och arbetslivets

sådanEn utveckling anknyter enligt min mening i hög grad till
mångfald,de ambitioner flexibilitet och hög kvalitet i ut-om

bildningen 16regeringen upp.sattsom
Vi har erfarit Skolverket tagit initiativ till utvecklaatt att mo-

deller för kursutformad gymnasieskola tillsammans med etten
antal kommuner. Detta vi positivt viktigt.och Parallelltser som

måstemed detta arbete emellertid kursplanerna olikaför ämnen
sådan pågårtill utveckling. Kursplaneutveckling inomanpassas en

Skolverket och hör till verkets generella uppdrag. vill dock be-Vi
fårvikten detta arbete inriktning det stödertona att attav en

utvecklingen kursformad gymnasieskola.mot en
språkutbildning,detI förslag till kursutformad vi i detsom

föreslårföljande skall utvecklas vidare, visas specifikt hurmer en
kvalitetshöjning åstadkommasoch ökad flexibilitet kan i utbild-

språk.ningen i främmande En motsvarande utveckling behöver
på områden,ske fler gymnasieskolan skall de kravmotom svara

både från frånkommer ställas framöver högskolan ochattsom
arbetslivet. tidigareI den refererade undersökningen riksda-av

revisorer pekas bland elevernas bristfälligaannat matema-gens
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där utformningen kurs- SOU 1992 94Matematik ämnetikkunskaper. är ett av
kvalitetsnivån.betydelse för Kapitel 9kan ha avgörandesystemet

också språkenföreslår för andraSkolverket ämnen änVi att
för kursutformning likartatutvecklar och modellerprövar

språken led i den fortsatta utveck-skett inomsätt ettsomsom
kursutformad gymnasieskola.lingen alltmermot en

på flexibilitetgymnasiala utbildningens kommerdenKraven
påGymnasieskolan skall bygga vidaregenerellt öka.sett att en

genomgågrundskoleutbildning, kommer väsentliga för-attsom
för högskola där linjestruktu-ändringar. skall förberedaDen en

mångfaldflexibilitet, valfrihet och blir känne-bryts ochren upp
villkor hela tiden för-för arbetsliv där krav ochtecken samt ett

ändras.
föreslårvi det gäller grundskolan in-förändringar närDe som

ökad valfrihet för eleverna och för den lo-blandnebär annat en
sig. kommer bl.a. innebärakala skolan profilera Dettaatt att att

gymnasieskolande kommer till hareleverna när en gemensam
områdenockså fördjupade kunskaper inom olika be-grund, men

hur skolanvilka val de har gjort och har valt sinroende
i ställa krav gymnasie-profilering. kommer sinDetta atttur

så elevernaflexibel organisation kan fortsättaskolan ha attatt en
nivåpå befinner sig i respektive ochsin utbildning den de ämne
slås ingångsnivåtvingas sig för hög ellerinte onö-att utvare av

digtvis repetera.
exempelvis innebära de skullevissa elever kan dettaFör att

gymnasieutbildning motsvarandekunna genomföra natio-etten
på år. viktigtkortare tid organisa-nellt än Det ärtre attprogram

sådanaför gymnasieskolan för möj-tion och regelsystem öppnar
ligheter.

de skulle behövaandra elever kan det innebära längreFör att
ellertid sig för klara nationellt de skulleatt ett attprogram,

år förebehöva i grundskolan gymnasiestudierna. Förett extra en
år i gymnasiet finns principiellalängre studietid inga hin-än tre

årder. gymnasieförberedande med lokal frihet skulleEtt stor
mångakunna elever ökad mognad och generellt bättre förut-ge

gymnasiestudier. Danmark harsättningar lyckas med Iatt man
utifrån grundskoleårliknande erfarenheter infört tionde förett

olika skäl inte välja fortsatta studier.dem är attsom av mogna
skolåret genomgåendeDanmarks erfarenheter det tionde ärav

sådaninte i uppdraggoda. Vi har pröva utveckling föratt en
frågan skolårsvensk del, tionde bör utredas,att ettmen anser om

på tidigareinte minst med tanke den skolstarten kommeratt att
med skillnader iproblemet elevernas mognad ochaccentuera ut-

veckling. utredning bör i anslutning tillDenna göras den i kapitel
skolpliktsålder8 föreslagna översynen av m.m.
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föreslårVi såregelsystemet för gymnasieskolan utformas SOU 1992 94att
det finns möjligheter för elever genomföra nationellt Kapitel 9att att ett

på år. föreslår också frågankortare tid än Vitre attprogram
skolårtionde utreds i samband med översyn skol-ettom en av

pliktsålder m.m.

Utvecklingen kursutformad och flexibel gymnasie-mot en mer
skola kommer ställa krav förändrad organisation ochatt stora
måste sådantutvecklingsarbete sikt. Ett arbete be-ettses som

ocksåhöver påbörjatstöd. Vissa kommuner har redan ett genom-
gripande förändringsarbete följs Skolverket. Idéer ochsom av re-

frånsultat dessa utvecklingsprojekt bör spridas.

Förberedelse för högskolestudier och yrkesverksamhet

Gymnasieskolan skall förbereda för högskolestudier och för yr-
kesverksamhet. innebärDetta utbildningen skall kunskaperatt ge

områdeninom de ocksåkrävs för detta den skall gö-attsom men
förhållningssätteleverna rustade för de arbetssätt ochra som

krävs. förändringarMed de isker delar arbetsli-storasom nu av
tycks den traditionella motsättningen mellan förberedelse förvet

högskolestudier mångaoch förberedelse för arbetslivet i avseen-
den minska. De krav högskolestudier ställer väl motsom svarar
många de krav modernt arbetsliv ställer.ettav som

riksdagensI revisorers granskning gymnasieskolan pekasav
på förmågabl.a. brister i studenternas självständigt planeraatt

studier och arbetsuppgifter och kritiskt pröva information.att
Framför allt högskoleföreträdarna ocksåstudenterna harattanser
bristande kreativitet.

lärarleddaDen undervisningen i gymnasieskolan är viktig, men
elevernas självständighet måsteoch kreativitet skall utvecklasom
ocksåde successivt, under handledning, i alltmertränas självstän-

digt arbete. Att i och värdera material, i olika käl-sökaattsovra
lor inom och utanför skolan, hand eller iatt taegen grupp an-

för uppgifter,större självständig läsning litterära el-störresvar av
ler andra förhållnings-verk, är vägar det arbetssättträna ochatt
sätt förbereder för högskolestudier också för de kravsom men

förändrat arbetsliv ställer.ettsom
påDetta ställer i sin krav i gymnasieutbildningentur att man

använder arbetssätt och arbetsformer utveckling isom gynnar en
denna riktning.

ocksåVi har utifrånden bakgrunden våraoch direktivmot an-
mål i läroplanen eleverna skall kunnagett alltett stör-att tasom

ocksåför sina studier i meningen de skall kunnaattre ansvar
överblicka kunskapsfältstörre och arbeta med självständigastörre

ocksåuppgifter och de successivt skall itränas utvecklaatt att ett
alltmer Ocksåvetenskapligt sätt arbeta och tänka. elevernasatt
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SOU 1992ställning i oli- 94förmåga värdera ochochkritiskt granska att taatt
Kapitel 9utifrån förnuftsmässiga övervägandenfrågor ochkunskaperka

vårt läroplansförslag.ipoängteras
måstepremieras i skolanfärdigheterochkunskaperDe som

analysförmåga, kreativitetSjälvständighet,kvalitativ art.vara av
förmåga väsentliga kravsamarbetakommunicera och äroch att

framgå i lä-såväl skallhögskolestudier. Dettaarbetsliv föri som
via ocheleverSignalerkursplaner.roplaner och provsom ges

ocksåmåste utveckling i denutvärderingsformerandra gynna en
får kunskaper ihandlautvärdering inteochriktningen. Prov om

nivå.såväl nationell Dettalokalgällermening. Detsnäv som
frågor betygsberedningen ochinomf.n. diskuterasär somsom

håll-måste tydligockså Skolan hainternationellt.diskuteras en
frågor. i högregrundskolan och är ängäller förDettaning i dessa

skolformema.frivilligagrad giltigt för de
möjlighetergymnasieskola med störrekursutformadEn mer

till den utvecklinganpassadvälja kurser bättreför eleverna äratt
pågår högskoleutbildningen och för defrihet istörremot ensom

sina förkunskapskrav.själva utformahögskolornaenskilda att
också välja inriktningmöjligheteleverna störreDen att enger

generellbåde ochför arbetslivetförbereder ger mersomsom
högskolestudier.förkompetens

de studieförbe-förstärkning svenskanförslagDet avom en
ocksåbörvi utvecklar nedanredande ses somsomprogrammen

högskolestudier.eleverna förförberedabättreväg atten

kompetensLärarnas

tvådelas in ikan i principutbildningens läraregymnasialaDen
utbild-med akademiskadjunkter och lektorerdelshuvudgrupper,

medlärarutbildning, dels yrkeslärareför singrundning yr-som
område grundberörtyrkeserfarenhet inomkesutbildning och som

bakgrund och kompe-skillnad ilärarutbildning. Dennaför sin
respekti-i yrkesutbildningenshistorisk förklaringtenskrav har en
mål.olika traditioner och Denutbildningensgymnasialadenve

studie- och yrkesförberedandedefinns närmasträvan ut-attsom
utvecklingmed dentill varandra tillsammansbildningarna som
minst yrkeslä-intekompetenskravensker i arbetslivet gör att

ökar.rarna
i utbild-viktig faktor för kvalitetenkompetens ärLärarnas en

mål- styrning skolan medresultatorienteradochningen. En av
nivånpå den lokala kommer än att accentuerastort meransvar

uppnåinnehåll arbetssätt förvälja ochfördetta. Ansvaret attatt
såvälmålen gällervilar lärarna. Detfastställdade nationellt

mål.målen övergripandeläroplanenskursplanernai som
kravinnebär detta bl.a. störregymnasieutbildningens delFör

såväl in-forskning och utvecklingsarbetekontakt medlärarnas
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inom ämnesdidaktiken. forskarutbildade SOU 1992ämnet Andelen 94om som
låglärare i gymnasieskolan och detta Kapitel 9är mycket tyder att pro-

kvarstår.blem Vi instämmer i de framförs isynpunkter som pro-
åtgärderpositionen lärarutbildning vid-vikten olikaattom om av

för öka antalet forskarutbildade i gymnasialalärare dentas att ut-
vår bådebildningen. enligt mening och önskvärtDet är möjligt

också andra stimulera denvägar kontakterna mellanatt gym-
nasiala utbildningen och högskolan. Avregleringen när det gäller
tjänstekonstruktionen kan för utbytestjänsterskapa utrymme av
olika slag. skulle kunna innebära gymnasielärare tjänst-Detta att

inom högskolan och lärare undervisar igör högskolansatt gym-
ocksånasieskolan och i komvux. Möjligheter finns i störreatt ut-

från fråntidigare anlitasträckning ân expertis högskolan och ar-
betslivet i skolan för vissa eller inslag i utbildningen.moment
Från pågårhögskolans sida bör i den utveckling för attman, som
höja den pedagogiska kompetensen hos högskolans lärare, kunna

det utvecklande och meriterande med undervisningserfa-se som
från utbildningrenhet gymnasial och kontakter med gymnasielä-

Också när det gäller läromedelsutveckling kan närmareettrare.
samarbete mellan högskolans lärare och den gymnasiala utbild-
ningens lärare höja kvaliteten i utbildningen resultatattgenom
från aktuell forskning och ämnesdidaktisk utveckling skulle kom-

skolan till del.ma
håller påLärarrollen i yrkesförberedande utbildningenden att

bådeförändras metodiskt-organisatoriskt och ämnesmässigt. Vi
ansluter här till den diskussion förs i den tidigare refere-oss som

vuxenutbildningsfrå-propositionen vissa gymnasie- ochrade om
blir inte längre möjligt för lärare haDet all undervis-attgor. en

ning Flera lärare blirinom karaktärsämnetâmnena. inblandade
måsteoch samarbetet med lärare i allmänna ämnen utvecklas.

ocksåfrån i undervisningenMedverkan arbetslivet i skolan kan
får dåutnyttjas i utsträckning. Yrkeslärarenstörre en mer sam-

manhållande funktion i utbildningen. Samarbetet med instruktö-
och handledare i den arbetsplatsförlagda utbildningen kan harer

bådeflera positiva effekter. Det kan yrkesläraren fortbildningge
och skolans och arbetslivetsgöra medvetnarepresentanter mer

mål,varandras krav villkor.och Utvärderingen försöks-om av
3-årigaverksamheten med gymnasielinjer pekar i riktning.denna

ändrade lärarrollenDen och förändringarna i arbetslivet stäl-
ler, vi tidigare nämnt, krav kompetens ochsom en annan en
bättre teoretisk grund för yrkeslärarna i framtiden. Detta gäller
inte minst inom den tekniskt-industriella yrkesutbildningen där
utvecklingen inom industriproduktionen ställer allt kravstörre

kvalificerad grundutbildning för alla och därmed höga kraven
lärarens kompetens.

föreslårVi översyn görs utbildning och kompetens-att en av
krav för yrkeslärarna.
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SOUsambandet mellan kursplanerna för grundskolan 1992 94Tidigare har
Såvarit särskilt tydligt. tidigare Kapitelgymnasieskolan inte 9och som

låta mångabli möjligt utbildningen ikan det framövernämnts att
tolvårig studiegång. Gemen-sammanhängandebliämnen en mer

bådareferensmaterial för de skolfor-kommentarer ochsamma
värdefull och naturlig fortbildningskulle kunna utgöra enmerna

skulle lärarna kunna sin del i elevernasför lärarna. Därigenom se
också få insiktkunskapsutveckling i och i olikatotala ämnet sätt

ocksåpå Påolika stadier. sikt kan utvecklingarbetaatt man ense
bådakursplaner. dock viktigt deDet är attmot gemensamma

målskilda och uppgifter tydliga.skolformernas görs
och skolpersonal i huvud-Fortbildning lärare ärannan enav

vårakommunal angelägenhet. Vissa överväganden och för-sak av
karaktären centralt initiera-i det följande dock denslag är attav

återkommerVi tillde fortbildningsinsatser kan behöva göras.
fråga.denna

Lokaler och utrustning

tillgång ändamålsenligautbildning kräver till lokaler,En modern
utrustning, till information, datorer, bibliotektill kvalificerad

Framför tekniskt inriktad yrkesutbildning omfattan-allt harm.m.
tillgång utrustning material förde behov till och elevernaattav

få tillämpning i olika utbildningsmoment.skall kunna en
Även tillämpningar i produktionsmaskiner naturligt hörom

behöverhemma i arbetsplatsförlagd utbildning möjligheter till
ocksåträning i funktions- och systemtänkande i skolan. Denges

utrustning används för detta i regel komplicerad och dyr-ärsom
bar. Vi det väsentligt det sker brett utvecklingsarbeteettattanser
på område. bå-detta detta utvecklingsarbete det väsentligtI är att
de utbildningsanordnare och inom näringslivet deltar.avnämare

några år pågår landetSedan i olika delar utvecklingsprojektav
kring samverkan mellan olika utbildningsanordnare och det lokala

stöd till dessa harnäringslivet. En samordning och kunnatav ges
tillkomsten Arbetsgruppen för utveckling kunskaps-genom av av

frånvilken leds utbildningsdepartementet. Arbetsgruppenscentra
uppgift informera kommunerna och stimulera demär att attom
utnyttja möjligheter effektivisera sin utbildningatt att ut-genom
veckla kunskapscentra där skilda utbildningsanordnare som gym-
nasieskola, komvux, AMU, högskola och företag olika sätt

de lokala förutsättningarnasamarbetar. Beroende skall kun-
givetvis olikaskapscentra utvecklas sätt och de olika modeller-

därför bra exempel för andra.kan utgöra Dessa modellerna
frånsprids dokumentation kunskapscentradels degenom som

stöds arbetsgruppen, dels dessa be-att centra emottarav genom
sök intresserade kommuner.av
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för sitt s.k. utrustningsprojekt Svenska kom- SOU 1992 94Inom harramen
påmunförbundet visat möjligheterna använda och Kapitel 9att prototyper

samtidigtmodeller träningsmöjligheter och inte krä-som ger som
lika investeringar Simuleringriktiga maskiner.storaver som

med hjälp tillämpasdatorer redan och bär säkerligen ut-enav
Ävenvecklingspotential. detta utrustningstänkande inte be-om

ändå vårpositivt meningmötts entydigt pekar det enligt möj-
Dåligtligheter värdefullt utveckla vidare. utnyttjan-attsom vore

såda-de dyrbar utrustning och lokaler eller brist tillräckligaav
emellertidär problem gymnasieskolan delar medna resurser som

förhållandeandra utbildningsanordnare. tillsammansDetta med
ökade effektivitetskrav har drivit fram vilja olika utbild-hosen
ningsanordnare bättre söka samordna och utnyttja varandrasatt
samlade resurser.

Vi har givit exempel olika sätt lösa deett attovan par pro-
blem kopplade till behovet god utrustning och lokaler.ärsom av
landetsI kommuner finns sannolikt andra goda exempel häm-att

också områdeavreglering skett och skerDen dettata. som
ökar kommunernas frihet utveckla lösningar de lo-att som passar

ändå svårakala förutsättningarna. Eftersom problemen ofta är
och hinderkravet besparingar kan förett attsynas som ge-
nomföra detutbildning med modern utrustning, är nationelltav

fårintresse utvecklingsarbete stöd och goda exempelatt att ges
spridning.

Avreglering

Genom nationell styrningnationella regleringar eller kan kvalitet
aldrig kan nationelltDäremot och skapasgaranteras. ramarges

låstalltför organisationför lokal utveckling. En hindrarutrymme
utveckling höjd kvalitet. avregleringDen skolansmot en om-
råde lösningarskett skapar för lokala och lokal dis-utrymmesom
kussion medförakan högre kvalitet. utveckling börDennasom
fortsätta.

möjligheterDe välja kurser kursutformadatt som en gymna-
ocksåsieskola eleverna ställer krav i sinanordnaren attger or-

ganisation hänsyn till individuella skillnader. Det innebärstorta
uppnå målenelever olika behov tidhar för i de olikaatt attav

kurserna. Vi behandlade tidsproblematiken avsnitti ett ovan.
Några ytterligare tidsregleringar vad befintliga timplanerän anger

vårbör enligt mening inte förekomma. styrande effekternaDe
organisationen riskerar lätt bli hinder för ef-att ettannars en

fektiv tidsanvändning. Möjligheterna för studiemotiverade elever
på de yrkesförberedande inom för sittattprogrammen ramen

frånläsa kurser de studieförberedandeävenprogram program-
dåskulle begränsas.men
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Reformeringen gymnasieskolan och komvux kommer SOU 1992 94attav
lokala lösningar för Kapitel 9ställa krav kommunerna sökastora att att

kvalitativt bra utbildning flexibel ochbygga är ut-somupp en
anpassad till lokala behov och förutsättningar ochvecklingsbar,

i gäller kursutform-utnyttjar alla möjligheter kommunen. Det
gymnasieskolan, samverkanning, samverkan mellan komvux och

utbildningsanordnare med det lokala näringslivet.med andra och
måste så regelsystemet inte förhindrar ellerDet prövas attnoga

försvårar sådan utveckling. Vi förutsätter Skolverket i sittatten
detta och regering ochutvärderingsarbete uppmärksammar ger

försvårar uppnåendetriksdag tydliga signaler regelsystemetom av
målsättningarde politiska och ambitioner fastställs i riks-som

dagsbeslutet.

9.3 Förstärkt undervisning i svenska

den reformerade gymnasieskolan svenska kärnämne och harI är
enligt riksdagens beslut timtal alla dvs. 200samma program,

flertimmar. Lokalt kan besluta svenskämnet timmar.attman ge
Kunskaper i svenska central betydelse för elevernas för-är av

måga sig gällande i alltmer kunskapsintensivt samhäl-göraatt ett
På yrkesförberedande svenskämnetle. de har tim-programmen

treårigamässigt förstärkts i och med den reformerade gymnasie-
fåmöjlighet den grund iutbildningen. Alla elever har kärnäm-att

för framtidasvenska kan bas verksamhet iutgöranet ettsom en
livslångtföränderligt samhälle, kräver lärande. för-Dennasom

intestärkning svenska för alla elever är angelägen,ämnetav
minst bakgrunden riksdagens revisorer i sin granskningmot att av

måluppfyllelsegymnasieskolans funnit,har avnämarnaatt gene-
skriftliga framställningsför-rellt mycket kritiska elevernasär mot

måga förmåga information.och kritiskt pröva Kämämnetatt
svenska skall allmän behörighet för högskolestudier.ge

påSvenskan de studieförberedande har däremotprogrammen
fått någoninte timmässig förstärkning minskattvärtomutan ett

Samtidigttimtal. är lärarna inom högskolan de avnämare som
förmågastarkast kritiserat elevernas skriva och kritisktatt grans-

vårtka information. Vi därför, medhar i enlighet öppna uppdrag
fårmöjligheter lägga förslag till kvalitetsförbättringarattom som

föreslåtimplanekonsekvenser, valt förändring timplanen iiatt en
såsvenska för de studieförberedande dessaatt ut-programmen,

ocksåkämämnet svenska skulle karaktårsämne svenskaöver ett
med garantitid 50 timmar. Svenska kan och vis be-sätten
traktas yrkesämne i de studieförberedandeettsom programmen.
Många områden språketeleverna inomkommer arbeta därattav
skall deras huvudsakliga arbetsredskap. Alltfler elever kom-vara

också i sina högskolestudier kombinera exempelvis eko-attmer
nomiska eller tekniska utbildningar med studier i främmande
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1992 94SOUinternationell arbets-alltmertankespråk, medminstinte en
Kapitel 9ikunskaperspråkstudier gedignakräverAvancerademarknad.

modersmålet.
börvi svenskämnettimmar50timförstärkningDen en-gerom

fårdärigenomfrån och hälsavår idrottämnetmeningligt tas som
övrigaitimtal program.somsamma

vårt liggerförslagsvenska ikaraktärsämnetInriktningen av
studieförberedan-dedirektiven,iockså uppdragetmedi linje att

medhögskolestudierförförberedaskall ettde merprogrammen
ovan. Karaktärs-förhållningssätt jfrvetenskapligt resonemanget

behörighets-specifikadeskulle kunnasvenska motämnet svara
främmandesvenska ochstudier iförställakanhögskolorkrav

också deerbjudas iskulle därförspråk. svenskaKaraktärsämnet
erbjudasnaturligtvis kunnaävenochkompletteringskursernatre

lokaltelleryrkesförberedandevalindividuellt programsom
tillägg.

frågor fortsattai detMånga vi resonemangetde tar omuppav
ansvarsfördelningendenenligtsvenska höriundervisningen nya

ändåVi harskolornasenskildaoch detill kommunernas ansvar.
finnsutvecklingsmöjlighetervilkabelysaviktigtdet att somsett

också konsekven-draoch kommerskolani attsvenskämnetför
nivåområden nationellliggerdet attdedetta somavserna

besluta om.
något samband mellan kurs-klartfunnitsintedetTidigare har

kurspla-gymnasiet. Närochgrundskolanförsvenskaiplanerna
så-det,samtidigtl, finnsbåda reviderasskolformernaförnerna

samordningtillframhållits möjlighetertidigare, attgenomsom
årfrån år 1 tillsammanhängandeblisvenska kaniutbildningen

fårstudiegången, dehelamedförtrognalärarna12. Blir dessutom
i elever-karakteristiskaidentifiera de stegenmöjligheterstörre att

stöd. Elevernaadekvatelevernaspråkutveckling och kan genas
svagheter,och sinasin styrkafå insikthjälptidigtbör att om
språkut-för sini ochså delaktivt kande själva tata ansvaratt

veckling.
innehållet i under-också tillattitydförändringgällerDet att en

funnitsharske.utbildningen bör Detskeden iolikavisningen i
någotockså heltbetyderskedevarjevisaambition nyttattatten
ochlikheternagradi högre satsaböri Manämnet. accepteranytt

så grundläg-deutbildningen,helabredddjup och attgenom
synsättDettaallsidigt sätt.utvecklasfärdigheternagande ett

får teoretiskafår mötaeleverna moment,inte hindradock att nya
på tillfälle övaochsvenskämnetangreppssätt attannorlunda ges

både intel-analysförmåga utgörakanvilketinom ämnet,sin en
arbetsliv ochkommandevärde förochutmaninglektuell avvara

studier.
hurförspråkutveckling avgörande betydelseär ut-Elevens av

Språket redskapeleven. ärförhelhet fungerar ettbildningen som
utbild-gymnasialsvenska för1Skolverket imed kursplanarbetar f.n.

ning.
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hjälper eleverna utvecklas till tänkande ochatt lärandesom män- SOU 1992 94
niskor. Det finns därför särskild anledning granska svenskäm- Kapitelatt 9

i den gymnasiala utbildningen dennet aspekten.ur
Läsa, skriva, tala är stöder varandra och utveck-processer som

områdelar tänkandet. Det framför allt behöver stärkas i densom
gymnasiala utbildningen framöver vårär enligt uppfattning skri-

bådevandet. Det gäller yrkesförberedande och studieförbere-
dande Vid den tidigare nämnda granskningenprogram. av gym-

måluppfyllelse,nasieskolans utförts riksdagens revisorer,som av
har avnämarna riktat kritik elevernas skriftliga framställ-mot
ningsförmåga. Skriva lär sig skriva, och det räckerattman genom
inte med den fårskrivträning påeleverna svensktirnmarna i sko-

måstelan. Eleverna måsteskriva hemma. De möta meningsfulla
skrivsituationer i andra måsteämnen i skolan. De utvecklas till

Ävenskrivande svenskläraren har naturligtpersoner. ettom an-
språkutveckling,för elevens måste lärare i alla ämnen bidrasvar

Ämnessamverkan,till denna. samplanering mellan lärarna inom
på någraär exempelett vägar bredda förprogram, att ansvaret

språkutvecklingen och särskilt skrivandet. Mot denna bakgrund
har vi i läroplanens riktlinjer läraren skall organiseraangett att

såarbetet språkutveckling.eleven för stöd i sinatt
Innehållet i det skrivna fårär centralt, det aldrig komma

fåandra plats. Eleverna bör skriva det de har glädje och nytta av,
hellre skriva ofta och kortare långaän sällan och myckettexter

vänja sig vid ifrågasättatexter arbetasamt med ochatt textens
struktur och syfte. Salskrivningar bör inte förekomma i den ut-
sträckning det gör det är konstlade situationer intesom nu som-

elevernas skrivutveckling. Specialarbetet innebär längregynnar en
sammanhängande skrivuppgift och för det bör flera lärare hjälpas
åt med konstruktiv handledning. Svenskläraren bör inte rollen

språkgranskare.enbartav
måsteSvensklärarna få tidsutrymme för handleda elevernaatt

i skrivning. En regelbunden möjlighet hjälpa elever individu-att
ellt och i mindre är sätt stärka kvaliteten.ett denatt Igrupper re-
formerade gymnasieskolan kan smågrupperochstorgrupper väx-
la, och det gäller finna förnuftiga sätt tillvarataatt tiden efteratt

innehållundervisningens och syfte.
Datorer är värdefulla redskap i skrivandet, inte minst för ele-

svårighetermed i svenska. Om datorerna skall bli naturligaver
och självklara hjälpmedel, bör de finnas till hands just elever-när

behöver skriva, dvs. i klassrummet. Också för specialarbetetna
behöver tillgångeleverna ha till datorer.

Mål i kursplaner

En aktiv och levande dialog styrdokumenten för ämnetom svens-
ka är sätt höja kvalitetenett utbildningen.att Formuleringen
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programmål 1992 94SOUhar bety-ochmålen i kursplansvenskämnetförav
9Kapitelinnehåll kvalitet. Denochutbildningensfördelse gemensamma

påpekats,såsom tidigaresvenska bör,ikärnan ämnet en ga-vara
fär-ochfår kunskaperbasalla eleverför att avrant gemensamen

i olikasvenskasiganvändaskall kunnaeleverAlladigheter. av
samhället. Deiklara sigmedborgareförsammanhang, att som

kunskaperförmåga sig litteratur,få tillgodogöraskall att gersom
självförståelse ochfrån och tider,kulturerolikamänniskorom
litteraturanvändarefåskall kompetensElevernaupplevelser. som

förmågaspråkligasinutvidgasuccessivt kunnasedanoch genom
Genommed olikaarbeteoch stu-litteraturstudiervidgade genrer.
språket ochmedvetenhetallt störreutvecklasdieerfarenhet omen

gö-inom ämnetsmöjligheterfinnasbör attlitteraturen. Det rarn
ocksåbehov ochenskildaefter deanpassningar programmensra

Ävenönskemål. timtaletochintresseneleversenskildaefter om
bedrivasundervisningenskall intealla eleverlika förär sam-

sätt.ma
Ämnet de-tidigaremed vadenligheti sagts,svenska kan, som

innehåller generellabåda grunddeltvå kurser,ilas avensomupp
inriktningprogramspecifikdel,kunskaper avsamt gessomen

fördjupning.individuelltilltillfälleochsvenskämnet
betoningskallstudieförberedandeDe genom avprogrammen

förhållningssätt för högskolestu-förberedavetenskapligtett mer
kurs i svenskaförslagkapitlet lagtitidigareVi hardier. om en

deför elevernapå karaktärsämnenas stu-inom50 timmar ram
hardessaElevernadieförberedande programprogrammen.
nåkan därförochteoretiska ämnenangränsandeflerastöd av

inriktasskallkunskapsutveckling. Kursen moti sinlängre mer
medieroch andrasaklitteraturskönlitteratur,studier iavancerade

förmåga analys ochisir1till uppövatillfällenelevernaoch attge
språketskunskaperteoretiskaskallvärdering. Eleverna ommer

själva experi-funktion och attsociala utrymmekognitiva och ges
innehållabåde skrift. skallspråket och Kurseni talmedmentera

textanalys ochitillämpningarpraktiska textupp-olika typer av
skriver ochformulerar,strukturerar,planerar,byggnad hur man

skriverochsyfte ochtillhänsyn mottagareskriver textenstarom,
koncentration.ochmed precision

och förslagSlutsatser

Timplaneändringari

roll för kun-på centralaföreslår svenskämnetsgrundVi av
framställ-skriftligide bristeroch grundskapsutveckling av

framkommit iförmåga granskningtill kritiskning och som
gymnasieskolanresultatet igranskningrevisorersriksdagens av
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påförstärkning studieförberedandede SOUäm- 1992en 94programmen av
svenska med 50 timmar inom förnet karaktärsämnena. Kapitel 9ramen
föreslårVi de 50 timmar svenskämnetatt tillförs i de stu-som

dieförberedande från ämnet idrott och hälsatasprogrammen
fårdärmed timtal i övrigasom samma som program.

Ändringar måldokumenti och kursplan för karaktärsämneti ny
svenska

föreslår programmålenVi för de studieförberedandeatt pro-
får följande tillägg, ersätter nuvarande skriv-grammen som

ningar
Efter fullföljd utbildning skall eleverna

ha fördjupat språketsina kunskaper förmågaoch sin attom-
tillgodogöra sig och analysera skönlitteratur, saklitteratur och
andra språketmedier kunna använda isamt krävandemer
sammanhang i tal och skrift.

föreslårVi fårvidare Skolverket i uppdrag utarbetaatt ochatt
fastställa kursplan för karaktärsämnet utgångs-svenska meden
punkt i de förslag redovisassom ovan.

Kommentarer, referensmaterial och fortbildning

Skolverket bör inom sitt generella uppdrag initera fortbildning
utarbeta kommentarer till kursplanensamt i svenska och kun-

språkutvecklingskapsöversikter i 1-12-perspektiv. Vidareettom
bör övervägas kommentarer till kursplanerna i svenska kanom

för grundskolan, den grundläggandevara gemensamma vuxenut-
bildningen och den gymnasiala utbildningen. Vi förutsätter att
Skolverket referensmaterial, pågodaut exempelger som ger sam-
verkan åtgärderoch kvalitetshöjande i svenskundervisningen, vil-
ka har genomförts i olika skolor utgångspunktoch kan tjäna som
för generella principer.

Fortbildningen kommunernasär angelägenhet och ansvar.
Vi förutsätter dock Skolverket initierar fortbildningatt för att

stödja utvecklingen i svenska, exempelvis i samarbete med lärar-
högskoloma områdenbl.a. inom följande

Fortbildning svensklärare läs-, tal- och skrivutveck-av om-
påling skolans alla stadier. förmåganSärskilt bör analyseraatt

innehållelevtexter till såoch form beaktas, lärarna därigenomatt
får redskap hjälpa elever förbättra sinaatt ochatt utnyttjatexter
dem för inlärning och tänkande.

Fortbildning för alla lärare, inte minst lärarna i yrkesäm--
språkutveckling och framför allt skrivande i alla ämnen,nen, om

så eleverna skrivandeatt kan befrämja kunskapsutvecklinggenom
och tänkande.
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språk9.4 Undervisning i främmande SOU 1992 94
Kapitel 9

Engelska

Riksdagsbeslutet den gymnasieskolan innebär för engel-om nya
iskans del blir obligatoriskt alla dag be-ämnetatt program

räknas 10 000-15 000 elever de yrkesförberedande linjerna av-
årskurssluta 1.sina engelskstudier efter Garantitiden för engels-

påka kärnämne de yrkesförberedande 110ärsom programmen
timmar medan motsvarande tid de studieförberedande pro-

%150 timmar. innebär minskning 15är Dettagrammen en om
%respektive 25 jämfört med tidigare timplan. dock tänk-Det är

bart det lokala tillägget ofta kommer användas föratt att en gene-
rell ökning timtalet i engelska, eftersom den timplanenav nya en-
dast uttrycker för eleverna garanterad undervisningstid.en

för individuellt tillval finnsDet i denutrymme som nya gym-
nasieskolan erbjuder förstärknings- och fördjupningsmöjligheten

tidigare inte funnits. hur hög grad dettaI kommer att utnytt-som
språkjas för studier i engelska eller andra omöjligtär förutsä-att

många kurser kommer konkurrera med varandra. Detattga -
vår språkligtfinns riskenligt mening elever i friatt svagaen en
avstår från språkvalsituation välja denutöver garanterade ti-att
frågaden. Denna bör uppmärksammas inom Skolverketsnoga

uppföljningsarbete.
våra språkprogram-Vi har i överväganden förstärkningom av

behandlat grundskolan och gymnasieskolan imet ett samman-
hang. det timplaneförslag för grundskolan viI redovisar i ka-som

föreslåspitel i8 förstärkning timtalet engelska. En generellen av
vårökning timtalet för engelska i gymnasieskolan är enligtav me-

ning inte möjlig. detta skede bör i stället andraI möjligheter till
åtgärderkvalitetshöjande prövas.

åtgärdEn vi finner intressant och värd beskrivsprövaattsom
i diskussionsmaterial framställts inom Skolverket Ettett som

kravnivåerkursformat tillgymnasium förslag kurssystem, och-
vårbetyg i engelska, Skolverket 1992-03-29. Enligt mening an-

föreslås ocksåsluter det kurssystem där tillbättre det kurssy-som
redan tillämpas inom den gymnasiala vuxenutbildning-stem som

Enligt förslaget erbjuds eleverna samtliga treen. program pa-
nivåerrallella kurser representerande olika inriktningaroch

grundkurs, kurs för allmän behörighet huvudsakligen inriktad
Programspecifiktläsfärdighet innehålloch fördjupningskurs.mot

påskall förekomma i alla kurserna. Kurserna bygger varandra,tre
nivåernaoch nationella Lärare och elevergaranteras genom prov.

innehåll.har frihet när det gäller val fördjupnings-Inomstor av
kursen kan olika delkurser erbjudas muntlig färdighet, skrivkurs,

Måletlitteraturkurs för denna kurs engelskkunskaperäretc.
nivå engelsktspråkigtkan vid universitet. Iaccepteras etten som

ocksåovannämnda PM diskuteras möjligheterna utvecklaatt ett
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språkcertifikatnordiskt kan erbjudas elever siktar SOU 1992 94motsom som
så hög kompetens. Kapitel 9en

åtgärd långsiktigtytterligare för befrämjaEn ungdomarsatt
kunskaper i engelska systematiskt hittillsär än utvecklaatt mer
modeller för undervisning engelska i andra Enligtämnen.

sådana så-för undervisningsmodellerSkolverket intressetär stort
andra tjugotalväl i Sverige i länder. Ett gymnasieskolorsom ar-

sådani i olika omfattning med verksamhet.betar dag Mer utveck-
krävs dock. väsentligt utveckla olikalingsarbete Det är model-att

engelskspråkigtsåväl visstler för använda undervisningsmate-att
påbedriva undervisningenrial i olika helt engels-ämnen attsom

ka. Andra bör utvecklas möjligheten utnyttjavägar är attsom
hemspråkslärare i engelska resurslärare och för fortbildningsom

kolleger.svenskaav
påbörjarerfaritVi har Skolverket utvecklingsarbeteatt ett

håll-förkring det tidigare beskrivna kurssystemet dessprövaatt
förbättra modellen.barhet och

långsiktigtVi detta utvecklingsarbete vikt.ett storser som av
angeläget kurssystem i engelska bättreDet är änatt ett nytt som

elevernas olika intressen och förutsättningardet gamla motsvarar
såoch utvecklas möjligt.prövas snart som

övergång till helt kurstänkande innebär för-En ett nytt storen
språklärarnaändring för liksom för lärare i andra Skol-ämnen.

fåverket bör utreda vilka fortbildningsinsatser krävs för attsom
fungera.ett nytt system att

föreslår ocksåregeringen Skolverket iVi uppdragatt attger
utveckla för undervisning engelska imodeller andra ämnen

hemspråkslärareoch modeller för användaatt som resurser.

C-språkochB-

den reformerade gymnasieskolan skapas stabilitetI större detnär
språkgäller studier andra och tredje främmandeett attav genom

valet varianter och alternativa awecklas.ämnen Dessutom be-av
hålls det med garantitid tillämpats för och C-B-system som
språk sedan 1988. stipulerade garantitiden innebär förDen B-
språket C-språ-ungefär timtal hittills förtotala gällt,samma som

uppgår %.ket minskning till 10däremot Detta betyderen som ca
språk studiegångarfler elever kommer läsa i längre tidi-änatt att
språkundervisningensgenerell förbättring villkor. Förgare, en av

elever väljer teknisk innebär det klar kompetenshöj-som gren en
ning jämfört med tidigare.

Vi har vidare diskuterat det faktum betydande antal ele-att ett
B-språkvid i gymnasieskolaninträdet tycks det deöverge stu-ver

nybörjarspråk.derat i grundskolan för i stället välja Ettettatt
återinförande på B-språksstudierkravet för elever sökerav som
till de studieförberedande skulle i och för sig kunnaprogrammet
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sådant länder SOU 1992 94ett europeiskakrav finns i flera andraövervägas
vår grund för hög Kapitel 9bedömning frivillighet bättreenligtmen ger en

åt-timförstärkning och andramotivation. bör denDessutom stora
föreslås B-språkensför del i grundskolan kommagärder attsom

självförtro-kunskaper och därmed bättreleda till förbättrade ett
i högrehos eleverna. i sin kan medföra deende Detta ut-tur att

språk påbörjatfullföljer studiet det de isträckning tidigareän av
grundskolan.

står möjligheter tillreformerade gymnasieskolan godaI den
såväl behov lo-buds för tillgodose elevernas individuellaatt som

möjligt de studieförbere-kala intressen. börDet t.ex. attvara
C-språkelleranordna intensivstudier i B-dande programmen

frånErfarenheter den Skolöverstyrelsenmed dubbel timresurs. av
timtalförsöksverksamheten med dubbelt börtidigare bedrivna

för närvarande meddärvid utnyttjas. Skolverket arbetarkunna en
verksamhet. Resultaten denna bör görasutvärdering denna avav

på referensmaterialtillgängliga lämpligt i kommandesätt, t.ex.
från eller tyskaSkolverket. Försöksverksamhet med franska som
undervisningsspråk s.k. bilingual education, böri andra ämnen,

ocksåvår mening försöksverksamhet medEnligt böruppmuntras.
undervisningsspråkfranska i andraeller tyska ämnensom upp-

muntras.
C-språkskurservariation och kanMed den större B-av som

såvälförutses grundskolan i gymnasieskolan blir det nöd-i som
språk utveckla kurssystem lik-vändigt för dessaäven ett nyttatt

för engelska iSkolverket skisserat gymnasieskolan.nande det som

får sådantföreslår uppdrag regeringen.Vi Skolverket ettatt av

utgår från Skolverket följer utveckling-Vi vidare noggrantatt
område fåspråkundervisningen så hela dettainom kanatten en

anslagsframställningfördjupade,utförlig behandling i den som
september 1993. Atgärder bidra tillskall avlämnas den 1 kansom

väljeryrkesinriktade studerafler elever deatt attprogrammen
språk bör särskiltengelska uppmärksammas.utöverett

9.5 Studiekontrakt

frågan någonKommittén studie-har haft pröva formatt avom
kontrakt bör införas i gymnasieskolan bakgrund ele-attmot av

förbör allt större personligtuppmuntras att ta ettverna ansvar
sin inlärning. de vuxenstuderande naturligtFör är det än attmer

fårvarje elev studieplan. bakgrund till detta uppdragEnen egen
indi-är den ökade betoningen val kurser elevernassamtav

viduella för val för studierna helhet.dessa ochansvar som
studiemålsåuppbyggt eleverna efter behov ochKomvux är att

studiegångar.skall kunna individuella vid studier-komponera Att
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början eller vid andra tidpunkter göra individuell SOU 1992 94stu-nas upp en
såledesdieplan naturligt för de flesta vuxenstuderande.är Kapitel 9

Gymnasieskolan har tradition varit uppbyggd med fasta stu-av
diegångar linjer och specialkurser möjligheternadär väljaatt

ochkurser därmed behovet individuella planer litet.varitav
Frågan studiekontrakt har aktualiserats tidigare i denom suc-

cessiva reformering gymnasieutbildningen skett. Gymna-av som
sieutredningen SOU 198196 föreslog, anknytningmed till den
struktur tänkte sig för den framtida gymnasiala utbildningen,man
införande studiekontrakt elevmellan och skola. Kontraktetettav
skulle syfta till främja och bekräfta dialog mellan elevenatt en
och skolan, dialog skulle bygga ömsesidigt ansvarsta-en som
gande och erbjudande av resurser.

Genom propositionen Gymnasieskola i utveckling prop.
frågan ingå198384116 femåri-kom studiekontrakt i detattom

SÖförsöks- och utvecklingsprogram fick för bedri-attga ansvar
stånd på områdetFörsöken kom till genomfördes i regelva. som

klassföreståndarskap.inom för aktivt De drygt tio-ettramen mer
igångtalet försök olika formermed studiekontrakt komav som

utvecklades i allmänhet inte särskilt positivt. Enligt den utvärde-
ring genomfördes fanns flera problem med göra använd-attsom
ningen studiekontrakt till naturlig del gymnasieskolansav en av

påverksamhet. Bl.a. pekade man
det förekom oklarheter vad kontraktet egentligenatt om-

skulle syfta till,
mån stånd,kontrakten i den komde till tenderadeatt att-
åtaganden frånbli ensidiga krav elevernas sida medan

å några elevönskemålskolan sin sida inte svarade motupp
samt

den fortfarande ganska ringa möjligheten individuelltatt att-
studiegångvälja sin medförde det bärande motivet föratt

kontraktupprätta och föra studieplaneringssamtal lysteatt
frånvaro.med sin

någon såVid enstaka skola utvecklades försöken positivt till vi-
da det utformades motiverad och fungerande rutin med in-att en

klassföreståndare.dividuella samtal mellan elev och
Genom de beslut reformering gymnasieskolan riks-om av som

dagen fattat, utbildningen baseras elevernas val kurseravses av
i månstörre utsträckning än vad hittills varit fallet. I den ele-som

får ocksåstörre valfrihet, ökar behovet individuellverna en av
påskyndasstudieplanering. Utvecklingen kommakan ökadeatt av

ocksåmöjligheter till individuell profilering fördjupningoch i
föregåendegrundskolan, i linje med de förslag vi i kapitel redo-

gjort för.
frånErfarenheterna det redovisade försöksarbetet tyder att

begreppet kontrakt kan förenat med vissa problem. Detvara
någothar ibland elever och föräldrar uppfattats kanav som som

låsa möjligheter är förutsättningar för medvetet väl-ettsnarare ge
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SOU 1992 94vidarekontrakt kanplanering. Begreppetbättrejande och as-en
Kapitel 9förhållanden. onödiga tolk-undvikaFörjuridiskatillsocieras att

studieplanföreslår individuellningssvårigheter vi att termen
används.

låg mellansamtalenförsöksverksamhetenbakomtankarna attI
bådaömsesidighet;skulle speglaföreträdareoch skolanselev en

från försökenerfarenheternanämndaoch Deskulle ta.parter ge
Elevenuppmärksamma.på aspektviktigdetta ärtyder attatt en

samråd sinmed skolan planerai stu-behovhar inte bara attav
fåockså inflytandediegång vissa givnainom attutan avramar,

i denviktigtkursutbud Det äriförändringar attöver manm.m.
så-förförutsättningarskapaförsökerutbildningengymnasiala en

kravhögreavsikt medväsentligEn stu-dan anpassning. ett
studie-för sinkänslaöka elevensdieplanering är att ansvarav

studieplanupprättandetgång. skallInriktningen att enavvara
såväl enskilda ele-dennaturligtochmeningsfulltupplevs avsom

harinflytandeochElevernaspersonal.skolans ansvarven som av
läroplansförslaget.lyfts fram i

denna bördiskussionenochstudieplanenindividuella runtDen
enskildasituation i deelevensutvärderinginte i termer avses av

där-sådan former. Det ärfrämst i andraskebörämnena en-
studieplaneringenmedsambandiväsentligt eleven attattemot
skolan diskuterapersonal inomfår berördmedtillfällegörs, att

studieresultat, ambi-och sinastudiesituationaktuellaigenom sin
kursvalsikt. Vissalängreyrkesplanerochstudie-tioner och

fråga behörighetsådana ibetyder mycketde t.ex.kan att omvara
Också studieperioder isätt.högskolestudier ellertill annat

behandlas.bördettakonsekvensernaochländerandra av
vi inledningsvis nämntstudieplanering har ettIndividuell som

reformeradriksdagsbeslutetinom komvux. Istarkt fotfäste enom
individuellnödvändighetenframhöllsgymnasieutbildning enav

individuellt Vi harföljerför ungdomarplan ett program. re-som
gymnasieskolakursbaseradedendan konstaterat att som numer

mått studieplanering ävenindividuellform kräver störreetttar av
Dennationelltförsker inomstudierna ett program.ramenom

eller hennesoch hansstudiesituationaktuellaenskilda elevens
ipå verksamhetönskemål utbud kurser ochskolanskrav och av

föremålutbildningentidpunkter undervid olikaövrigt, bör vara
möjlighetdetta sättelev och skola. Attmellan attför samtal
detstudier och isinamed skolan planerai dialog att samman-

alltockså få påverka led iväsentligtvillkoren, ärhanget att taett
personligtstörre ansvar.

mål gymnasieskolanföreslår föri läroplanenVi ettatt som
självkännedomsinutvecklarelevenböroch komvux attanges

börförmåga Vidarestudieplanering.individuelltilloch sin
får varje elevförriktlinje rektor attatt ansvaraangesensom

med skolan gördialogutbildningen, itillfällen undervid olika
styrnings-till denMed hänsynindividuell studieplan.enupp
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och ansvarsmodell påskall skolområdet,gälla bör den SOU 1992 94som
närmare utformningen och rutinerna kring dessa studiepla- Kapitel 9av

påfalla den lokala skolan bestämmaattner om.

9.6 Sammanfattning och slutsatser

Inledningsvis för vi måldokumentendiskussion fören om gymna-
sieskolan föreslåroch komvux utifrånoch denna Skolverketatt
får i uppdrag programmålutarbeta för den kommunalaatt vux-
enutbildningen och dess olika delar, för individuella program,
specialutformade för kompletteringskurser.samtprogram

Olika vägar höja den gymnasiala utbildningensatt kvalitet dis-
utifrånkuteras tid, elevernas förkunskaper, lärarnas kompetens,

studieorganisation, lokaler och utrustning gymnasieutbild-samt
ning förberedelse för högskolestudier och yrkesliv. Förstärk-som
ning undervisningen i svenska språkoch främmande behandlasav
i frågansärskilda avsnitt liksom studiekontrakt.om

Sammanfattningsvis förordar vi
snabbare utveckling kursutformad gymnasieskolamoten en-

och ökad flexibilitet i gymnasieskolans organisation
utveckling grundskole- och gymnasieutbildningmoten som-

studiegång,sammanhängande meden gemensamma
kommentar- och referensmaterial påoch sikt gemensamma
kursplaner

spridning via Skolverket idéer frånoch resultat lokalaen av-
utvecklingsprojekt rör bl.a. kursutformad gymnasiesko-som
la, kunskapscentra m.m.

regelsystemet medgeratt elever kan slutföraatt ett gymna--
påsieprogram kortare årtid fråganän tre samt att ettom

skolårtionde utreds
kontakterna och utbytetatt mellan gymnasieskolan och-

högskolan utvecklas och utvidgas liksom mellan gymnasie-
skolan och arbetslivet

översyn görs utbildningatt och kompetenskrav fören av-
yrkeslärare

karaktärsdelen i de studieförberedandeatt till-programmen-
förs kurs i svenska 50 timmar, med inriktningen om mot

avancerade studier och garantitiden föratt ämnet id-mer
på de studieförberedanderott minskas med 50programmen

timmar
det i läroplanen betonasatt eleverna skallatt förta ansvar-

sina studier, kunna arbeta självständigt, överblicka större
kunskapsfält, utveckla kritiskt tänkande och alltmerett ve-
tenskapligt sätt arbeta och tänkaatt

det förslag till kurssystematt i engelska Skolverket ut-som-
vecklat genomförs generellt i den gymnasiala utbildningen,

liknande kurssystematt ett utvecklas för C-språkB- och
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också 1992 94SOUför andrautvecklasmodellerkursutformadeoch att
9Kapitelämnen

sin själv-utvecklaskallbetonas elevernai läroplanen attatt
förmåga studieplanering ochtill individuellochkännedom

medi dialogvarje elevrektorsdet läggs attatt ansvar
studieplanindividuellskolan gör upp en

för lokalavreglering för skapafortsatt ut-att utrymmeen
veckling.
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1992 94SOUochIkraftträdande10
Kapitel 10

genomförande

förslagläggaspecifikt uppdraghaftKommittén intehar attsom
eller förgenomförandeplan förikraftträdande,tidpunkt förom

våra förslag.med anledningfortbildningimplementation och av
få den remissbe-frågor belysta ivärdefulltdet ärDetta är attsom

Vi1992.under höstenkommitténs förslag skerhandling somav
frågor,ändå några belyserdessasynpunkterdärförredovisar

några för-defrågeställningar konsekvenseroch pekarvisa av
slag vi lägger.

Genomförande

och harsinsemellan olika karaktärvi lägger ärDe förslag merav
för skolans verksamhet ochomfattande konsekvensermindreeller

genomförandestrategier. Vi skil-därför olikaplanering. kräverDe
komvuxgymnasieskolan ochförslag rörjer i det följande som

grundskolan.och förslag rörsom
måldokument gymnasieskolan ochförövrigaochLäroplanen

pågående reformeringenmed dennaturligtkomvux hör samman
gäller fler-vuxenutbildningen. Detsammaochgymnasieskolanav

inriktning höja kvalite-medförslag vi läggertalet de övriga attav
förFörslagen bör utvecklasutbildningen.gymnasialadenten

ingå reformerade gymnasie-del denkunnasnabbtatt en avsom
påtankeminst med detvuxenutbildningen, inteskolan och suc-

För läroplan ochgymnasiereformen.genomförandetcessiva attav
från l 1993programmål träda i kraft juli börprincip ska kunnai

programmålförfå underlagframi uppdragSkolverket samtatt ta
Övri-måldokumenten möjligt.implementationplan för snarastav

successivtutvecklingsarbete börfortsattförslag kräversomga
gymnasiesko-reformeringengenomföras parallellt medkunna av

prioritera arbe-Skolverket börinnebärlan och komvux. Detta att
språk kursplan i ka-andrakursutformning i och ämnen,medtet

respektivestudieförberedandeförsvenskaraktärsämnet program
kompetensutveckling i sambandochför fortbildningsinsatserplan

med detta.
genomgripandegrundskolanförslag berör ärDe merav ensom

Oli-organisation.grundskolansberör delenkaraktär och större av
tänkbara. Vigenomförandeför ikraftträdande och ärka alternativ

föreslår för helai princip tillämpasden läroplanendock att nya
från 1994.1 juligrundskolan
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Några tänkbara alternativ SOU 1992 94
årKursplaner frånoch timplan tillämpas fullt för 1-6 1 Kapitel 10ut

år fårjuli 1994 medan 7-9 fullfölja sin utbildning enligt tidi-
system.gare

2 år frånKursplaner och timplan tillämpas fullt för 1-5 lut
år fårjuli 1994 6-9medan fullfölja sin utbildning enligt tidi-

system.gare
första alternativetI brytpunktgörs vid nuvarande högsta-en

låg-diet. innebärDetta hela nuvarande och mellanstadietatt sam-
gårtidigt över till det med de fördelar detta innebärsystemetnya

bl.a. hela personalgruppen samtidigt deltar i utveck-attgenom
lingsarbetet. Det andra alternativet innebär brytpunktenatt anpas-

årskurstill den bådaavstämningspunkt lagts efter Försas som
ovanstående någon Övergångsbestämmel-alternativ krävs form av

Övergångenocheller stöd till kommunerna i hur lättast kanser
ske elever och personal drabbas.utan att

ocksåDet kan övervägas i stället kommunerna själva skallom
få från från årskurservälja när och vilka den organisationennya

dåskall gälla. Detta skulle knytas till bestämmelse sista tid-en om
bådepunkt för genomförande. Det finns för- och nackdelar med

övergångrullande motsvarande den gäller fören mer som gymna-
sieskolans reforrnering. Bland fördelarna kan nämnas anpassning-

tillgångtill de lokala påförutsättningarna, inte minst lärare,en
årskursernaexempelvis i engelska för de lägre och ämnet teknik

och miljö. Kommuner har aktivt utvecklingsarbete medettsom
exempelvis lokala profileringar bådeeller dubbelt tillval kan ha

övergång,möjligheter och vilja tidigt göra medan andra kanatt en
övergångstid.behöva längre Nackdelarna med alltför ojämnen en

uppståtakt i genomförandet kan framför allt för elever flyt-som
också i regioner med gymnasieskola intetar, men gemensam om

övergången samordnas.

Implementation

påpekatVi har bland i kapitel 1 den förändradeannat att an-
måldokumentsvarsfördelningen föreslåroch de vi kommer att

lärarkåren.ställa Målstyrningoch förändrade krav förut-nya
lärarkår såsätter professionell för fungera. En omfattandeatten

förändring detta ställer krav professionell utvecklingsom en
och kompetenshöjning slag tidigare,än med fokusannatav
mål- påoch resultatsstyrningens nivå.konsekvenser lokal

Samtidigt detta betänkande överlämnas lägger Betygsbe-som
redningen fram Ocksåsitt förslag till betygssystem. detta för-nytt

Ävenslag innebär krav utvecklingssinsatser. fortbildnings-om
åvilar såi första hand kommunerna är det nationelltansvaret av

såintresse initiera fortbildning för genomgripande reformeratt av
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våra SOU 1992 94verksamhet och förslag in-skolans Betygsberedningenssom
Kapitel 10nebär.

våra förslagreformering skolan den riktning inne-En iav som
långvarigttidigare utvecklingsarbete,bär vi nämnt,är, ett ensom

professionaliseringsprocess utsträckt tid. betyder detöver Detta att
inte handlar kortsiktiga insatser. gällertemporära Det attom

måstenivå fördjupad diskussion sinnationell stödja taen mer som
utgångspunkt i förändring-i vardagssituationen skolan. därDet är

där lärare och elever och föräldrar skallskall ske. Det ärarna - -
få och möjligheter välja in-inflytande och störrestörre attansvar

utifrånnehåll arbetssätt och utforma verksamheten lokalaoch att
behov och förutsättningar.

vår byggabäst, enligt mening,Detta gör attgenom uppman
sådant utvecklingsarbeteden lokala kompetensen för bl.a.ett ge-
i lokala skolorganisationen,utbilda nyckelpersoner denattnom

skolchefer, skolledare och lärare. Som stöd för det lokala utveck-
ocksålingsarbetet fram studiematerial, referensmaterialbör tas

bådeidématerial. fältanställda med sin kännedomoch Skolverkets
förhållanden det förändrade ochlokala och styrsyste-om ansvars-

i kompetensupp-skulle kunna fungeramet som resurspersoner
nivå.påbyggnaden lokal skulle däremot h-elt helaDet emotvara

nivåidé nationell bestämde utformningstyrsystemets manom
innehåll implementations- och fortbildningsarbeteoch i ett av

detta slag.
håll fårfrån Skolverketdär vi förutsättercentraltInsatserna att

det samlade innebär attansvaret
olika kanaler tillinformationsinsatser via skolhuvud-göra-

läromedelsproducenterföräldrar, elever, och lärome-män,
delsförfattare

kompetensuppbyggnad erbjudastöd för lokal attgenomge-
skolorganisationeni den lokalautbildning nyckelpersonerav

till lokalt utvecklingsarbetestöd och stimulans stu-genomge-
referensmaterial,diecirkelmaterial, etc.

idéer.utvecklingsarbete ochstödja sprida resultat och-
föreslårVi vad ti-genomföranderesurs motsvarandeatt somen

för-digare vid läroplansreformer tillskett ställs kommunernas
treårsperiod.fogande under exempelvis en

Fortbildning

Vi har tidigare berört vissa fortbildningsbehov följer deavsom
förslag Skolverket i sittvi lägger och bör uppmärksammasom ge-

tvåvill krävernerella uppdrag. Vi här förslagta som merupp
omfattande fortbildningsinsatser.

årskursgenerell iEn engelska 1 kräver kompetenshöj-start av
Många lågstadielärarening i för lärare. harengelska storen grupp

närvarande inte kompetens för undervisning i engelska. Detta är
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mångaskälen till i kommuner börjar med engelskaett SOUatt 1992 94av man
årskursförst i Kompetensen för undervisning i engelska dessut-är Kapitel 10

ojämnt fördelad kommunerna.överom
Erfarenheterna försöksverksamhet med med engelska istartav

årskurs visarl språkut-metodik vidän traditionellatt en annan
bildning lågstadielärarekrävs. Detta i sin innebär även medtur att
kompetens i engelska behöver metodisk fortbildning. Samman-en

innebär detta omfattande fortbildningbehov itaget engelska.ett
föreslårDet ämne Teknik och miljö vi har för sko-ettnya som

innehåll.lan delvis Detta innebär det krävs omfattandenytt att
fort- och vidareutbildning fålärare för ämnet skall kunnaattav

innehållmeningsfullt i enlighet med kursplanensett inriktning.
Dessutom krävs låromedelsutveckling.
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941992SOU
Bilaga I

Kommittédirektiv
EES

Dir. l99|9

och detför barnomsorgenMål riktlinjeroch m.m.
skolväsendetoffentliga

Dir 19919

regeringssamntantráide 1991-02-14Beslut vid

Statsrådet Persson ainför.

Mitt förslag

kommittéstatsrådet Lindqvist. till-efter samråd medföreslår.Jag att en
mål för barnomsorgen detoch riktlinjerkallas förslag tillför lämna samtatt

skolväsendet förslagockså lämna till riktlinjerKommittén skalloffentliga
till timplaner for grundskolan.förslagför kursplaner.och modeller samt

Bakgrund

närvarande mal och riktlinjer kurs-innefattar förBegreppet läroplan samt
skolformer.för olikaplaner timplaneroch m. m.

mñldo-de nationellt fastställdaförbeteckningenPedagogiskt ärprogram
kumenten for förskola och fritidshem.

förskola alla barn har socialstyrel-Utifrån 19x5 riksdagsbeslut foromars
för förskolanpå uppdrag pedagogisktregeringens utarbetat ett programsen

år uppgifter och den pedago-fastställdes 19x7. Det innefattar förskolanssom
stodinriktning dess behov och utveck-giska verksamhetens mal och saint av

Med defritidshem.har och deltidsgrupper.Med barnomsorg daghem samtavses
och grund-skolväsendetför barn ungdomoffentliga offentligaskolväsendet detavses

särskola.skolformcr. nämligenvissamotsvarandeskola gymnasieskolanoch spe-samt
grundutbildningskolväsendetforoch det offentligacialskola och sameskolai vuxna

psykisktUtvecklingsvuxenutbildning forför vuxenutbildningkommunal samtvuxna.
Váixamed kun-lorsl-.igi propositionen19901477. Enligt regeringensstörda SFS

zll5 skall fran denvuxenutbildningenskaper gymnasieskolanoch l99tll9lprop.om- offentligainvandrare sli räknas till detsvenskaforl juli 1992 undervisning iäven
uppdragriksdagensbeslutskall kommitténsskolväsendet. Om detta förslagblir även

galla sli.
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Bilaga I

2

lingsfrämjande nivå. pedagogiskakommunal Detinsatser programmet
år. Ettför förskolan åldrarna sjubarn i tillomfattar motsvarande peda-upp

gogiskt för fritidshemmen.finnsprogram
läroplanen,egentligaFör första omfattadegrundskolan tillkom den som

samband medmål, i grundskolerefor-riktlinjer. timplanerkursplaner och
tvåförnyats gånger,läroplan har årGrundskolans1962 Lgr 62. 1969men

och år 1980.
73. Läroplanenår 1973 Lsä bestodSärskolan sin första läroplanfick av

särskolan.de olika formerna Lsä 73allmän fördel och Supplement aven
för den obligatoriskahar gällerår läroplanreviderats 1990 Lsä 90. Denna
medan Lsä 73 fortfa-Särskolan, dvs. träningsskolan.grundsärskolan och

rande gäller för yrkessärskolan.
För med vissa kompletterandespecialskolan och sameskolan gäller Lgr 80

föreskrifter.
För de frivilliga skolformernas utformats i sambanddel har läroplaner

med 1960-talets reformarbete.
Det gymnasiala skolväsendets uppbyggnad under 1960-talet innebar en

struktur med block gymnasium, fackskola yrkesskola. 1970 årsoch Medtre
läroplan för gymnasieskolan Lgy 70 fördes blockdessa tilltre ettsamman
antal linjer och specialkurser. En försöksverksamhet treårigamed yrkesin-
riktade utbildningar pågår. Inom försöksverksamheten används prin-en ny
cip för kursplaner med moduluppbyggda avsnitt.

lnom vuxenutbildningen tillämpades tidigare grundskolans och gymnasie-
Årskolans Iäroplaner. 1982 fick den kommunala utbildningen för vuxna en

särskild läroplan Lvux utformad för verksamheten82. specifikt att anpassa
till behov.vuxnas
Den första förläroplanen för grundläggande svenskundervisning vuxna

invandrare årkom den1986. 1990.ärsenaste

Behov översynav

Det finns framstår nödvändigtflera anledningar till det göraatt attsomnu
för dennasamtliga läroplaner skolväsendet och iöversyn översynatten av

också inbegripa de pedagogiska för barnomsorgen.programmen
[den mål- resultatorienterade styrningen skolan riksdagenoch somav ny-

ligen ställt sig bakom prop. UbU4. rskr.85 har läroplanernal9909ll8,
central roll. l läroplanerna skall malen för utbildningen och riktlinjer fören

undervisningen och för arbetet i skolan i övrigt Malen skall utformasanges.
de konkretisera och precisera lokal nivzi. De skall ocksagar paatt att ut-

formas sa de möjliga utvärdera. Budskapen i läroplanerna skalliiratt att
rikta sig huvudsakligen till De skall klara och tydliga.lärarna. vara
Dagens läroplaner utformade detta En omfattande hear-inteiir pa sätt.
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betning de villkorfordras de skall kunna uppfyllaförroplanernzi att somav
I ochstâiller. medresultatorienteraid styrning skolankraven mal- och avpa en
arbetetfullföljs den utvecklingsadan utformningfarläroplanernaiatt aven

decentraliserati besluteti skolan förutsåitts ett ansvar.omsom
riksdagen l99lll9l5tl aviserat för-skrivelse tillliar tidigare iRegeringen

flexibel skol-barnomsorg skola.förslag gemensamt enett omansvarom
grundsko-ochmaldokument för barnomsorgenochstart ett gemensamtom

jag under skulle latabudgetproposition l99llan. ;inmälde i.lag attarets ar
skolanmaldokument förmed frampabörjai arbetet gemensamtatt ett nyttta

alla barn deltar i formDet förhallandetoch barnomsorgen. nästanatt nagon
leder i sig till behovsamhällelig barnomsorg före skolaldern attav sam-av

innehallet skallprinciperna för hur mal skall och hurordna utformas syste-
skolakommitten sittredan förskola- redovisade imatiseras. Det krävs. som

betänkande l98522 Förskola- skola. malskrivning förSOU gemensamen
grundskola markera institutionernaförskola och för starkt utgör paatt att

för utveckling. Dettaled i samhällets insatser barnets kravvarandra följande
flexibelberättigat skolstart införs.framstar än ensom mer om

gymnasieskolan vuxenutbild-genomgripande reforineringen ochDen av
Växa med kunskap gymnasie-ningen jag föreslagit i propositionen -omsom

85. här kalladskolan vuxenutbildningen 199091 kunskapsprorxroch prop.
dessa skolformers läroplaner och kurspla-sitionen fordrar förändringar av

82 grund-En Lvux föranleds bl. förslaget heltiversyn enner. av av om nya.
läggande vuxenutbildning längre skall bygga direkt grundskolansintesom pa
kursplaner.

reformerbeslutade skolomradctTill dessa eller föreslagna kom-stora pa
de förändringardet förhallzindet den utveckling och samhället iattmer som

återspeglas i Iaroplancrna.övrigt klarare behöver Den tekniskagenomgatt
omfattande invandringen.miljöföráindringarnzi. denutvecklingen. Sveriges

förhallzinde till och beroende andra länder strukturomvaindlingen isamtav
har ocksa paverkatnäringslivet uppfattningen vilka kunskaper och fär-om

digheter betydelsefulla. Utvecklingen ställer ocksa förändrade kravärsom
på samarbetsformerarbetssätt. inflytande.och vilket viktigt beakta förär att
utbildningen i skolan.
Nuvarande läroplaner i allt väsentligt l970-är resultat 1960- oehett av

talens reformarbete. har tillkommit vid olika tidpunkter och med olikamen
Ävensyften. dokumenten har paverkat varandra. har mal och riktlinjerom

ibland påkommit uttryckas skilda Med tiden har också olika princi-sätt.att
utvecklats för innehållethur i verksamheterna skall organiseras med pa-per

följd iverksamheterna olika skolformer inte i med varandra.samklangäratt
Övergångarna skolformernamellan blir därför inte alltid naturliga.
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Vissa definitioner m.m.

l propositionen behandlas.för skolan jag tidigare haransvaretom som
principerna för styrningennämnt. skolan och hur de paverkar utform-av

ningen maldokumenten.av
Kommittén sittbör i arbete frän följande.utgä
.Skollagen grundläggandede mal för skolans verksamhet äranger som av

sadan vikt de skallsynnerlig fästas i lag. Skollagen bildar detatt fundament
även styrdokumentövriga vilarsom pa.

Uiroplciliør idagomfattar nationellt fastställda mal utbildningsmal och
riktlinjer för dessutomarbetet kursplaner och timplaner.samt l fortsätt-
ningen anvâinder jag benämningenhär mal och riktlinjer kursplanersamt
och timplaner deti stället för samlade begreppet läroplan.
Mål url riktlinjer skall utfärdas regeringen sedan riksdagen fatt möjlig-av

het ställning till de grundläggande principerna i dessa. Mal ochatt ta riktlin-
jer skall ha styrande funktion i förhallande till kursplanerna. De far sale-en
des inte ;allmänt formulerade de i praktiken inte kan fungeraattvara sa som
styrinstrument. De skall ocksa utváircieringsbara.vara

Kursplaner gäller för hela landet målskall och riktlinjer för.som samtavse
innehåll enskilda och ämnesområden.ämnen De skall utarbetas skol-av
verket enligt regeringens riktlinjer.
Lokala kuvplzmvr skall utarbetas kommunen enligt regeringens riktlin-av

jer.
Till hjälpstöd och för arbetet i skolan skall det finnas särskilda kommcntii-

förklarar syfte och motiv med maldokumenten och exempelsomrer pager
hur dessa kan konkretiseras. Kommentarerna. inte skallsom vara norma-
tiva. skall baseras vetenskapligt underbyggda kunskap och beprövad erfa-pa
renhet. Skolverket skall för kommentarer fram.attansvara tas
Kommunerna har fran den julil förl99l förskolanutöver ochansvaret.skolbarnsomsorgen. verksamhetsamsvar för det offentliga skolvä-ävenett

sendet med undantag för särskolan. Detta innebär bl. kommunernaatta.
för skolverksambeten organisatoriska och ekonomiska för-attansvarar ges

utsâittningair för uppfylla de mzil riksdagen fastställt.har l dettaatt ansvar
ligger ocksa följa och utvärdera verksamheten.att
Skolplan skall fastställas kommunfullmäktige hur kommu-av ange

skolväsende skall gestaltas och utvecklas.nens i
Med mal och riktlinjer kursplaner och skolplan grundaskull Io-samt som

kula zarbeLvpiiriør utarbetas. Arbetsplanerna skall innehalla de konkreta má-
len för verksamheten enskilda skolenheter.
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Uppdraget
Generella frågor

skolområdet och förskolanDe tidigare angivna förändringarna inom ger
skolformer. in-skildamåldokument förmöjlighet formuleraunik atten nu

målen förövergripandedeutifrånklusive barnomsorgen. samsynen
möjligtskolhistoriagången i svenskDet för förstaverksamheterna. attär

sådan samordningnivåer. Enallamed måldokumentsamordna arbetet över
och ef-kvalitativt bättresammanhängande därmedbör ochmedföra enen

fektivare utbildning.
detbedömaoch ärpå kommittén analyseraDet ankommaskall omatt

för barnom-mål och riktlinjermedmåldokumentsamlatlämpligt haatt en
funktionelltdetellerskolväsendet ärdet offentligaoch hela meromsorgen
grundsko-ochbarnomsorgenskilda måldokument. Förmedeller motiverat
och grund-barnomsorgenalternativetlan dock detinnebär även attsenare

i detgrundskolan jagMedmåldokument.fårskolan avserett gemensamt
sameskolan.grundskolanföljande skolformerdeäven motsvarar somsom
benämningförslag tillbör lämnaKommitténSärskolan.specialskolan och

på måldokumenten.
i principförordas bör de utformas sättmåldokumentOm skilda samma

ochFörskolan. grundskolanuppbyggnad.pedagogisklikartadoch ha en
livslångt lärande. Vuxenutbildningenförgrundengymnasieskolan lägger ett

ungdomsutbildning eller bygga pävidarebristandeskall komplettera gymna-
befästa vidaremåste därför och byggaskolformVarjesieskolans kunskaper.
viktigtsåledes principentidigare. Detsigpå har lärt ärvad eleverna att om

hela utbildningen beaktas.kunskapsuppbyggnadenden successiva genom
ochske de villkor omständighetertillSamtidigt måste anpassning somen

förgälleroch de syften dem.de olika skolformernapräglar som
de skaparmåste utformas säkursplanerMål och riktlinjer ut-attsamt
för skolannödvändigutveckling utbildningenför den är attsomrymme av

pä Det grundläggandeskall uppfylla krav kvalitet och lärande. synsätthöga
i propositio-utvecklingsarbetet i skolan redovisatspá förändrings- och som

i iversynsztrhetet.för mäste säledes återspeglasskolanansvaretnen om
skollagen ochvärderingar kommit till igrundläggande uttryckDe som
samhälle. Devärt svenskanuvarande läroplaner djupt förankrade ivära är
särskiltför kommitténs arbete. Kommittén börskall ligga till grund upp-

etiska frågorna.märksamma de i
förutsättningarvarje särskildaVid utbildning mäste hänsyn till elevsall tas

Fördessutom likvärdig utbildning.och behov. Varje elev har tillrätt atten
stödlikvärdig behöver således nägrautbildningen skall bli elever änmer

möjlighetför inlärning eleverna färgod ökarandra. Förutsättningen nären
utbildning. Kravettill inflytande och för sin päutöva atttaatt zinsvatr egen
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utgångspunkt elevinflytandeutbildningen skall byggas med i reellt arettupp
också de krav kompetens vad gäller medinflytande ochbetingar av an-
svarstagande ställs i samhälls och arbetslivet. Därmed kan utbildningensom

pågår i samhället. Iförstärka den demokratiseringsprocess översynsar-som
skall förhållanden beaktas.betet dessa

endast enskilda. lättUtbildningen skall inte inriktas elevernaatt ge
faktakunskaper.mätbara Eleverna fä förståskall lära sig ochatt se samman-

hang och helheter och kunna använda och tillämpa kunskaperna på en mer
eller mindre komplicerad sigverklighet. De skall lära kritiskt granskaatt

förhållandenfakta och och inse konsekvenserna visst handlande.att ettav
skall förmågaEleverna lära sig gradvis utveckla sin ochtänkaatt att ut-

sigtrycka olika självständigt kunskapsöka och lösa problem.sätt samt att
grundläggandeDenna fördjupade kunskap och lärande viktigärsyn en
utgångspunktgenerell för En analys begreppen kun-översynen. närmare av

och bildning börskap ligga till grund för översynsarbetet.
målKommittén bör precisera skillnaden och riktlinjermellan ochnärmare

utifrån sådana.denna analys lämna sina förslag till
riktlinjerSom exempel jag bör läggas fast frå-nationellt hörsom anser

sådana arbetsformer elevinflytandei skolan innebär och elevan-omgor som
sådanaoch arbetsformer övrigt bedöms ha betydelsei för detstorsvar som

Ävenpedagogiska arbetet. fråga och genomförandeuppläggningen som av
såundervisningen det får betydelse för jämställdhet mellan pojkar ochatt

flickor jag bör höra till riktlinjerna.anser
Mot bakgrund vad jag tidigare behovethar anfört översynav om av en av

dagens vill jag kunskapsområden jagläroplaner några börange som anser
särskild uppmärksamhet kommitténsi arbete.ägnas

Grundläggande fragor kring kulturförändring i vid meningkulturarv och
måste Kunskaperuppmärksammas. det kulturarvet. vår historiasvenskaom

värtoch sprak liksom förståelse och andra folks och nationalite-respekt för
kulturarv bör utbildningen. En fast förankring i det kul-ters genomsyra egna

skapar goda förutsättningar första både det samhället. denturarvet att egna
kulturella mangfald finns i Sverige och främmande kulturer.som
Förändringar i omvärld med på internationell anpassningkravvar en av

utbildningen innebär frågeställningar till de utbildningstradi-relateradenya
tioner utvecklats i vart En internationalisering utbildningenland.som av

flera aspekter. Svenska kommer högrestuderande i alltattrymmer ex.
grad vilja Sverige utomlands. liksomkombinera studier i med studier stude-

Ett invand-rande fran andra länder kommer studera i Sverige. antalatt stort
Ökadeutbildningrarelever har påbörjat sin i land. krav ställsnagot annat

främmandefärdigheterna bade kunna uttrycka sig sprak ochi papå att pa
kunskaper internationella och globala förhzillanden. Mot den bak-bättre om
bör sprakprogrttmmen i saväl grundskolan gymnasieskolan för-grunden som
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börjamöjlighetenför grundskolans delstärkas. Kommittén bör pröva att
årskursengelska redan imed undervisning i

införgenerationeri miljön ställer inte minst kommandeFörändringar
centralt kun-svårbemästrade problem. Miljökunskapenoch är ettstora

naturorienterandedebara skall behandlas inom äm-skapsområde intesom
måste utsträckning präglaaspekterna iekologiska störrenesomrädena. De

rymmer ocksåMiljöfrågornaområden.andraundervisningen inomäven
Jag hari undervisningen.måste uppmärksammasetiska dimensioner som

utbildningen imiljöfrågornas roll och plats iminutvecklatnärmare päsyn
förtill grundbör kunna liggajag där anförtVadKUHSKHpSpYOpOSlIlOUCH.

skolformer.också inom övrigakommitténs arbete

.YüIiYkl/tl frågorVissa

barnom-gällerfrågorsärskildanågrapekafortsättningsvis somvillJag
skolformer.vissaellersorgen

angelägetdetgrundskolan är attochför barnomsorgenmäldokumentI
pedagogiskal detvarandra.stödjakan pro-och barnomsorgskolahurange

barnetsstimuleraviktenredan attbetonasförskolanför avnugrammet
för-isålunda läggsgrundDenbegreppsbildning.ochspråkutveckling som
i för-kunskapsutveckling ägerDeni skolan. rumsomföljasbörskolan upp

färdig-ochtanke-reflektion.tillbörbarnentillfällendeochskolan som
denundervisning. Aveninledande merbetraktahetsutveckling är att som en

matematik ochsvenska.igrundskolaniundervisningenmálinriktade ex.
förskolan.iredanförberedsorienteringsämnen

hel-frånviktigt utgadetgrundskolanoch i är attInom barnomsorgen en
och grund-barnomsorgTillsammans masteutveckling.barnetshetssyn pa

emotio-intellektuella. sociala.ungdomarsochför barnsgrundenskola lagga
grundskolaochMal riktlinjer för barnomsorgochkreativaochnella våist.

dennaverksamhetende kravzivspeglzt pasärskilt hög gradbör därför i som
friigzitydlighet idet naviktigt härnedför Inte minst åirhelhetssyn omatt en

skola.foråildrarmellaninsvzirsförtlelningen och
al-nedredet behövshuruvidabelysa.kommittén bör iirEn fraga ensom

förskolan.riktlinjerochdersgriins för de mal avsersom
ikursplanerrealistiskt tala tra-del det knappastförskolansFör iir att om

pedago-strukturerademindre hartforskolztnsbörmening. Snarareditionell
under deundervisningenupplåiggningenvidbeaktaskunnagiska avprogram
försko-hurbedömaforfram underlagKommittén börförsta skolaren. attta

detlpedagogik kan vävasgrundskolanslepedaigtvgik och samman-samman.
utvecklingbarnetsden helhetssynmed saviilfaviktigthanget detiir att pa

för undervis-maldet slagochpedagogiskatörskolziitsingar i program avsom
kursplaner.grundskolansningen ingar isom
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skall för fortsattGrundskolan grund lärande och för positiv atti-ge en en
ungdomar till lärandetyd barn och personlighos och utveckling. Varje elev

lämnar skall därför betryggandegrundskolan ha inhämtatsättettsom
baskunskaper basfärdigheter.grundläggande och Kommittén skall lägga

fram förslag till timplaner flexibilitet och lokalt inflytande översom ger un-
dervisningens planering och genomförande. Kommittén bör därvid pröva

den nuvarande stadieindelningen i grundskolan kan upphöra.om
l särskolan undervisas psykiskelever grund utvecklingsstörningsom av

inte kan tillgodogöra sig ochundervisningen i grundskolan gymnasieskolan.
VSärskolans elever Gradenmycket heterogenutgör utvecklings-en grupp. av
störning varierar eleverna Mångaemellan. har ocksåelever ytterligare han-
dikapp. En utgångspunkt för arbetet varje elevsi Särskolan särskildaär att
förutsättningar skall till för utveckling. Kommitténoptimal börtas vara en

i vilken utsträckningpröva riktlinjermål och kan gälla ocksågemensamma
för särskolan.
l kunskapspropositionen har jag utbildningenhur jag ochangett ser

utvecklingen i gymnasieskolan och Kommitténvuxenutbildningen. bör lägga
förslagen denna proposition och de ställningstaganden till dessa riksda-som

sedermera kommer till grund för sina övervägandengöra och förslag.attgen
Vad jag anfört i denna proposition kan ha betydelse föräven övriga skolfor-

Som exempel vill jag peka idrottsämnet. enligt min mening.ettmer. att
skall ha sin tyngdpunkt i kunskaper hälsa motion.och Kunskapernaom om
hur sköter kroppsin och förebygger ohälsa bör givetvis grundläggas iman
tidig ålder.

Den tidsplan gäller för genomförandet förslagen i kunskapspropo-som av
sitionen kräver särskild planering bl. kursplanearbetet. Avsteg masteav a.

från eljest striktgöras tillämpning genomföra reformsättet atten av en av
detta slag. Avsikten jag redan tidigareär. redovisat i propositionen,som att
mål och riktlinjer för gymnasieskolan och vuxenutbildningen skall fastställas

regeringen under hösten l99l grundval riksdagens ställningstagan-av av
den till förslagen. Dessa mål riktlinjeroch skall gälla under reformens inled-
ningsskede för sedan avlösas de mål riktlinjeroch kan bli resul-att ettav som

denna kommittés arbete.tat av
För det dessutom skall finnas färdigakursplaner för gymnasieskolanatt

och vuxenutbildningen till den juli 1992 hör modellerl och riktlinjer för
dessa skolformers kursplaner utarbetas möjligt. Detta uppgiftärsnarast en
för kommittén. Avsikten skolverk därefter skall faär regeringensatt statens
uppdrag fortsätta arbetet med fram kursplanerna. Dessa bör seder-att att ta

kunna revideras de fortsatta övervägandena i kommittén anled-mera om ger
ning hâirtill eller de och riktlinjermal sedermera kommer läggasattom som
fast föranleder detta. De lokala kursplanerna skall utarbetas kommu-av

efter regeringens riktlinjer.nerna
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skolbarnsomsorgs-skolbarnsomsorg.Kommittén för fráigor skolaom -
och påskyndauppdrag följa. stimuleratillkommittén dir. harW892lb. att
samladpedagogiskt verk-organisatoriskt ochutveckling i riktning mot enen

samhet och skolbarnsomsorg. Kommittén bör defor skola del övervä-ta av
ganden skilharnsomsorgskommitten l99l.varenatt presenterasom avser

arbetekommitténsRamar för

kommittéersamtligadirektiv tillregeringensdelsgallerkommitténFör
inrikt-utredningsförslzigensangående19845dir.utredaresärskildaoeh

ochkommittéer sáir-direktiv tillregeringensdelskonsekvenser.ning och
utredningsverksam-iEG-zispekterbeaktandeangaendeutredareskilda av

l98äz-l3.dir.het
utvärde-nationelladenerfarenheterdedelskallKommittén somta av

skolanringen ger.av
beakta Sveriges inter-arbetei sittutgangspunktskallKommittén ensom

utbildningsomradet.ataganden inomnationella
medskolhuvudmännen ochförföreträdaremedsamradztskallKommittén

kommittéer.andraochorganisationerberörda myndigheter.
kan lägga fram för-till regeringenkommitténbedrivasArbetet skall attsa
skolformeroch samtligaför barnomsorgen senastriktlinjerslag till mal och

riktlinjer och modeller förtillförslagmedArbetet1992.den septemberl
med hâin-skall dockvuxenutbildningenochgymnasieskolanförkursplaner -
den juliregeringen lredovisas tillanfört-harvad tidigare senasttill jagsyn

1991.

Hemställan

be-regeringenjaghemställeranförtvad jag hartillMed hänvisning attnu
grund-ärendenuppgift föredraharstatsrad tillmyndigar det att omsom

vuxenutbildningochgymnasieskolaskola.
omfattad kommit-ledamöterniokommitté högstmedtillkalla avatt en -

till och rikt-malförslaguppdrag lämnal976l l9 medtéförordningen att-
skolformer inom detövrigagrundskolan och förochlinjer för barnomsorgen

kursplanerföroch modellerriktlinjerskolväsendet. samtoffentliga att ange
grundskolan.timplaner förtillförslaglämnaatt

ordförande.tillledamöternaatt utse en av
kommittén.biträdeochsekreterarebesluta annatexperter.att om

riksdagspartiernarepresenterandebl.a.referensgrupper samtutseatt
föräldraorganisationer.ochelev-

kostnaderna skall belastabeslutarjag regeringenVidare hemställer attatt
Utredningaranslagåttonde huvudtitelns m.m.
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Beslut

Regeringen amslutcr sig lill türcdrangauuldcnsSvcrvåiganndcn och bifaller
hans hcmstáillauul.

UlhildningsdcpanrtcmcnlclJ

REGERNGSKANSLIETS
OFFSETCENTRÅL
åodxhoin 1991
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Kommittédirektiv
EE
ä

1991117Dir.

läroplanskommitténtilldirektivNya

1991117Dir.

191991 12regeringssammanträdevidBeslut --

Statsrådet anför.Ask

förslagMitt

till-Läroplanskommittén,19912,Ukommittéföreslår den somJag att
och detför barnomsorgenmål riktlinjerochtillförslaglämnakallats för att

sammansättning. Upp-delvisdirektiv ochfårskolväsendet,offentliga nynya
kurspla-timplan ochläroplan,omfattadirektivenskall enligt dedraget nya

kommunalaoch dengymnasieskolanförläroplangrundskolannerför samt
mål riktlin-ochlängresålunda inteomfattarUppdragetvuxenutbildningen.
statsrådetsamrått med Bengtfråga har jagdennaIjer för barnomsorgen.

Westerberg.

utgångspunkterFör skolformeralla gemensamma

beslutadedenarbeteläroplanskommitténs ärUtgångspunkten för an-
såmålen formulerasförutsätter attDennaför skolan. attsvarsfördelningen

målen. Utvärde-förhållande tillvärderas iundervisningen kanresultatet av
kommunnivå enskildaoch i desåväl riks-genomförasskallringar som

skolorna.
precise-så kandeutformasskalli läroplanernaMålen riktlinjerna attoch

i undervis-delskursplaner,och lokalai nationelladelskonkretiserasochras
skolan.personalen iningsmål professionelladenav

omfångetsåuttrycksmål riktlinjeroch attläroplanernasviktigtDet är att
användbara instru-blirsådant debegränsas sättdokumenten attett

kommit-börutvärderingenunderlättaFörintressenter.skolansför attment
ansvarområdena för dessa.tydliggörasärskilttén

medstå samklangiskallmål riktlinjer i läroplanernaochtillFörslagen
förhållan-Detstyrprinciperna.med dei enlighetändratsskollagen, nyasom

vuxenutbild-kommunalagymnasieskolan och dengrundskolan,det att
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läroplanerningen skall det möjligt och nödvändigt i dessagör attnyanu
samlad eleversuttryck för kontinuerliga kunskapsutveckling.ge en syn
kontinuerlig utvecklingPrincipen skall gälla elevernas infly-ävenenom

tande i skolan. Tendensen elevernas inflytande mins-undervisningenatt
ålder, måstekar med stigandei takt brytas. förSkolans barnattansvar ge

förberedelseoch ungdomar samhällsmedborgare förför rollen ochen som
stärka individens självkänsla komma till uttryckoch självständighet böratt

ålderbl.a. eleverna stigandemed ta ett egetatt uppmuntras att per-genom
sonligt för sin inlärning och i skolan.sitt arbeteansvar

förutsättningarmåste särskildaVid all utbildning hänsyn till varje elevstas
följerutbildning. Däravoch behov. Varje likvärdigelev har till atträtt en

stödvissa behov andra.elever har änmeraav
lärareinnehålla riktlinjer allagrundläggandeskall vissaLäroplanerna som

undervisningenallsidighet iochfölja. Hit hör bl.a. saklighetskyldigaär att
integritetpersonliga och olikatill elevernasoch respekt för och hänsyn per-

inte och skall inte värde-verksamhetsonliga förutsättningar. Skolans är vara
så-de etiskaliksom tidigare byggaringsmässigt neutral. Den bör normer,

solidaritetindividens frihet, medmänniskolivets okränkbarhet, svagasom
integritet ochenskilda människans ochför den särartoch respektutsatta,

humanismkristen etik och västerländsk harallas lika vilkavärde, engenom
vårt flesta människor ivärderingar deförankring land. Dettadjup i är som

utifrån utgångspunkter bakgrund, kanolika och kulturellSverige, accep-
innehållsmäs-såvälpräglas dessa värdenangeläget skolanDet är atttera. av

bidrar till stärkaarbetsmetoder och utbildningensigt vad gäller attattsom
förmågan ställningstaganden.etiskagöraatt

frånutgå samhället skall präglasdet svenskaUndervisningen skall att av
från livsåskåd-människor skilda kulturer ochochtolerans och öppenhet att

sida vid sida i god samverkan.ningar skall kunna leva
och färdigheter.eleverna goda kunskaperSkolans huvuduppgift är att ge

sociala emotio-uppgift ochtill skolans bidra till elevernasDet hör även att
gäller ungdo-uppgift emellertid det barn ochutveckling. Dennanella är när

och skolan och där hemmendelat mellan hemmenärett sommar ansvar
stödjasjälvfallet för sinaFöräldrarna harhar huvudansvaret. även attansvar
frånutgåskolgång. detmellan hemmen börSamarbetet skolan ochbarns

uppväxtbetingelser förskapa goda barnenintresset att mengemensamma
åför sidanockså från huvudansvaret kun-den naturliga fördelning enaav

å fost-fârdighetsutvecklingen den sidan den personligaoch andraskaps- och
skolgång,omvårdnaden. framförFöräldrars inflytande elevensoch överran

årskurserna, efterdärför viktig. Skolan skall stimude lägre strävaallt i är att
val gäller elever-aktiva ställningstaganden och dethemmenlera göra näratt

utbildning.nas
utgå från erfarenheter gäl-Iároplanskommittén skall i sitt arbete av nu
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från ochutvecklingsarbeteresultat forskning, utvär-ochlande läroplaner av
och ivärlden ii Sverigesamhällsutvecklingendederingar, liksom krav som

övrigt ställer.
detinom Europa görsärskiltinternationella samarbetetDet ökande --

språk detochi modernaförstärka skolans undervisningnödvändigt omatt
värld där kun-verkar iSkolaneuropeiska kulturarvet. engemensamma

kravställer högasnabbt. Dettaförändrasinformationsmassanskaps- och
också vikt läggsstörreMen det kräverflexibilitet och variation.skolans att

såsom språk och matematikibeständiga tidenvid överkunskaper ärsom --
i hembygden,identitet detbygger elevenskunskaperdesamt egensom upp

då bl.a. historia, lit-Jagspråket mening.och ividkulturarvetsvenska avser
det svenska kulturarvetfrågor. Kunskaperetiskamusik ochteratur, om

fårPerspektivet emel-undervisningen.måste få plats iframträdandeen mer
Även förståelse såväloch respekt för in-fråganlertid inte snävt. omvara

skall undervis-kulturarvfolkshemska andraminoriteters genomsyrasom
ningen.

kommande generationer införminstställer intemiljönFörändringar i
Miljökunskap centralt kunskaps-svårbemästrade problem. äroch ettstora

de naturorienterandebehandlas inomområde skall ämnena.inte barasom
måste utsträckning beaktas i undervis-iDe störreekologiska aspekterna

områden eleverna helhetssyn miljö-förandraningen inom attäven enge
måsteockså dimensionerfrågor etiskafrågorna. Dessa som upp-rymmer

märksammas.
kunskapsområdensådana viktiga kul-innebärjag härVad attangett som

ingåmiljö skall i kursplanerna förmedier ochinternationalisering,turarv,
hindrar självfallet intesådan uppläggning kursplanernaflera Enämnen. av
i skolan.undervisningeniolikamellansamverkan ämnenen
kommitténs skallgrund för arbeteligga tillskallDen kunskapssyn som

En viktigbegreppsbildningpå inlärning,forskningvila aktuell ut-osv.om
sådana kan orienteragångspunkt kunskaper deelever skallallaär attatt

informationsflöde. Studie-mycketverklighet medsig i komplex stortetten
vikti-förmågan blir alltfinna kunskapoch söka ochstudieteknik attvana,

sådanaockså kritiskt kan granskakunskaper deEleverna skall attgare.
så olika alter-förhållanden de kan inse konsekvensernafakta olikaoch att av

för-utveckla sinskall vidare gradviseller beslut. Denativa handlingsvägar
grundenproblem och därmed läggamåga reflekteratänka överattatt --

förhållningssätt.alltmer vetenskapligtmognad,ökandeför medett,

Några definitioner

76 skolan skall19909118, UbU rskr.prop.beslutatRiksdagen har att
för skolan,styrdokumentförutsättermål- Dettaoch resultatstyrd. nyavara
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innehåller mål.vilka tydliga och utvärderingsbara
styrdokumentenDe gällande för det offentliga skolväsendet, dvs förnu

specialskolan,grundskolan, sameskolan, särskolan, gymnasieskolan, kom-
vuxenutbildning,munal vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda
och svenskundervisningen för har tillkommit vid olikainvandrare, tid-vuxna

innehåll.månpunkter har olika definitioner och Näroch i viss typ av nya
styrdokument enhetlighetutarbetas skall därvidlag eftersträvas.

utgångspunktSom för jag följande definitio-kommitténs arbete använder
ner.
Skollagen innehåller grundläggande bestämmelserna för det offentligade

skolväsendet och styrdokument föröverordnad alla andra skolan. Skolla-är
riksdagen.antasgen av

innehållaläroplanerna skall mål och riktlinjer för utbild-Övergripande
ningen i landet. lároplanema underordnade skollagen överordnadeochär
programmålen för vuxenutbildninggrundläggande utbildningoch gymnasial

ikursplanerna samtliga skolformer. Läroplanerna skall fastställassamt av
regeringen enligt riktlinjer underställts riksdagen. Läroplanerna riktarsom

får såsig främst till den pedagogiska i intepersonalen skolan utformasmen
ansvarsförhållandet mellan skolans styrelse och lärarna blir otydligt.att

Grundskoleförørdningen, gymnasieförordningen och vuxenutbildningsför-
i likhet med läroplanerna regeringen enligtordningen fastställs principerav

underställts riksdagen.som
målProgrammâl, de nationellaför och inomdvs vart ett av programmen

för grundläggande vuxenutbildning, skall faststäl-gymnasial utbildning samt
Programmålen underordnade läroplanen och överord-las regeringen. ärav

nade kursplanerna.
målen och färdigheterför de kunskaper elevernaláusplanenua somanger

uppnå skall bl.a. dcKursplanerna centralaskall i de enskilda ämnena. ange
skäl ha kurs-behärska. l de fall det finns olikabegrepp eleverna skall attsom

innehåll gymnasialmatematik inom olika iinom ämne, ut-ett t.ex. program
inomfinnas flera kursplanerbildning, kan det ämne.ett
läroplanerna, skall fastställasKursplanerna, underordnadeär av re-som

fråga inom grundskolan och kärnämnenageringen i obligatoriska ämnenom
vuxenutbildning och inom gymnasial utbildning. lgrundläggande öv-inom

kursertillval obli-för lokala i denSkolverket. Kursplanerrigt fastställs de av
inom utbild-för och kurser gymnasiallokalagatoriska skolan samt grenar

styrelsen för skolan. Regeringen skalloch fastställs dockning utarbetas av
kursplaner.för arbetet med lokalautfärda riktlinjer

riksdagen. De för den reforme-fastställs regelTimplanema angersom av
våren vilken minimi-beslutade 1991,gymnasieskola, riksdagenrade omsom

inomi klocktimmar elevernaundervisning uttryckt ämnetid resp. somav
såledesfå. kan kom-Dessa timplaner ökasgaranteradeskall att genomvara
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får ttnderskri-riktvärdentimplanernautgörFör komvux somhCSllll.munalzt
iför närvarandetimplanengrundskolanoverskridzts. l-örtlas eller anges

frågantillGrundskolanavsnittetåterkommer under omveekotinunztr. Jag
skolform.dennaförtimplanen

Destatliga styrsystemet.dettillhörjag hittills nämntdokumentle som
skoplu-nämnahär ävenvillJagföreskrifter.alltså nationellabindandeiir

enligt bestämmel-ochfastställs kommunenoch somutarbetas avncn. som
skolväsendekommunenshurinnehålla uppgiftskalli skollagen omserna

vidta forkommunenåtgärderoch deutvecklas avserochskall gestaltas om
ramgårarbetsplaner f hurlokalamålen för skolan. Avnationellauppnå deatt

målutifrån deskall läggasundervisningenplanerar uppelever attlärare och
kommunala skoloch denkursplanernaIiiroplattert,skollagen,irngettsson

utbildning till-gymnasialochvuxenutbildninggrundläggandeFörplanen.
målen förkommer programmen.

bakgrund till be-motiv ochmedkommentarer t.ex.kanSkolverket utge
olikafrån undervisningen iexempelfrån forskninginformation samtslut,

formelladet styrsystemetdelsåledes inteärKommentarerna avskolor. en
sko-påverka utvecklingenvärdefulla,demfinner avskolornakan, ommen

riktning.positivilan
till in-förslagellerunderlagskolornaSkolverketkanl kommentarerna ge

framgår kurs-naturligenmån intedettadenidelkttrscri avdelning ämnenav
till-ochlokaltbeslutasdelkurseriundervisningenindelningenplanerna. av

plantering.normalfallet lärarnasihor
tmdervisningctrhurtillförslagi kommentarernaSkolverket kan även ge
miljö. internakunskapsområden t.e..tematiskt inom somläggaskan upp

för flera ämnen.ingår kursplanernaivilkakulturarv,ochtionalisering

Uppdraget

grundsko-förläroplantilldelsförslagutarbetal.äroplrnskomtrtitten skall
vuxenutbild-kommunalaoch dengymnasieskolanförläroplantilllan, dels
kursplanerochtill timplanförslagtrtarbetavidareskallKommitténningen.

grtutdskolzttr.för
skall strävanarbetekommitténsmålsättningen för varaövergripandeDen

karaktäri-ambitionsnivä skallhögaskola. Dennabästautveckla Europasatt
för-ställningålmnenttsutbildningeni attkvalitethöjd genomenseras av

skolformenallaiförbättrasskallSpråkprogrammenstärks.
blir möjligtså detutformassådana skall attriktlinjer förKursplaner resp.

lemamfattar änskalaibetygssättning mermålrelaterrulinföra somenatt
från betygssätt-utgåockså attgrundskolangällerskall vadKommitténsteg.
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ning kommer ske tidigare i Kommittén skall iatt än dag. denna del nära sam-
råda med betygsberedningen dir. 104.199062, 199153 och

Grundskolan

Kommittén skall utifrån redovisade utgångspunkterovan gemensamma
och nedan angivna särskilda synpunkter utarbeta förslag till läroplan, tim-
plan och kursplaner utgångspunktför grundskolan. En viktig för detta ar-
bete självfalletår gällande läroplan. Särskild uppmärksamhet ocksåskallnu
riktas den flexibla så,skolstarten. Förslagen bör motivmot presenteras att
för förändringar redovisas.
Frågan mål och riktlinjer, timplaner och kursplaner för samcskolan,om

speeialskolan och ingårsårskolan ordningkommer behandlas i ochatt annan
därför inte i fråganuppdraget. ocksåDärvid kommer skall finnasdet ettom

måldokumenteller flera för den obligatoriska skolan beredas.att
Läroplanen målför innehållagrundskolan riktlinjerskall och för verksam-

heten. Riktlinjerna också innehållaskall anvisningar for utformningen deav
lokala kursplanerna. Läroplanskommittén därvid formuleraskall även ut-
gångspunkterna för såden skolförbcredande verksamheten närmandeettatt
lokalt i kommunerna mellan den skolförberedande verksamheten och
grundskolan underlättas. Detta särskilt viktigt bakgrund de kun-är mot av
skaper i dag finns flickors pojkarsoch förutsättningar för lärande.som om
Kommittén frågor samrådabör i dessa med socialstyrelsen.

Timplanens konstruktion funktionoch

Timplanens funktion skall främst vilka kommunattvara ange resurser en
måsteminst föravsätta undervisningen. Genom införandet scktorsbi-ettav

drag för skolväsendet har kopplingen mellan timplaner och statlig resurstill-
delning upphört för alla skolformer. Det tidigare statsbidragssystemet inne-
bar ingen garanterad undervisningstid för eleverna. En mängd aktiviteter,
såsom studiedagar, hälsoundersökningar, praktisk arbetslivsoriente-prov,
ring o.dyl. inneburithar lcktionstid bortfallit.att
iksdagen har beslutat prop.1990918S, UbU 16, rskr. 356 timplanerom

for gymnasieskolans olika program minstaden tid kommunersom anger som
och landsting skall varje lärarleddelev undervisning. Kommitténgarantera
skall i sitt arbete timplanen utgå frånmed för grundskolan eller mot-samma

konstruktion.svarande Kommittén skall därvid inslagvilka i formange av
ingåskall i den angivna minimitiden. Undervisningstident.ex. prov som an-

Kommitténför gymnasieskolan i klocktimmar. bör övervägages om nuva-
rande stadieindelade timplan kan och detöverges medersättas antalt.ex.
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i grundskolan.undervisning eleven skalllärarledd garanterastimmar
ingåskall i tim-de ämnenställningstagande beträffandeKommitténs som

åmnesstrukturen ianalys ettbakgrundredovisasplanen bör mot avav en
förhållandena EG-inombakgrundperspektiv, främstinternationellt mot av
från nationelladen utvär-också viktigt erfarenheternaDetländerna. är att

från garanteradutgåsitt arbete attKommittén bör ideringen beaktas. en
matematik,svenska.följandeskall för ämnenundervisningstid eng-anges

biologi, fysik,samhällskunskap,religionskunskap,historia,elska, geografi,
konse-vidare belysaskallKommitténmusik.ochidrottbild,teknik,kemi,

tillförsobligatoriska överämnenanuvarandedevissakvenserna avomav
ellervalpersonligaelevernasförerbjudas inomkande ämnen ramensom

väljer.enskilda skolanprofilering dendenförinom ramen
aktiviteter,för friatidockså denredovisa hurkommitténskallförslagI sitt

kvalitet.utbildningensstärkautnyttjas förkanfinns, bäst atti dagsom
he-övervägandenockså sinaredovisakommitténbörsammanhangI detta

ställ-språk dessasochandrasvenskahemspråk ochträffande ämnena som
timplanen.tillrelationning i

frågan grundskolanshurskall riktasuppmärksamhetSärskild mot un-om
flerstärkas. Attspråkprogram skall kunnaövrigaochsvenskadervisningen i

också övervä-Därvid skallspråk viktigt.mycketytterligare ärbör läsaelever
ochobligatorisktspråk införasskall ämne ettytterligare ett somgas om

motsvarande denmodellellertillvalsämnespråk erbjudastredje oin ensom
frånföredra. Det bör övervägasäventillvaldubbeltmed ärnuvarande att

ingå. Kommittén i sinaspråken börskall över-årskurs deoch med vilken nya
årskurs 1börja iengelska skallundervisningen samtutgå från iväganden att

i dag.B-språk erbjudas tidigareskall kunna änundervisning iöverväga om
ställningstaganden bl.a.redovisa sinakommitténtimplan börtilll förslaget

för kommunernaB-språk obligatoriska attbörvilkabeträffande som vara
hemspråk skallexempelvis högfrekventavilken utsträckningierbjuda samt

alternativ.erbjudaskunna som
för cle-undervisningstid avsättasvisstimplanen skallförInom enramen

sådantfrånutgådärvidskall ut-Kommitténpersonliga val. att ettvernas
i högredeårskurser med ökandei samtligafinnasskall utrymmeettrymme

årskurserna.
natio-deninomockså detförslagbör lämnaKommittén utrymme somom

villskolan göra.enskildaprofilering denfinnas för denbörnella timplanen
profileringarså flexibeltimplanenhärvidEn bör göra attsträvan att avvara

musikklasser kanförekommit medhittillsden t.ex. rymmas.typ som
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001 limkrionKruzrpluirerx konstruktion

tituplattett i grundskolan skall nationelltVarje ha fastställdåitune en
i utarbeta färdigaKommittén skall första kursplanefiärslagkursplan. ett steg

svenska, musik. För övrigamatematik och skall kommit-för âimnenämnena
inncltäll. såförslag till ltnvtttlsakligt Dessa skall tydligatttarhelztten attvara

rcmissbehandlzts tillsammans med kommitténs ivriga förslag.de kan I ett
skall kommittén färdigautarbeta kursplancfförslag för övrigaandra äm-steg

grundskolan.inen
mâl-roll i tesnltatstyrdKursplanernas oeh skola denär atten inge cert-

förståelse uppnåochkunskap de färdigheter skall inomtrala eleven ettsamt
och därmed bidra till likvärdighetett samtidigtvisst ämne att garantera som
forttlsättniitgar innrliall oehskall for låirares beslutde oeh elevers atontge

alltsft elevernaKursplanerna skall de centrala begrepplitrtssiitt. somange
utformasi De skall lär.-insikt och de färdigheter de skallska Öva. att

undervisttingsmål, inne-urvaldennesmed ställaarbete att avrens upp egna
ntogrttttlhåll ökandettnderlåtttas. takt med elevernasoch val arbetssätt ltv

tandenis-uppställatidetinflytandeoch Ökade kunskaper skall deras över av
ningsmal, innehåll öka.urval val arbetssättoehav av

Kommittén ltürstatlieintlelzttle. iverviigztNuvarande kursplaner iir om
indelningdenna kan äverges.

tydliggörasåledes ochskall ordna. förklara änuicsKursplanernzt ett per-
de skaparskall utformadespektiv för trnderlåittzi ttrlvetet. le attatt vara

skolannödvändig förförden utveckling uthiltlttingen är attutrymme somav
leiuasttttlier åintncsövergri-lzvalitet. ochskall uppfylla högt ställda krav

skalltuekoititnt. Kursplanernatpande undervisning skall kunna utvär-vara
både individuellt perspektiv. Kurspla-deringsharax i inationellt oeh ettett

utgångspunkt kunskapsutvecklingsin enskilda individensskall i dentanerna
för hetygssällttittgett.lärande bl.a. ttntlerliittaatt

fräganockså intres-uppmiirksttntltcl hur olikaKommittén hör rikta mot
och sti-lunnattistiskt, tillvarattattirvetettskapligt eller kan tasLex. ettsen.

så miss-grundskolantidigt möjligt i lxlyeket tydermuleras skolan. attstnn
naturvetenskap ochtillvara utveckla det intresse förlyckats med oehatt ta

ålder. flickor.teknik finns hos barn i titlig inte minst hossom

vnu-nnthiltlnirtgGymnasieskolan neh knmnntnal

riktlinjer,tnäl oehläroplan, dvs.l.aroplttnskontmitten skall utarbeta en
vuxenuthildningett. Jag har förgymnasieskolan den kommunalafor och av-

målfråganåterkomma lturnvitla och rikt-itill regeringensikt att omsenare
förutvecklinitsstörtla, skolorför psykisktlinjer tm- V|IXCntlllllllllll statens

ingii i liiroplatiert förskallsvettsktttuletvisning für invandrareoch gytn-vuxna
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fleraellerellervuxenutbildning utgörakommunal sepa-ochnasieskolan en
läroplaner.rata

förutbildninggymnasial samtriktlinjer förmål ochmedarbetetVid
beslutfrånutgå riksdagenskommitténskallvuxenutbildninggrundläggande
utbild-dessareformeringen356rskr.UbU 16,19909185, avprop. om

kursutformadövergången tillsåskall utformas attLäroplanenningar. en
underlättas.gymnasieskola

åldrarna ovanförförkursplanerinteomfattaruppdragKommitténs
interimistiskautarbetauppdraghar i program-Skolverket attgrundskolan.

och riks-regeringensi awaktangällamål förutsättsvilkaoch kursplaner,
läroplanskommit-läroplanertillförslagtillställningstagande dedagens som

Frågangrundskolan.förkursplanerbeslutoch regeringenstén utarbetat om
programmålen ochinterimistiskadeSkolverkettill överuppdrag att seom

tillförslagregeringenstillanslutningiaktualiseraskommerkursplanerna att
läroplan.riksdagen nyom

studieförbere-deskall vadhöjas. DettaskallkvalitetUtbildningens avser
blirså studiernamålen utformas attinnebära enutbildningarna attdande

förhållningssätt kunskaptillvetenskapligaför detförberedelselämplig mera
utbildning-yrkesförberedandedegällerVadutbildning.högrepräglarsom

yrkeslivets krav,framtidatill detmålformuleringamaskall anpassasarna
Läroplans-ställer.utbildninghögrekravför deockså förbereda sommen

Iläroplanen.till uttryck iskall kommadettahurutvecklakommittén skall
högskolan,företrädare församråda med delskommitténskallarbetedetta

arbetsmarknadensdels parter.
grund-förläroplanernaföregående ärdet attikravEtt de angettssomav
samladuttryck förskalloch komvuxgymnasieskolanför ge enskolan samt

skolan. Detta görkunskapsutvecklingkontinuerliga genomeleverssyn
repetitionutformasgymnasieskolansundvika startmöjligt endet somattatt

förbättringarnaprincip, liksominnehåll. Dennagrundskolans avdelarav av
gymnasialadenbidra till höjakommer attgrundskolan,i attutbildningen

tillträdehöjas förkunskapskravenkanHärigenomkvalitet.utbildningens
högskolan.gymnasieskolansåvältill som

iundervisningentill hurförslagskall lämnalâroplanskommittén mo-
studieförberedandedefåspråk ökat programmenkanderna utrymme

ipå allaförstärkaskansvenskaiundervisningen gym-programmenoch hur
kvalitetsför-andratillförslaglämnakanKommittén ävenutbildning.nasial

timplanekonsekvenser.fårutbildningen,gymnasialadenbättringar somav
berörtutgångspunkternaskolformerallaföri deharJag gemensamma

mognad börökandede medochi skolaninflytande attfrågan elevernasom
Läroplans-inlärning.för sinpersonligtstörreett ansvaratt tauppmuntras

tillkommabördettadelgymnasieskolans övervägaskall förkommittén om
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någon formiuttryck studiekontrakt mellan eleven och skolan. För deav
vuxenstuderande fårdet varjeär än naturligt elev studieplan.attmer en egen

Ramar för kommitténs arbete

För kommittén gäller dels regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda dir.utredare angående19845 utredningsförslagens inrikt-
ning konsekvenser,och dels regeringens direktiv till kommittéer och sär-
skilda angåendeutredare beaktande [EG-aspekter i utredningsverksam-av
het dir. 198843.
Kommittén skall del erfarenheterde den nationella utvärde-ta av som

ringen skolanav ger.
Kommittén utgångspunktskall i sitt arbete beakta Sveriges inter-som en

åtagandennationella utbildningsområdet.inom
skolhuvudmännensamrådaKommittén skall med och med berörda myn-

digheter, organisationer och andra kommittéer.
Kommittén skall vid lämplig tidpunkt informera läromedelsproducen-

sitt arbete.terna om
gsåskall bedrivasArbetet kommittén till regeringen kan lägga fram för-att

målslag och riktlinjertill för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning och förslag till timplan och kursplaner för svenska, matema-
tik musik förslag innehålloch jämte till huvudsakligt i Övriga timplanen
förekommande för grundskolanämnen den 1 september 1992. Får-senast
diga kursplaneförslag beträffande de skall den 30presenteras senastsenare
december 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen delsattnu
tidigare direktivenupphäver de dir. 19919 för Läroplanskommittén, dels

statsrådbemyndigar det har till uppgift föredra ärenden grund-attsom om
skola, gymnasieskola och vuxenutbildning

tillkalla kommitté med högst fyra ledamöter omfattad kommit-att en av-
téförordningen 1976119 med uppdrag lämna förslag måltill rikt-ochatt-
linjer för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

timplanerförslag till och kursplaner för grundskolan,samt
ledamöterna till ordförande,att utse en av

besluta sekreterare och biträde kommittén ochatt experter, annatom
referensgrupper.att utse

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att
åttonde huvudtitclns anslag Utredningar m. m.

338



941992SOU
2Bilaga

11

Beslut

föredragandens överväganden och bifallersig tillansluterRegeringen
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Ulbildningsdepartcmcnlet
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Stockholm1992
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1992 94Läroplanskommitténs SOUFörteckning över
3Bilagaochreferensgrupper experter

iLäroplanskommitténsledamöterFörteckning över
referensgruppparlamentariska

l990-l2-01-1991-ordförandeGustafsson,Riksdagsledamot Lars
1991-12-06,fr.o.m.ledamot12-05,

fr.o.m.ordförandeHaglund,CathrineAnnRiksdagsledamot
1992-04-01

EdgrenMargittaRiksdagsledamot
1991-12-04t.o.m.GoêsEvaRiksdagsledamot

ordförandeviceJohansson,LarzRiksdagsledamot
JohanssonYlvaRiksdagsledamot

Kommunalråd NorbergKjell
Ingegerd WärnerssonRiksdagsledamot

1991-12-06fr.oKihlbergStefanRiksdagsledamot m.
1991-12-06fr.oBergSuneAdjunkt m.

ordfö-1991-12-06-1992-03-08,GerholrnRagnarTorProfessor
rande

Läroplanskommitténs referensgruppiledamöterFörteckning över
organisationerför

CentralorganisationAkademikersSverigesLars,Callert,
vuxenstude-SverigesförSamarbetsorganisationenHageståhl, Per,

rande
kommunförbundetSvenskaPeter,Holmberg,

LandstingsförbundetMarta,Olsson,
SkolaochRiksförbundet HemRune,Thuresson,

CentralorganisationTjänstemännensChrister,Wallentin,
SverigeiÖstman, ElevorganisationenMarika,
i SverigeLandsorganisationenBarbro,Karlsson,

ArbetsgivareföreningenSvenskaTorsten,Lundgren,

Läroplanskommitténs experterlFörteckning över

språkprogramAndered, Bror,
och 65bilagaDonald,Broady,

matematikGöran,Emanuelsson,
svenskaBirgitta,Garme,

bilaga 7musikGårdare, Stewe, samt
matematikBengt,Johansson,

medkommittén för arbeteanlitatsöver1 Förteckning experter avsom kommitténsilämnaskommerinnehåll ämnen attövrigaihuvudsakligt
1992.decemberlämnasslutbetänkande 1som 341



Larson, Lars-Erik, timplaner SOU 1992 94
Lidholt, Birgitta, skolförberedande verksamhet Bilaga 3
Lindmark, Elisabeth, svenska
Lindqvist, Mats, informationsteknologi
Piltz, Anders, bilaga 8
Sandberg, Ralf, musik bilaga 7samt
Settergren, Per, svenska
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153321113994ochföreslagenmellanJämförelse nu

timplangällande

80LgrFöreslagen timplan
TimarTimmar

41514901Svenska
436480Engelska
839900Matematik

250Naturlâra
250samhällslära

688oÅ 500åk 1-5
80Samhällskunskap
80Historia
80Geograñ
80Religionskunskap
80Biologi
165miljöochTeknik
80Fysik
80Kemi

oÅ 790725åk 6-9NO,so,
228180Bild
232180Musik
334220Slöjd
501390Idrott
2050ungdomskunskapBarn- och
10280Hemkunskapl

320B-språk
58555155

440510timplanebeslut3Lokalt
223520valpersonligaElevens
151Friluftsdagar
39965456ämnesundervisningSumma

161120utbildningOrientering om
m.m.5arbetslivoch

81aktiviteteröFria
6 6416656undervisningSumma

75,5Övrig 51,5m7

6 716,5716,56Summa totalt
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föreslagenKommentarer till jämförelse mellan och gällande SOU 1992 94nu
timplan Bilaga 4

utgångspunktEn för föreslagen timplan är det utrymme som an-
i gällande läroplan Lgr 80, inklusive tid för fria aktivite-ges nu
Detta Vårtär 283 veckotimmar.ter. förslagutrymme grundas vi-

läsåretsdare omfattning enligt grundskoleförordningen 4som
kap. 4 § utgör minst 178 skoldagar, minstdvs. 35,6 veckor.
Tidsomfattningen då,blir med tidsmått,nuvarande totalt
35,6x28310 074,8 undervisningstimmar. Omräknat i 60-minu-
terstimmar kommer den garanterade såledesundervisningstiden

omfatta 6 716,5 timmar.att Utöver detta finns ytterliga-utrymme
tid, under punktre se
Den föreslagna timplanen nettotid för undervisning,anger en

nivådvs. lägsta garanterad för undervisning. Detta innebären en
betydande förändring gårgör det inte enkeltatt jämföraattsom

bådade timplanerna. ändå så långtKommittén vill det är möjligt
redovisa hur beräkningar måstegjorts och vad hänsyn tilltaman
i jämförelse.en

Kommentarer i anslutning till i tabellen angivna noter

Hemkunskap
måsteVid jämförelsen viss hänsyn till hemkunskap itas Lgratt

ingår80 i orienteringsämnen lågstadiet.

B-språk Elevens personliga valresp.
Tillvalet i Lgr 80 omfattar möjlighet B-språkvälja elleratt annan
lokalt B-språkanordnad tillvalskurs. utgörs tyska och franska.av
I den föreslagna timplanen B-språkär obligatoriskt ämne vil-ett

måsteket beaktas vid jämförelse.en

Lokalt timplaneutrymme
Profilering och s.k. dubbelt tillval i Lgr 80 kan fr.o.m. innevaran-

läsårde beredas övrigautrymme ämnen beskärsatt i vissgenom
omfattning. Vi har i beräkningen för timmar i utgått frånLgr 80

denna möjlighet används fullt 440att timmar och reduceratut
timtalen för inkl.ämnena tillvalet proportionellt.

Friluftsdagar
Friluftsdagar skall enligt gällande förordning förekomma fyra
gånger och kan i frånnuvarande timplan tid alla ämnenper ta
under totalt 36 dagar 151 timmar. I föreslagen timplan har vi
räknat friluftsdagar undervisning. Tiden för friluftsdagarsom

dåhänförs till, eller belastar, det eller de ämnen anknytersom
till friluftsdagens innehåll.
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SOU 1992 94arbetslivutbildning ochOrientering m.m.om
Bilaga 4bortfall kanmed det80 har reduceratsi LgrTid för ämnen som

lägerskolaprao ocharbetslivsorienteringför praktiskberäknas
till visst äm-relaterasinte kanundervisningutgör mensomm.m.,

timmar har gjorts161totalt sju veckormedreduktionEnne.
från ifinns Lgrutgångspunkt förfrämst den tidmed somprao

80.

aktiviteterFria
Nå-sådana aktiviteter.förfinnstimplannuvarandeI ett utrymme

föreslagen timplan.inte imotsvarighet finnsgon

Övrig tid
kan be-intehälsoundersökningar o.d.,Terminsavslutningar, som
under18 dagarberäknatsundervisning hartecknas motsvarasom

utgått fråntimplan har vitimmar. föreslagen75,5 Iskoltiden att
skoldagenssådana deninom störreaktiviteter skall ske ram som

tid iläsårets beräkningenVi har iskoldagar utgör.längd och av
frånutgått börtimmar den nettotid51,5timplanföreslagen som

iviss aktivitetåtgå, timmarfaktiska antaletdetdvs. tar an-en
språk.
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Bildningstraditioner och läroplaner 99 1999 94
Bilaga 5

BroadyDonald

Läroplanskommittért.för EnunderlagskrevsDenna etttext som
rubrikenOrd Bild I 1992 underpublicerades iversion därav nr

Bildningsfrågan återupplivningsförsök.ett-

vi behö-historia erbjuderBildningstänkandets repertoaren som
Om des-och tala skolans uppgifter.reflektera överför att omver

offer för de dagsak-blir lärarna och elevernakällflöden stryps,sa
mellan olika intressegrupper. Utanoch stridernatuella kraven

verksamma i skolanmedvetenhet kommer de ärhistorisk attsom
påtryckningar sällan pedagogisktärför korseldutsättas somaven

påföresskolan lärarnaexempel ochmotiverade. tydligt är närEtt
till skolan brauppgifter, hänsyn ärständigt attutan som-nya

utanför skolan.med fördel kan Ettligt, medan ägaannat rum an-
målarkombattanterna imassmediedebatter därexempel deärnat

Så decennier-exempelvis under deharoch vitt. senastesvart man
kunskapsförmedling, motsättningställt fostran mot en som varna

nyhumanistiska bildningsfilosofin, därmeningslös redan inom den
intimt förenad med tillägnelsenpersonlighetsutvecklingen avvar

kulturarvet.
årstvåhundra bildning varit centralt begrepptid har närI ett

skall brautbildning för. Det ärSverige dryftat vadi varaman
decennierna för sko-detegentligen bara under de tre senaste som

läroplansspråket officiel-och denlans vidkommande fallit bort ur
många återskäl aktua-finns detdagbegreppsrepertoaren. I att
direkt medlisera skäl har samband Lä-bildningstanken. Ett som

kursplanerroplanskommitténs läroplaner, ochuppdrag är att
måste kon-utformas sätt,andra styrdokument ett nytt som en

decentrali-riksdagsbeslut rörande skolväsendetsradsekvens av en
förändrat Deoch kommunalisering ochsering ett styrsystem. nya

skall leda framskall arbetet i skolanvadstyrdokumenten ange
ansvarsförhållanden medanvissa ochtill, jämte yttre an-ramar,

genomföra utvecklaför organisera och arbetet attsvaret att ar--
iundervisningsmetodervälja lärostoff ochbetsplaner och etc -

överlåts ochtill och elever. Därmed börgrad lärarehög var en
ställning tilloch i första hand lärarna,arbetar i skolan, tasom

vårfrågan förli-bildning i tid innebär. kan inte längrevad Deom
färdiga läromedelspaket.detaljerade kursplaner ellersigta
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bildningstankenklassiskaDen SOU 1992 94
Bilaga 5

uråldrigt begrepp. Alltsedan utbild-inget pedagogisktBildning är
långtform imodern mening började och inningsväsendet i ta

diskussionenmellankrigstiden den svenska pedagogiska i alltvar
språkområde,till diskussionen inom tysktutmarkväsentligt en

från samtida tyska filosofin begreppet bild-denoch det somvar
vårtfrån l790-talet infördes till land. Under deoch medning
bådeblir bildning, ordet och be-följande decenniernanärmast

Tegnér,Geijer, G.A. Silfverstolpe,viktigt för Broocman,greppet,
Agardh och andra upplysningsmän och nyhumanisterBerzelius,

svenskarnas tänka utbildning.stöpa sättkom attatt omomsom
språkbruk med ordet bildning ofta bildnings-I dagens avses

förhållningssätt.uppsättning kunskaper ochgods, fast Deten
bildningsbegreppet uttryckte nämligenklassiska tyska motsatsen,

människan eller borde varelseföreställningen äratt vara en--
något fannssig, skapar sig, sig till inte innan.bildar gör somsom

under sjuttonhundra-kärnan i det begrepp BildungDetta är som
tidigt artonhundratal blev centralttredjedel ochtalets sista ett pe-

och till och med modeord.dagogiskt begrepp ett
åstadkomma något påmening inte för-Bildning i denna är att

något människorföreskrivet. Bildning gör med sig,hand är ett
förmågorutbildandet och omdöme fri-aktivt företag, görav som

i den medeltidamöjlig. Bildningsbegreppet harheten rötter mys-
människan bär Guds bild i sig. den fallna ängeln, kantiken Hon,

förmågorsina höja sig förverkligautveckla dennaattattgenom
domine en variant föreställningen redan hos kyrkofä-image av

och Augustinus människan dopet blirderna Paulus att genom
återupprättad Guds avbild. har ordet bildningtill Vidare sam-

forma,med bilda i den konkreta betydelsen skapa. Män-band
förmåganoavslutad och bilda eller forma signiskan ägerär att

formatio latinska tyskans Bildung.det ordär motsvararsom
filosofiskbildningsbegreppet finns och pedagogiskOm storen

utvecklingdess upprinnelse och filologisklitteratur, storom en
Låt redovisahistorisk litteratur. mig här bara tack-och en egen

Hans-Georg förstsamhetsskuld, till Gadamer öppnade minasom
betydelsen bildningsbegreppet, sjuttonhundrataletsförögon av

Wahrheittanke und Methode, Tübingen, 3 uppl.största utv.
ff. fortfarande1972, handbokslitteraturen brukar Herder7 Is.

tilldelas det moderna bildningsbegreppets upphovsman,äran som
tackhar länge bland andra svensk, Albert Wif-det vare enmen

årsbokvacker i Lärdomshistoriska samfundetsstrand, i uppsatsen
1946-47, 1-10 varit känt ordet Bildung redanLychnos, atts.

i meningen. Ostridigtdessförinnan den moderna dockanvänts är
efter sjuttonhundratalets mitt fick be-Herders texter strax storatt

pedagogiska diskussionen, bl.a.tydelse för den humanitets-genom
Herder bildning den allsidiga utveckling vari-begreppet. För var
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SOU 94existerar i 1992intehöjer sig till Humanitätmänniskan somengenom
Bilaga 5förväg.

via denBildsamkeit, bildbarhet,begreppetbesläktadeDet som
tysk peda-nyckelbegrepp inomförmedling blevHerbarts ettsene

inte ifinnstill Fichte. Viljan till frihettillbakagogik, ledaskan
måste bildbar-begrepputbildas, lärde Fichte,förväg utan vars

bildbar ochmänniskan. Ordenoavslutade hosjust dethet avser
mångatalas i lärarrumfallit bruk. I dagharbildbarhet omur

bildbaraobildbara elever. Men
förmåga ytterli-sig själv,människansMündigkeit, att styra var

bild-tyskainom den klassiskagrundläggande begreppettgare
Berliner Mo-1784i decembernumretningsfilosofin. När Kant av

åtog upplysning handefiniera begreppetsignatsschrift togatt
Bakgrundenmyndighet.hjälp begreppet att protestan-envarav

ondgjorttidskrifti tidigaretisk prästman ett sammanummer av
modet ochupplysning just blivitorddetsig över somsom

nå-utsådde huvuden och hjärtanmänniskorsförvirring i attutan
frågan upplysningvad är. Kantkunnat besvara utma-antoggon

oöverträffadetyska upplysningensdärmed denningen och gav
såbörjade härbildningstanken. Hansformulering svarav

självförvållade omyndig-utträde sinUpplysning är människans ur
förståndoförmågan använda sig sittärOmyndighethet. utanatt av

Sjalvförvüllad denna omyndighet efter-någon ärledning.annans
oförstånd ochbristande beslutsamhetärorsak intedess utansom någonförstånd Sapereledningsittbrukamod utanatt av annan.
Horatius] använda ditt[Våg Ha modvisaude att egetvara - valspräk.förstånd således upplysningens

Main, 1978,Frankfurt 2 uppl.Band XI,Kant,Werkausgabe, am
53.s.

artonårsåldem och ordetmyndiganvänds ordetdagI myn-om
tänkandet harpedagogiskaförvaltningar. Detdighet offentligaom

redskap.mist ytterligare ett
bildning kom infö-för det begreppAllra viktigast attsomom

Wilhelmkanskepedagogiska diskussionensvenskai den varras
Även under-Humboldt framhävdeHumboldts attprogram.von

undersåt-tilltill frihet, fick inte fostraskulle syfta denvisningen
nyhumanistisktHumboldts förilighet. Kärnan ett gym-program

detbetyda mycket för utvecklingenkomnasium att avsom-
didaktiska under-gymnasiet vad han kallade densvenska var-

på undervisningtiden innebaruttryck denvisningen, ett ensom
såfästevetenskaperna. Att Humboldtförberedde för storsom

denna görbland medvetenskapen hadevikt vid göraatt attannat
beroendeför-slippa sitt omyndigaskolelevenmöjligt fördet att ur

hållande ochfinna till omdömeoch vägentill läraren egetatt un-
derbyggd

såg vetenskap.bildning ochsamband mellanHumboldt ett
individensaken, detsubjektiva sidan ärBildning denär somav
sidanden objektivasig. Vetenskapen ärbildar sig, formar av sa-
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ken, världden vetande i vilken eleven inträder. Jfr. W. SOU 1992 94av v.
UeberHumboldt, die innere und äuBere Organisation der höhe- Bilaga 5

wissenschaftlichen [omkr.Anstalten in Berlin 1810], Werke,ren
IV, A. Flitner och Giel, 1964,K. Darmstadt, 255.utg. s.

återoch härMen vi den klassiskamöter bildningstanken- -
fården goda undervisningen enligt Humboldt inte behandla ve-

tenskapen givna, fasta och färdiga kunskaper med vilka desom
studerande skall utfodras

[...] vad gäller inreden organisationen de högre vetenskapligaav
står hälleranstalterna och faller allt med fast vid princi-att man

någotbetrakta vetenskapen ännu uppnåttsinteattpen som som
hållet uppnås hållet,helt och och aldrig kan helt och och attsom

det ständigt år detta slags vetenskap söker.man
Så upphör söka verklig vetenska eller inbillarsnart attman

sig, vetenskap inte behöver framskapas djupatt utanur an ens
åstadkommaskan färdi kunskaper samlas in ochattgenom ra-

då oåterkalleligendas bredvid varandra, är och för evigtupp a
förlorat; förlorat får fortgåför vetenskapen detta längesom, om

flyr i språketbort gestalt lämnar själva kvar ettnog, en som som
skal, förlorat A.a.,och för staten. 257 ftomt s.

Den fullödiga vetenskapliga bildningen skaffar sig vid detman
slags universitet Humboldt tänkte och började bygga Hanut upp.

måste hållas åtskilt frånbetonade detta universitet skolanatt noga
ett ord i nyhumanisternas skorradeöron illa, det ledde tan-som
karna till fårskolastik, drill rabbel.och själlöst Skolan nöja sig
med lära färdiga 256kunskaper kan förbereda lär-att ut men
jungen denne när han kommer till universitetet inte ägnaratt

slåsig dank eller det praktiska livet, i sig bäratt utan en
efterträngtan höja sig till vetenskapen, vilken han dessförin-att

så avståndblott förevisatssäga 261.attnan
Förhållandet mellan lärare och elev skiljer sig i skolan och

Bådevid universitetet. Lärarna i skolan för elevernasär skull. lä-
eleveroch vid universitetetär för vetenskapens skull 256.rare

någotHär tillfogade Humboldt sentida läsare anled-som ger en
ning till funderingar vid universitetet samlas människor frittsom
disponerar sin tid eller drivs inre strävan efter veten-som av en
skap forskning. måsteoch Att fritt disponera sin tid vi tolka som

inte behöva förtjäna ihop till det dagliga brödet. dag,att I när
problemet inte måstebarnär och ungdomar möjligtatt snarast

i arbete,sättas det omvända, har fallit bort förutan ett argument
någotHumboldts tanke bildning inte förär skolan. Kanskeatt

bildning i någon månden klassiska meningen i är möj-numer en
lighet allaför

förfallshistoriaEn

För tala pedagogik behöver vi ord bildning, erfa-att om som
renhet, konst, kunskap, ord bevarar förbindelserna medsom
de aktiva verben bilda, erfara, kunna, siggöra bekant med. Inom
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bildningsfilosofin fortfarande SOU 1992 94klassiska dessa förbindelserden var
upptäcker Bilagaoch sig i litteraturen 5närvarande. Var inen som ger

verbkonstruktioner ochförfattarna växlar mellanhur obesvärat
och bild-substantiviska konstruktioner människan bildar sig äger

Såkunskap.erfarenhet, kunskapar ochning, erfar och äger äger
petrifierats. Baravi sällan orden i dag. Begreppen haranvänder

återstår tillägnas isubstantiven och lockar tala detatt om somoss
verksam-stället tillägnandet, resultaten i stället förför omomom

heten.
bildningstanken emancipatorisk tanke.Den klassiska var en

ämbetsmän det bor-formades de ochDen usurpatorer, av nyaav
samlade sina krafter för detronisera kyrkansgerskap mänattsom

bördsaristokratin. med framtiden för sig taladeoch Dessa män
sig själva, bildning för alla ochMänniskan och menade omom

idealisti-menade sina uppfostran. undra densöners Inte att att
bildningsfilosofin väl komska tyska när attsegern var vunnen

framstå försvar för de privilegierades privilegier. Brooc-ettsom
påpekatpositivt stämde biograf, Albert Wiberg, hari övrigtmans

utvecklade människan, produk-bild harmonisktdennes denatt av
bildning, blir misstänkt lik bildenvällyckad formellten avav en

Årsböcker undervisningshistoria, vol.kälkborgare i svensken
238.77-78, 1950, s.

undergickDärtill bildningsbegreppet förstening.kom att en
bekrigade varandra och brukarTrots de i andra avseendenatt

upplysning,traditioner romantik, nyhumanismräknas in i olika -
sjuttonhundratalhade tänkare under och tidigtde sent ar-som-

pedagogisktbildning till begrepp varittonhundratal gjorde ett
någotsig tillöverens människan bildar sig, skapar inteattom

människanförhand Idén bildbara trängdes sedangivet. denom
föreställningenartonhundratalet gi-under loppet ut ettav omav

hallstämplat bildningsgods.vet
beskrivits förfallshistoria,utveckling har oftaDenna som en

förrätt bildningsidealet till för-historien hur skolfuxarnasom om
mån idén given, fixtför kanon för och färdigttas ettom en som
kursplaneinnehåll histo-eleverna förväntas inmundiga. Densom

alltför enkel. sociologisk synvinkel detrieskrivningen är Ur ären
kul-orimligt uppfatta bildning just bildningsgods,inte att ettsom

de kultiverade klassernas ochturellt kapital egendomärsom som
skolan förmedla i demokrati helst tillankommerdet att en-

mångaså En uppgiftermöjligt. skola försummar dessasom som
dels tvingadels svika barnen de lägre samhällsklassema,skulle ur

återskapaöverklassen sin ställning skolans hjälp. ärHäratt utan
jämförelse mellan Frankrike och Sverige illustrativ. Kort sagten

franska utbildningssystemetjag det kontrolleras över-atttror av
franskaklassen och det svenska medelklassen. Medan denav

överklassen eftersträvar driva sina barn de presti-att mestgenom
svenskagetyngda offentliga elitskolorna, anstränger sig den att

allehanda begränsa och komplettera skolans inflytandesätt
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fritid ochbarnens med musiklektioner idrottsträning, SOU 1992fyller 94man
studierekonomiska eliten skickar sina bam till i USA och Bilagaden 5re-

tågluf-servofficersutbildning, den kulturella elitens barn har sina
bidrar till allt överskuggandefarsomrar och derasannat som per-

sonlighetsutvecklingsprojekt. eliter bygger sin ställningDe som
såsomorganisationskapital har plantskolorinnehav egnaav

fackligaungdomsförbund, studentpolitiken och studierpolitiska
påAllt tyder det den svenska offentligaoch uppdrag. att som

återskapaerbjuder inte tillräckligt för överklassen.skolan är Iatt
sindet medelklassen sätter all lit till sko-Sverige är snarare som

lan.
således naivt i försvaret den klassiska bildnings-Det attvore av

förmedlarförneka betydelsen skolan bildningsgods.tanken attav
Självbildningsidealet borgerlig utopi vacker och inspi-är en en-

vårttanke och oskattbart inslag i kulturarv,rerande ett ut-men
har haft fler uppgifterbildningsinstitutionerna och har alltid än

eleverna tillfälle bilda sig. heller Humboldtsbereda Inteattatt
någonsinideal realiserades fullt i sinnevärlden.pedagogiska ut

Clemens dennesHumboldtkännaren Menze attmenar egna re-
påmisslyckades grund den politiskt naivaformförsök tron attav

uteslutande den enskildes frigörelse till självbe-bildning kan vara
Die Bildungsrefonn Humboldts,Wilhelmstämmande Hanno-von

passim.1975, 479 ets.ver,
kan inte enbart syfta till individens självbildning.Skolan Sko-
varje utvecklat samhälle i uppgift sörja förlan har i kulturensatt

fortbestånd. insikt formulerades de tänkare i slutetDenna av som
vårtbörjan sekel lade grundenförra och till de tanke-egetavav

fortfarande sysselsätter pedagogertraditioner och utbild-som
mångaErnile Durkheim,ningsforskare; John Dewey och andra

fastslog inget samhälle kan fortleva inte de äldres kunska-att om
erfarenheter föres vidare till de överföringoch yngre, enper som

samhälle i hög grad ombesörjes skolan.i modernt Förett attav
måsteskolananvända ord i dag har negativ klang de-ett som per

åt måfinition sig förmedlingspedagogik. Det in-ägna ettvara
sakförhållandelärningspsykologiskt kunskaper aldrig kan lä-att

enbart förvärvas egenaktivitet,ut, utan ettgenomras men ur
kulturvetenskapligt överföringenperspektiv hör vetande ochav

ofrånkomliga funktioner.till skolans centrala ochvärden I de-ett
samhälle det rimligt alla elever blirmokratiskt är delaktigaatt av

kulturellt minimum.slagsett gemensamt
bildningstanken oförenligden klassiska med förhandAtt är

lärogångar och detaljerade kursplaner, innebärutstakade intet
ståden skulle i motsättning tiH ambitionen beredasätt lär-attatt

tillträde till kunskapstraditioner,jungarna tvärtom. Nyhumanis-
tilltro till den antika litteraturens bildande kraft välkänd.ärternas

klassiska bildningstanken har intetDen med föreställ-gemensamt
någotningen ofta och orättvist legitimerad med hänvisningar-

till tänkare Rousseau eller Fröbel fri fostran i formsom om av-
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förmågor nedlagt i barnet. SOU 94ohämmad utveckling 1992naturenav som
frånförmågornaFöreställningen skulle finnas nedlagda redan Bilaga 5att

gårbörjan stick i med övertygelsen människan ärstäv att en va-
bildar sig.relse som

Folkskolan

utbildningsinstitution har enda uppgift bereda ele-Ingen attsom
med helttillfälle bilda sig, och det finns institutionerattverna

anakronistiskt tillskriva denandra syften. Det rent attvore svens-
årISO-årsminnefolkskola firas i bildande ärende. Tagka ettvars

Heinrich Pestalozzi, inom hela den nordeu-exemplet Johann som
inflytandesfären referens-ropeiska protestantiska den ständigavar

långa dåperiod folkskolan förbereddespunkten under den och
förstå succéförverkligades. skall Pestalozzis underHur näs-man

förra seklet och den i dag levande Pestalozzi-legen-hela äntan
Pestalozzi bildningensden, föreställningen ochdvs. om som en

apostelupplysningens
år svenska folkskolans trevandeefter denEtt start,par

hundraårsdagen ädle människovännens födelse, ordna-denav
i Stockholm.des högtidlighet i Frimurarordens hus Represen-en

plats, jämte högt embets-för kungahusettanter uppsattevar
vetenskapsmän, grosshandlare, imän, utmärkte prester, samt syn-

vid hufvudstadens offentliganerhet antal lärare ochstörreett en-
skilda läroverk. Musikstycken framfördes och P.E. Svedbom re-

återgivet Hundraårafestlaterade högtidstal i skriften tilli sitt
Pestalozzi firad i Stockholm denminne Johan Henrik 12 Janua-av

försåld förmånår Småbarn-till1846, tryckt och församma
skolorna Stockholm kända kapitlen i berättelseni de i Pestaloz-
zis han i Neuhoflevnad hurusom upprättade sinsorgesamma
första mönsterinrättning för fattiga barn,pedagogiska tvangs

så-på ekonomiska andragrund och besvärligheter,stänga den av
misslyckadesideligen rymde, därefter medbarnenatt attsom

dårhus mångaoch förbättringsanstalt,upprätta sedan underett en
någonår Neuhof inte hade lyckliggöra medi än sin attannan son

flyttade till Stanspedagogik, där han mitt under brinnandesin
fattigakrig startade anstalt för huset efterännu barn, varefteren

halvår omvandlades till militärhospital barnen drevsblott ochett
sig till Burgdorf,flykten, begav där han efter ha misslyck-att

folkskollärarbiträde möjligheten drivaattats som gavs en egen
därifrånkortlivad skola, och avslutade sitt livsverk medtvangs att

vallfartsmålden skola i Yverdon skulle bli förupprätta ettsom
frånreformpedagoger hela världen innan detta sista projektäven

havererade. anmärkningsvärda i magister Svedboms framställ-Det
omvändning värdeskalan förvandlar Pestaloz-ning är den av som

uppehållertillzis misslyckanden och brister kvaliteter. Svedbom
sig utförligt vid den bortkommenhet i allt hvad hörde tillsom
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alla Pestalozzis projekt till fia- SOU 1992 94lifvets praktiska bestyr fördesom
någotförfogadeSom belägg för Pestalozzi inte över Bilaga 5sko. att

mått lärdom Svedbom denne enligtnämnvärt nämner att egenav
år bok. Bristerna i hans skriv-trettio inte läste endautsago en

så påfallande de böcker gjorde honomkunnighet attvar som
medhjälpare. Dennevärldsberömd alla hade färdigställts av man,

blifvit stod i vanliga skolkunskaper ochhela Europas lärare,som
någorlunda bildad sockenskolmästare.skolfärdigheter efter en

21a.a., s.
återkommaskulle iSamma paradoxala argumentation den

exempelvis i Ottopedagogiska litteraturen Salomonssvenska
skrifter. Pestalozzis tillkortakommanden omvandlas till adels-ett

skola bliva de främsta. Förklaring-märke, enligt mönstret de sista
erbjöd fungerandetorde Pestalozzis pedagogikatt ett re-en vara

framför den folkundervisning växte undercept arton-nya som
föga medhundratalet. innovation hade under-Denna gemensamt

månghövdad lärarkårvid etableradevisningen de skolorna. En av
måste folkdjupet.slag snabbt fram lä-helt Förnytt stampas ur en

ellerrarutbildning värd fanns varken tid Dennamnet pengar. pe-
mångadagogikhistoriska litteraturen berättelser i stil medrymmer

någontill byskola i avlägsenden inspektören anländeom som en
frågade anförtrotts sitt fickalpdal, läraren varför denne värv och

blev för gammal och klen för fortsätta vakta svi-Jag attsvaret -
såtidningar under 1860-talet har jagsvenska fun-I sent somnen.

nit bekymrade sig skrivträningen i folkskolanöver attatt man
försvårades inte behärskadedet fanns lärare skrivkons-attav som

guldåldersmyterSenare tiders den ursprunglige ljusbrin-ten. om
sakförhållandet remarkabelgande folkskolläraren döljer att en so-
låg- mellanstadielärare tillcial uppstigning lyft dagens och deras

och gymnasielärarnanuvarande position, medan högstadie- de-
råddeklasserats. hur läroböcker för folketstveksamhetDet om

sådanaför händelse alls behövdes.barn skulle den Pes-ut, attse
lösning. Metoden föttstalozzis elementarmetod erbjöd hadeen

vid fattiganstalter inga böcker fanns, finslipatsfram där hansav
till sist materialiserats i de skolböcker i väldigalärjungar och som

Pestalozzisupplagor spreds hela Europa. efterföljareöver norra
frånutarbetade utomordentligt detaljerade studieplaner ele-som

små, småi föra eleven till allt högre färdigheterskullementa steg
sålundainsikter. Enligt metod skulle elevernaoch Pestalozzis

igenkänna därefter olikaförst i raka streck, krokigatränas att
småningomså typisk undervisningstreck, bokstäver En till-etc.

så fråga,läraren uttalade sanning eller vareftergick ele-att en en
sanningen ellertaktfast och unisont repeterade levereradeverna

frågorföreskrivna kommandon och ochdet Lärarens ele-svaret.
såledeskunde tryckas i boken, vilken blott endaettvernas svar av
ochexemplar behövdes, lärarens. praktiskt billigtEtt arrange-

nyttjas,Oskolade lärare kunde antal elever kundeett stortmang.
hanteras enda lärare och inga behövde spenderaspengarav en
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Ävenpå SOU 1992 94böcker till eleverna. och bristvaror.varpapper pennor
förutsättning BilagaEn förbisedd materiell för folkundervisningens 5se-

tillgången billiga blyerts-utveckling till massproduceradevarnare
stålpennor.och storskaliga industriella produktionenDenpennor

sådana startade i början respektive mitten 1800-talet menavav
överallt barndröjde länge innan det blev självklart fattigadet att

penna.disponerade Viktigast allt förmodligen attegen av varen i
natio-Pestalozzis pedagogik framstod brukbar i tidens storasom

svårigheternalstatsbyggarprojekt. Pestalozzis under de för-Bland
åren i Neuhof Svedbom otacksamheten hos föräld-nämnersta

ifrån såvanligtvis dessahvilka barnen honom,togo snartrarne,
någonfått kläder, myndighet skyddade honomhade attutannya

frånsådant 8.ofog Senare blev det uppbackningenmot ett
frånmyndigheterna, bestämt modemistiskt ochjust närmare na-

ämbetsmannakretsar, först i Schweiz ochtionalistiskt sinnade se-
från utrikes skulle vända Pestalozzis fiaskon tilldan även ort, som

succéer. Fichtes hyllningar till Pestalozzi led i Preussensettvar
nederlaget 1806.nationella samling efter I Sverige pläderade

årskring 1809och andra i kretsen för folk-Broocman män en
modell medel nationel-uppfostran enligt Pestalozzis i detettsom

återuppbygget Finland ochla efter förlusten stormaktsställ-av
ningen.

pedagogiskt tänkande fortsatte,Inflödet tyskt det iäven omav
Sverige dröja till 1890-talet innan herbartianema allvarskulle

företrädarna förerkännande de ledande veten-vann som en ny
förskapligt psykologiskt grundad folkskolepedagogikdvs. öv---

rigt herbartianismen förlorade sin dominans i Tysk-innanstrax
svallvågomavårt frånbörjadeland. början sekel den tyskaI av

reformpedagogiska rörelsen, för använda Her-att termen som
slå lärarkårenin denNohl myntade, över svenskaattman senare

under första decennierna blev Kerschensteiners arbetsskoleme-de
många lärare, under trettiotalettodik riktmärke för aktivitets-ett

märke. riktningpedagogiken Elsa Köhlers En fortfarandesomav
lever Rudolf Steiners antroposofiska pedagogik.kvar är

Inhemska bildningstraditioner

bildningstraditioner med starka inhemska förstBland börrötter
folkbildningen denna aktier föroch främst nämnas. Att traditions

lågt på fårögonblicket noterade hemmamarknaden inte skym-är
bildningsarbeteblicken för det slag fram i deväxteattma av som

och nykterhetsrörelsematidiga arbetar- viktigt inslag iutgör ett
kulturarvet. franske etnologen Michelsvenska Den Verretdet no-

nyligen den svenska studiecirkel-demokratinterade äratt en
européerfortfarandemodell fascinerar i tid den kom-närsom en

semunistiska drömmen krossats Verrets introduktion i Ethnolo-
67 tillgie française, XXI, 1 1991, den franska översättningens.nr
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Ambjörnssons i sammanhanget viktiga Den SOU 1992 94Ronn uppsatsav
arbetaren. Bilagaskötsamne 5

enhetlig företeelse. Idé-senska folkbildningen ingenärDen
på år utveckling funnitstuderat dess harhistoriker som senare

konkurrerande bildningsideal. Gustavsson ställer i sinBernt av-
1991, varandra medborgarideal,handling ildningens väg, mot ett

nyhumanistiskt personlighetsbildan-självbidningsideal och ettett
svensk arbetarrörelse representerade Rickard Sand-ideal,de av

ChristerOlsson respektive Arthur Engberg. I Skog-ler, Osca
avlandling Vita under röda fanor, 1991, betonaslunds mössor

mellan traderingsideal och självbildningsideal, dvs.motsättniigen
föreställningen bildningsgods eller moralmellan ett enom som

föreställningen bildningskall överöras och om som process, som
något mämiskan med sig själv. arbetarrörelsen fick detgör Inom

idealet, svarande den klassiska bildningstan-närmast motsenare
Ändåfoten under loppet mellankrigstiden.ken, stryla ärav

och nordiskadelvis folbildningstraditionen, med in-den svensca
fria bildningsverk-stitutioner folkhögskolorna och den s.k.som

åtminstonesärpräglad därigenom den periodvis bu-samheten att
såövertygelsen bildning kan fram under-rits växa sägaatt attav

ifrån, urfolkdjupet.
den framskjutnaYtterligare svenskt särdrag är ställningett

alltsdan sjuttonhundratalet tillkommit den naturvetenskapli-som
Måtezniska bildningen. svenskarna inte haroch sär-attvaraga

områ-humanistiska bildningensskilt denmyclet överatt yvas
frågade i teologi, filosofi, humaniora, litteratur eller bildandeom

har vi seklerna importerat vikonster än exporterat,genom mer
århundradetdet först under detoch ä strängt taget senaste som

vårt frambringat författare,land humanvetare och konstnärer
filmskaparebildkonstiärer, dramatiker, vilkas inflytande i nämn-

grad landetsvärd utanför gränser. Däremot har naturforskare
Linné,Carl Anders Celsius, Carl Wilhelm Scheele ochsom von

långBerzelius vunnit världsrykte, jämte rad tekni-Jöns Jaco en
innovatörer inom jordbrukuppfnnare och hantverk, och in-ker,

dustri.
påminnafims här skäl den klassiska bildnings-Det att attom

Vilhelm allsi Humboldts tappning icke begränsadestanken von
humanistiska odlingen itill gäla den snävare mening. Mate-att

intog centralmatiken och naturvetenskaperna plats i Hum-en
vårtidaluniversitet. Vidare har vi i land,boldts sek-som genom

så betydande bidrag till den tekniska kunskapsut-lerna lärmat
anledning betona tekniken sinvecklingei, äger histo-att att egen

värde,ria och sit inte kan reduceras till deneget naturveten-som
skapliga hldningstraditionen.

områdePå pedtgogikens har handfull svenska innovationeren
såsomgenclang i omvärlden. Somligt, Pehr Henrikväckt Lings

gymnastik har förlorat sin aktualitet, tillhör alltjämtannatmen
pedagogilens levande Hit hör slöjden undervisningsäm-arv. som
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SOUtack Ot- 1992 94ordet slöjd spritt världensvenska är överDet varene.
någon Bilagabidragit till 5kanskeSalomon, än attto gesom mer annan

på undervisningsmetodskolschemat.slöjden plats Den somen
från slöjdskola och1870-talet utvecklades vid Salomonsoch med

inspirationskälla förskulle bli mäktigseminarium Nääs en
fostrandehandens arbete bildande och vär-tillmättedem ettsom

vårt land ypperliga hantverkstraditioner.bekant finns iSomde.
uppskatt-pedagogisk synvinkel det intressant den högaärUr att
såfrån oftaoch det 1800-talethantverket medningen sena va-av

bildande Träning imed fostrande och ambitioner.förenadrit
skönhetssinne ochförenades med odlingenarbetehandens av

många förHemslöjdrörelsen och de kampanjernasmakomdöme.
förvisso inte samtidavälgjorda bruksvaror saknadevackra och ut-

protestvågsekelskiftetmotsvarigheter kringländska svepte en-
förflackning fram helaindustriella produktionens överdenmot

efterläm-anmärkningsvärt dessa rörelservästvärlden. ärMer att
bestående spår vårt renommé svenskt hant-i land. Detnat som

åtnjuter välförtjänt,formgivning alltjämt är ochverk och svensk
Sveriges första-pedagogiskt försvarahär finns levande attett arv

område otänkbar den smakfostrandettarangsplats utanvore
både i den allmänna skolanhandaskicklighet meddelatsoch som

Carlingen tillfällighet Malmstenoch specialskolor. Det äri att
föregångsman bara formgivareinte ävenutansom somvar en

Capellagården, Olofsskolan ochskolman Nyckelviksskolan, som
för forrnsinnets fost-sina pläderingarpedagogisk tänkare, med

ran.
svenskagrundlade denna traditionTill de pionjärer som av

vårtUtanför lands honhörde Ellen gränser ärsmakfostran Key.
århundrade, upplagaförsta publicera-känd för Barnets varsmer

språk.mångaårdes till plä-1900 och inom kort Dennaöversattes
blev inflytelserikt bidrag tilldering naturenlig fostranför etten

språkom-alltden inom framförreformpedagogiska rörelsen tyskt
råde. århundrade den första och hittillstorde endaBarnets vara

pedagogiska världs-skrift förtjänar räknas tillsvenska denattsom
litteraturen.

någraFrån decennierna det i första hand socialade ärsenaste
områdeorganisatoriska innovationer inom utbildningensoch som
blev refe-omvärldens intresse. Den svenska enhetsskolanväckt en

frågaåterkommandeinternationellarenspunkt i den debatten. En
svenskarna försöker, alla barn ochkan erbjudasomvar man,

går kvalite-likvärdig utbildning detungdomar överutan att uten
Även in-svensk vuxenutbildning har tilldragit sig avsevärtten

många frånländer har hämtade Sverige figureratexempelItresse.
sådant återkommande utbildning, livs-diskussionernai somom

långt arbetsmarknadsutbildning. dag si-lärande och I kan man
håll för traditionella svenskaskönja viss renässans den ar-na en

människor bör studerabetsmarknadspolitiska principen hellreatt
arbetslösa.än
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Progressivismen SOU 1992 94
Bilaga 5

pedagogiska importen till Sverigesärklass verksammaiDen mest
progressivismen,amerikanska defi-1900-talet denunder varsvar

statligsocialdemokratisk och överidelogigenombrottnitiva som
områdepå till fyrtiotalets hälft.utbildningens kan dateras senare

förhållande utbildningsdebatten unikden svenska ärgörEtt som
så framstod statligt legiti-progressivismen otvetydigtatt som en

progressivistiskt sinnade lä-ideologi. flertalet länder harmerad I
motståndsrörelse.utgjort enrare

inom denprogressivismen fanns, liksomInom grenar av re-
självbildningstanken, nämli-formpedagogiska rörelsen, ekoett av

egenaktivitet. dessutom inrym-tonvikten vid elevernas Menigen
progressivistiska traditionen tendenser i riktning.de den motsatt

missuppfattningen den amerikanskanuförtiden utbreddaDen att
förespråkat frittskulle ha ohämmat kunskaps-progressivismen ett

någon måni liten deberor kanske översattasökande att mest
några programskrifter John Deweys handäroch lästa texterna av

dåfrån experimentskolan i Chicago.korta period han drevden
Över Dworkins vida spriddafemtedelar Martin S. urvals-fyra av

bestårYork, 1951,Education,volym NewDewey textertreavon
från vilka Svenperioden 1897-1902 utgöräven merparten av

urvalsvolym Individ,och Ulf Lundgrens svenska sko-P.Hartmans
John Stockholm,samhälle. Pedagogiska Dewey,la och texter av
ytterligare1980. skulle dock leva och verka halvsekel,Dewey ett

eller propagandistiskai de programmatiskaoch De-när man -
färd symboliskt och ekonomiskti med ackumulera ka-attvarwey

frånräkningskolförsöks Chicago-pe-sittpital för texternaeget
på de berömda för hur barnen lär sinarioden stöter recepten av

fårocherfarenheter snickra och väva koka ägg,attgenomegna
lågstadi-bestodglömma Laboratory School enbartinte att avman

för möjlighetenandra sammanhang Dewey öppenI är attum.
åldrarnai inträder i ämnesstudiernas och dehögreeleverna upp

motsättning mellanvetenskapliga disciplinernas traditioner. Den
å undervisning, organiseradsidan problemorienterad somena

åeller andra sidan skolämnesbunden undervisning,projekt teman,
derasså vedersakare,ofta ställt progressivisterna upplö-motsom

förstnämnda metoderna betraktas inkörs-delvis de somses om
portar.

efteruppdelning i behov inte betydelse förDenna utan
sociala förskollärare och skollärarestrider mellan ellerdagens

och den klas-mellan klasslärare ärrmeslärare, svär taget motnoga
Skoglundpedagogiska bildningstanken. Som Christersiska an-

i sin avhandling den svenska kulturradika-märker i fotnot omen
idéhistoria Det märkliga har skett under 1900-taletlismens att

förespråkarså har Humboldts ochsäga väntatt trappaman
småför barn i deras kunskapssökande minimalfrihetstor men

åren47a.a.,frihet studenter. De harför senastevuxna s. en
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skolak- SOU 1992 94omsvängning varit märkbar härvidlag. Förskolan blir mer
Bilagagymnasieskolan ochelevernas valfrihet ökar i 5samtidigttig som

hållning Läroplanskommitténs direk-en speglas ihögskolan som
åldermed stigandeelevernativ ett egettaatt uppmuntras att

skolan, Dir.inlärning sittför sin och arbete ipersonligt ansvar
2.1991117, s.

fråntvå denavseenden avviker progressivismen otvetydigtI
förkla-förkärleken för psykologiskaklassiska bildningstanken

målrationellt tänkande.och förringar
psykologiskuppfostran och utbildning tillNär ut-anpassas en

utvecklingsgång ned-rustning och antages naturensom avvara
mänskligalika för alla medlemmar deti individerna ochlagd av

kvar för självbildningstanken. Isläktet, inte mycketblir utrymme
idén förankringen i psykologisk vetenskapsigoch för cen-var om

herbartianism vilken progressivisternainom dentral redan mot
då med filosofiskt motiveradekompletteradrevolterade, men

Progressi-undervisningens värden och mening.överväganden om
nu amerikans-vetenskapliga företrädesvisvismen innebar detatt

psykologiska trädde i den filoso-ka människansstudiet naturav
reflexionens ställe. Om detta för-fiska, pedagogiska och politiska

år. Christer Skog-skrivits i Sverigelopp hel delhar senareen
ff Axel Jzederholm skulden för dena.a., 252 Gustavlund ger s.
inneburit den dynamiska människosynenpsykologisering attsom

återknytabildbar, föruppfattningen människan tillattsomom
vokabulären pedagogikämnetförsvannden nyttjade ur somovan

områdePå och skolpolitikensdisciplin. social-vetenskaplig var
i sammanhanget, följdriktigtAlva central gestalt ochMyrdal en

Hirdmans lägga livet tilli Att rättahuvudperson Yvonne stu-en -
1990.Stockholm, Kenneth Hult-dier folkhemspolitik Ii svensk

1991, ställs Alva Myrdals pläde-qvists avhandling Förskolebarnet,
pågrundadbarnuppfostran tidsenligring under trettiotalet för en

vetenskap dels de tidigapsykologisk barnträd-medicinsk och mot
gårdslärarinnomas religiöst färgade bildromantiskt och barnet,av

bamomsorgsideologi fullbordadeofficielladels sjuttiotalets som
psykologiskutvecklingen bilden barnet naturmot av-av som ren

sociala bestämningar.skalad alla historiska och
målrationella progressi-förBöjelsen ärargument ett annat av

verksamutmärkande drag, i Sverige utomordentligtvismens en
finnereffekt det pedagogiska tänkandets amerikanisering. Härav

jämförelse klassiska bildnings-vi ytterligare skillnad i med denen
håller inne-bilda sig vi fast vid den klassiskafilosofin. Att är, om

något blirinte förhand föreskrivet. Därmedbörden, bliatt
bildningsmål stäl-självmotsägande begrepp. lärareDenett som

bildningsmål dit haroch leder eleven dit och baraler ettupp
misslyckats.
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Målrationalitetens gränser SOU 1992 94
Bilaga 5

pågåendemål såbegreppet centralt i den organisato-Eftersom är
någotfinns skäl dröjariska omvandlingen skolväsendet, vidattav

målrationella tänkandets begränsningar. finns risk förDetdet en
målstyrning, målrelaterade betyg kommertalet etc. attatt om

magiska formler, förväntasfungera slags lösa allaettsom som
såi fall med nödvändighet kommerproblem övertro atten som-

lika besvikelse.följas storenav
målrationalite-anmärkningsvärt framskjutna ställningDen som

frånpedagogik i hög gradtillerkänts inom svensk är ettten arv
Två till väsensskilda principer förenadesprogressivismen. isynes

Åprogressivistiska pedagogiska traditionen. sidan skulleden ena
utgå frånlåta sina erfarenheterindividerna ochundervisningen

till kunskap enligt de välkända experi-sig frampröva recepten
mentalism och learning by doing. andra sidan skulle samma

mål.leda fram till i förväg uppställda Individernaundervisning
sig till det moderna näringslivets behovförväntades ochanpassa

samhällsliv, förspeciell form demokratiskt inte talatill attaven
undervisningsmål. Bådeelaborerade amerikanska ochalla merom

progressivister utmejsladesvenska har bilderpresenterat noga av
individ bör bli undervisningens slutprodukt.den goda som

förklaring till denna paradox givetvis psykologismen.En är
människans naturgivnaessentialistiska antagandet själsligaDet om

målen,ledde till de förutsebara önskvärda resulta-utrustning att
påframstod naturligt utfall psykologiskett veten-ten, som av en

grundad undervisning följsamt stödjer barnetsskap sä-attsom
utvecklingsgång.förprogrammerade psykologiska Det gälldega

skydda barnen okunniga föräldrars och konservativabara motatt
inflytande och sörja för uppfostran och undervis-lärares att att

vetenskapliga psykologins vil-ning stod i samklang med den rön
ket självfallet innebar naturenlig uppfostran och undervis-att en

så hårt reglerad.blining kunde nog
målenförklaring tedde självklara, helt enkeltEn är attannan

förespråkareprogressivismens uppfattade sig själ-beroende att
sina likar exempel det det slags människaoch som somva

frambringa. utbildningsideologiskolan borde En Deweys artav
socialtexistensen alldeles bestämt korrelat libe-förutsatte ettav

universitetsprofessorer, journalister och andra intel-ralt sinnade
såsom vapenbröder i kretsenlektuella, Deweys kring Theegna

Republic, liberala administratörer och politiker och moder-New
sinnade industriledare och affärsmän. För svensk liggernistiskt en

till jämföra med dedet kanske närmast hands kretsar soci-att av
och socialdemokratiska akademiker, med makarnaalliberala Myr-
centralgestalter, framför allt under fyrtiotalet bered-dal somsom

amerikanskför den storskaliga importen progressi-de marken av
utbildnings- socialdemokratiskaoch socialpolitik. I denvistisk

årform inte förränskolpolitik under dessa i mittentogsom av-
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SOU 1992 94demöverprogressivisterna inom partiet övertagetfickfyrtiotalet
tillgång Bilagatill den 5arbetarbarnönskade skänkahandförstaisom

politis-demonopoliserat haröverklassenutbildninghögre som -
motståndarna jämlik-äninteoftapedagogiska annatoch settka

Ambitionenmissvisande.kundehetssträvanden. Inget mervara
målrationell värderationell.denmycketlikaminst varsomvar

och kan-därtillrättvisinte baraskulleskolan utanDen varanya
samhällslivets ochför individernas,medelframför alltske ett ar-

riktning.förnuftigomdaning ibetslivets
progressivism,amerikanskattraheratsandraMen även avsom

Deweyfrån Sovjetstatens ledarefrån dentill höger,vänster unga
skolväsendetrådgivare byggdeKrupskajanärinbjöds uppsom
uppfattningensäkerligen haftharnäringslivsrepresentanter,till
naturliga sättförkroppsligat detderasatt gruppegengemensam

till del. Uralla medborgarekommabordetänkaochatt somvara
målen fram-och ihop. Detsådant medlenperspektiv hängerett

indi-förstår undervisningsjälvklart utrymmeatt som gerensom
målegenaktivitet leder tillochutvecklingnaturligavidemas som

samhällslivet och arbetslivet.själv, förindividenförtillär nytta
förhållandetnågotvarit sägabaraavsikt har härMin att om

något domslutfälla överbildningstanken, inteklassiskatill attden
På progressi-vis blevochallmänhet. sättiprogressivismen största

nittonhundratalet.undernödvändighetandavismen i Deweys en
teknologin, poli-produktionen,samhällethänder iNär det som -

tilldelas undervisningenosynligt,allttiken blir enetc. mer-
tillåter direkt förbe-samhällefunktion iän ett merensomannan

något Ulf under-P. Lundgrenlivetframtidaredelse för det som
debatten.pedagogiskasvenskai denstrukit
allenarådande i det svenskamålrationaliteten blivitAtt pe-

värderatio-inneburit detblanddagogiska tänkandet har attannat
skall lä-direktiven denEnligtundan.tänkandet trängtsnella nya

liksom in-Läroplanskommittén utarbetar de tidigareroplan som
tredje led, värden.mål fattasnehålla riktlinjer. Häroch ett

Skollagensifinns lagfästöverordande uppdragSkolväsendets
1990, lyderrevisionen,efter denportalparagraf,s.k. senastesom

geografiskkön,skall, oberoendeungdomarbarn ochAlla av
till-förhållanden, likahaekonomiskasociala ochhemvist samt

för barn ochi offentliga skolväsendetgång utbildning dettill
likvärdig,varje skolformskall inomUtbildningenungdom. vara

ianordnas landet.denvarhelst
färdigheterochkunskaperskall elevernaUtbildningen ge

harmoniska utveck-främja derasmed hemmen,i etesamt, samar
Isamhällsmedlemmar.människor ochansvarskännandeling till

särskilda behov.medhänsyn till eleverutbildningen skall tas
överensstämmelseutformas iskalli skolanVerksamheten

värderingar. ochdemokratiska Vargrundläggandemed somen
människasvarjefrämja aktning förskallskolaninomverkar

vår miljö.föroch respektegenvärde gemensamma

tillgång utbild-tilllikatal värdenframför alltdetHär är om
värdering-demokratiskagrundläggandeutbildning,likvärdigning,
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vårvarje människas Sådanaegenvärde, miljö. SOU 1992 94ar, gemensamma
vården kan kallas oförytterliga. Oförytterliga värden år de i Bilaga 5som

given kulturkrets gäller under alla omständigheter. De utgören
medborgarnas samfällda moraliska fond egentligen inte be-som

målrationellahöver motiveras med Ingen kan medargument.
hänvisning till arbetslivets förändrade krav eller till rönnya om
undervisningens inlärningsresultat hävda har det elleratt nu ena

oförytterligaandra värdet spel. Att likvärdig utbildningsatts ur
varmed inte likformig tillhör de oförytterliga värdena in-avses

ifrågasättasnebär detta värde inte någonkan påvi-att attgenom
det samhällsekonomisk eller regionalpolitiskatt synvinkelsar ur

eller vissa individerför eller undermå-till fördelgrupper vore om
någotlig undervisning meddelades i hörn riket. Självfallet ärav

frånvärdena inte eviga, de kan skifta samhälle till samhälle och
från tilltid i givet samhälle vid given tidpunktettannan, men en
existerar uppsättning värden ingen kan göra sigen som urarva

träda gemenskapen. oförytterligaDessautan värdenatt ut är iur
kraft de i enskilda fall kan sig opraktiska,oavsett oekono-teom
miska, onyttiga eller onödiga.

Så mål övergåttvi talar har vi tillsnart sättett annat attom
målrationell förhållandetEn argumentering berör mel-resonera.

mål målrationelllan och medel. Vid strikt kalkyl ställ-taren man
ning till vilka medel enklast, säkrast eller snabbast leder tillsom
målet. bedömerMan vad medlen produktivitetkostar och hur

målet måletnära kommer effektivitet, är värt dessaman om
kostnader, det finns billigare eller andra synpunkterom ur mer

måletmedel,acceptabla eller kanske bör justeras.om
förefaller innehåller bådeDet rimligt läroplanatt värdenen

mål. sådantoch Värdena lärare och andra i skolananger som
målen sådantskall respektera, uppnåde antingen skall ellersom

eftersträva. riskEn med den här dokument, medtypen av som
nödvändighet kompromissprodukter,är är de fylls med allt-att
för meddelanden och uttalanden alltför obestridligsanna av
riktighet Erik Wellanders karaktäristiker det slags tanklöshetav
språkbruketi brukar kallas truismer eller plattheter, Riktigsom

svenska, Stockholm, 1939, 526. Enligt direktiven skall dens. nya
läroplanen kort och tydlig. Det intressant läroplans-vara vore om

avståförfattarna ville frånpröva möjligheten formuleraatt att eg-
mål och värden. kundeDe nöja sig med citera redan kodi-attna

sådana.fierade Portalparagrafens innehållaandra stycke torde de
målenviktigaste överordnade målende särskilda för olika skol-

ämnen hör inte hemma i läroplanen i kursplanerna.utanm.m.
finnsVärdena kodifierade i skollagen, framför allt i andramen

dokument Sveriges påriksdag skrivit under grundlagen ochsom
andra lagtexter, FNs deklaration de mänskliga rättigheterna,om
konventionen barnens rättigheter, de viktigaste miljökonven-om
tionerna finnsDet skäl i läroplanstexten såda-hänvisaetc. tillatt

dokument; den vinner därmed i auktoritet och kanske inte likana
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centralbyråkraternas SOU 1992 94verklighets-uppfattaslätt sprungensom ur
målgår Bilaga 5läroplanensbekantBland lärarenycker.främmande som

poesidelen.riktlinjer underoch namnet
innehålla riktlinjermål läroplanenskallvärden ochUtöver

må-ochVärdenaskolväsendet.inomför arbetetspecifikaärsom
medanskolan,och utanförvid sidanför livethar relevanslen av

i skolanarbetetprinciper för hurellerrättesnörenriktlinjer avser
läroplansarbetetaktuellautföres. detoch Iorganiserasstyrs, nu

på föränd-vissaeftersomsätt,utformasriktlinjernakan ett nytt
ansvarsfrågomaadministrativa göri detringar attsystemet nu

...,börskolanstod i läroplanenklarare. Förrdefinieraskan nu
konsekvensEn intressantskall ....skriva lärarekan avman
något mindreblirföräldrar och eleverutveckling ärdenna att

skolgång får civil-sägabarnensTvisterrättslösa. att merenom
måhända skolledare eller läraredäri USAkaraktär,rättslig som

domstol.når dåliga införresultat drassig ellermisskötersom
jagmånga delriktlinjer. ärFörsig slagtänkakanMan egenav

skul-önskvärda attityder,föreskrifteri utanförtjustinte omvaga
rimligaelever och läraretillförsäkrarriktlinjerföredra ar-som

behovvarje elev medskallskolledningenbetsvillkor garantera
fårdå i fredeller honvecka hanhel dagdärav minst varaperen
skolledningenarbetsuppgift;sammanhängandesyssla medoch en

där han el-hyllmeterelev minstvarje utrymmeskall garantera en
förvar intill sin arbets-arbetsmaterial isitthaler hon kan tryggt

medförmodligen oförenligaföreskrifterdylikaplats. Tyvärr är
införas i lokalasjälvfallet demen kansjälvstyretdet kommunala

arbetsplanema.
tjäna exempelkanbasfärdigheternamed de s.k.Arbetet som
i skolans plandoku-mål riktlinjer kanpå ochvärden,hur anges

människor kunnabörsvenskar tordeAlla attment. omvara ense
någorlunda kanskeväl borde,och räknaskrivatala, läsa, som

läropla-basfärdighet införas ifemteföreslagit,Bodil Jönsson en
oförytterligt vär-kan läsa ärtänka. medborgarnaAtt ettattnen

vår berör medborgarnaskulturkrets. Dethelaförde, gemensamt
möjligheterderas samfälldaoch dessutomrättigheterindividuella

odla ochyttrandefrihet,varandra,sig medmeddela garanteraatt
mål,något det äränDetta är ettutveckla kulturarvet. ettmer

påvisanågonlåter lyckassig upphävasinte attvärde, ens omsom
På grundvalläsa.lyckligamänniskor leverfinns attdet utansom

mål, alla eleverexempelviskursplanernavärde kandetta angeav
behållningförmågan medgrundskola ägaavslutadskall efter att
denvissaförtrogna medsakprosa,slagvissaläsa svens-avvaraav

läroplanernakanförfattarskap. Dessutomcentralalitteraturenska
exempelvisi skolan,riktlinjer för arbeteteller kursplanerna ange

tillgånglättläromedlen ha god ochvid sidanskallalla elever av
arbetsplanerskönlitteratur. deIochsaklitteraturtill somannan
mål riktlinjerochvärden,skola kan dessavarjeskall upprättas

vår tillräckligräknaskolaskall vi härvadkonkretiseras som
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våraläskunnighet, vilken litteratur skall eleverna läsa, hur skall SOU 1992 94
vårt skolbibliotek användas Bilaga 5

föreslåLäroplanskommitténsDet är uppgift läroplan föratt ny
grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbild-
ningen, och dessutom, enligt de direktiv utfärdades i de-nya som

1991,cember kurs- timplaneroch för grundskolan. Det ingenär
lätt uppgift. ansluterJag mig gärna till Nietzsche, i ettsom par
förordsutkast till den tänkta boken tyska utbildningsanstalterom
förklarade frånhan för föreslådel avstodatt kurs-attegen nya
planer och timplaner, beundrar den kraftfulla hosnaturenmen

förmår frånden tillryggalägga hela vägen empirins djupsom upp
till därifrånde egentliga kulturproblemens återhöjder och ned till
de reglementenas låg-och konstfärdigaste tabellverkenstorraste

Sämtlicheländer Werke, G. Colli och M. Montinari, Berlin,utg.
1980, Bd. 648 761.och Nu skall Nietzsche inte läsas efters.
bokstaven. beundranDen han uttryckte ironiskt menad. Hansvar

frånföreläsningar 1872 de tyska lärosätenas bruk och miss-om
bruk bildning tillhör det giftigaste kan läsa, och det in-ärav man

påträffattroligt han de erforderliga kraftfullate att naturerna
bland de ämbetsmän utfärdade föreskrifter undervisning-som om

bedrivande vid de samtida realskolorna, gymnasierna och uni-ens
versiteten.

Inte desto mindre beskriver Nietzsches komprimerade formu-
lering idealt läroplansarbete, förenar gedigenett empirisksom
kunskap skolans och bildningens villkor med reflexion överom
de egentliga kulturproblemen, reglementen och tabell-varur

med ämbetsmannaspråkverk dagens styrdokument, dvs. läro-
planer, kursplaner, timplaner etc. fram.växer Olyckligtvis hän-
der alltför ofta reglementena och tabellverken stjäl helaatt upp-
märksamheten. fråganEtt typiskt exempel är när skolansom
kunskapsförmedling till gälla antal lektionstirn-transponeras att

meddelad undervisning i det eller andra skolämnet. Demar ena
egentliga kulturproblemen bildningsfrågan,däribland rörsom-
principer för vad det uppväxande släktet kan och bör lära ham--

i skymundan när organisationsrepresentanterna konkurrerarnar
i timplanerna.utrymmetom

vår någraBildning i tid, diskussionspunkter

Jag nöjer mig här med hänvisa till franskt diskussionsin-att ett
lägg, de Förslag till framtidens utbildning det samladesom pro-
fessorskollegiet Collegevid de France Mitterands uppdrag ut-

åttiotaletarbetade i mitten Propositions l enseignementav pour
de l avenir, Paris, 1985. Förslagen intressanta försökettvar som

låta reflexionen deöver grundläggande principerna elleratt med
den svenska läroplansvokabulären riktlinjerna för det samlade

föregåutbildningsväsendet refonneringen läroplaner, kurspla-av
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941992SOUintehittillshartänkt. DetSå experimentettimplaner.och varner
5Bilagadenpågående revisionernaframgångsrikt. De avsärskiltvarit

grundadeförefaller knappasttimplanerochkurs-skolansfranska
tillmanadeCollege de Franceslagdetreflexion somaven
of-denriktaÄndå värde,sitt attexperimentethade1985. genom

skolaniarbetetförprinciperde somdiskussionenfentliga mot
otänkta. Enmedtill ochouttalade ellerodiskuterade,lämnasofta

i andrabörjaroftaAlltförrimlig.tågordning verkarsådan man
detellerutformningkursplanernas enadebattermedänden, om
tillledervilket attschemat,skolämnetsandra utrymmeeller

rörsstridsdammetifrågorna knappastgrundläggande somsynsde
brakarsärintressenanär samman.upp

från FranceCollege deförslagensomligaSjälvfallet avvar
ävenintressantaförhållanden, andra ärfranskatillknutna men

principerfyrakommenteraskall härJagfrån horisont.svensk
deframextraheraskantolkning,frisynnerligen urinedansom,

förslagen.franska

förståelsehistoriskutvecklaskall avelevernaochLärarna en
perspektivethistoriskadetskulleDärmedutveckling.kunskapens

1 ochse avsnittenskolämnenaförenarbanddetblikunna som
sådan undervis-förhållande tillskolämnenasär6. bekantSom

pedagogiskapå i te-tvären termervetandetordnarning som
skoldebattenistridsäppleetc alltidblockärnnen ettprojekt,man,

intellek-slagolikamedlärarkategoriermellanstriderna avoch i
skoläm-ochKanske kan ettvartbagaget.iinvesteringar avtuella

ändå bindasoch sin egenartbehålla traditionersina mennena
frågan efterväckerständigtundervisningallimanomsamman

medsambandutveckling Ikunskapensförvillkorenhistoriskade
något decimalsystemetselevernalärmatematikundervisningen om

fotbollsträ-tillanslutningihistoria,befolkningsstatistikensoch
be-medsigbekantardeförgymnastikläraren attsörjerningen

England.iuppkomstsportbegreppetsmodernadetförtingelserna
införstådda medvälär attsjälvalärarnaförutsättning ärEn att

produk-historiskaskolämnena ärinklusivekunskapsformerna
regeliochlärarutbildningeniförsummatärsynsättett somter,

läromedlen.frånvarande ihelt

fram-ochmångfald utbildningsvägarerbjudaskallSkolan en
handlafår baraintediskussionenpedagogiskagångsmått. Den
ocksåmåstefrämjas. Denskallverkningargodaskolanshurom

Denbegränsas.kanskadeverkningarskolans avhurhandla om
frågamångfald iprincipenlanserade omCollege de France om
skydd förframgångsmått tjänakan ettochutbildningsvägar som

skolarbetetenkelspårigt erfaraskullesysternvilka ielever ett mer
Principen ärmisslyckanden.följd uppse-merobruten avensom

fler chan-vårt giveslandSverige. IiFrankrike änendeväckande i
utbildningssystemet,utanförochimisslyckanden,att repareraser
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skolåren.ellerunder efter Den aktuella diskussionen det SOU 1992 94om
svenska utbildningssystemets förhållandeanpassning i till den Bilaga 5eu-

integrationenropeiska borde kompletteras med reflexion överen
vilka särpråglade svenska bildningstraditioner hotas utrot-som av

sådanning. En specialitet är de vid internationell jämförelseen
goda möjligheterna bryta Collegevadatt de France kallat miss-
lyckandenas onda cirkel. Dessa möjligheter institu-garanteras av
tioner folkhögskoloma, den fria folkbildningen, den kommuna--
la vuxenutbildningen stått öppna för udda och sociolo-som-
giskt osannolika människor behövs för minska för-attsom nog
kalkningsriskcma i hela samhällskroppens påblodomlopp; det in-
dividuella planet finns mångahur helst vittnesbörd hursom om
horisonterna här vidgats och personligt bildningsprojektett börjat

pågårform. dettaNär skrivsta debatt vilken dessanyttaen om
institutioner gör och hur mycket fåstatliga de bör kosta.pengar
På politiska ståndpunktdet fältet är den vunnit dominans attsom
bl.a. universiteten och forskningen är ännu viktigare. Fortfarande

några årför sedan styrkeförhållandena annorlunda, i skott-var
dåglucken stod ofta de utbildningar favoriserade elever medsom

nedärvt kulturellt kapital skolframgångaroch i bagaget. Iegna
den utbildningspolitiska debatten stridsfrågorna sådantrör som
kvalitet kontra nivellering, alternativt privilegieförsvar kontra

pårättvisa, beroende debattören själv är placerad. Urvar ett so-
ciologiskt perspektiv kan strider tolkas kraftmåtning-samma som

mellan samhällets eliter. Den elit påför närvarande defensi-ar -
bygger sin ställning organisationskapital och harven som-

anknytning till socialdemokratin, fackföreningsrörelsen eller vissa
delar den offentliga sektorn har i rad avseenden behovav en av
inrättningar ABF, fackliga studier och vissa folkhögskolorsom

rekryteringsbaser, arbetsmarknader för hängivnasom kärn-som
bland det fotfolket,trupper ställen där proselyterna ochegna som

fårderas barn sina intressen tillgodosedda. Andra eliter, för när-
varande offensiva, har behov exempelvis selektivmer av en mer

tillantagning högre utbildning eller särskilda och sårskiljande ut-
bildningsaltemativ inom det offentliga skolväsendet eller privata
skolor vid sidan därav. Det finns uppenbar risk för bild-atten
ningsfrågan trängs i bakgrunden utbildningspolitiken i alltförom
hög grad elitemas sin åter-styrs ställning ochav omsorg om egen
växt.

Skolan är inte den enda plats där lär sig. Denna självklaraman
vittgåendeprincip har konsekvenser. Här hamnar vi i klassisktett

pedagogiskt problem. Filantropinisterna, herbartianema och and-
tenderade sätta likhetstecken mellanatt bildning och undervis-ra

ning, allt lärande värde ägde i skolan. De nyhu-omsom av rum
manistiska pedagogerna, denna punkt ordesom motuppror

Ävende gamla filantropinisterna, ståndpunkt.intog motsatt om
vrångbilddet år tillskriva åsiktenalla nyhumanisteratt denen att
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941992SOUdetärstofferbjödlatinska litteraturenochgrekiska nog,klassiska
Bilaga 5undervisnings-hård begränsningförespråkadede avatt ensant

formellatill dentilltroderasmedgörahadevilketstoffet att
förvärvadeförmågordedvs.kraft, att manbildningens tron

ianvändaskundematematikeller tränagrekernaläsaattgenom
åharDekluvna.varitharProgressivisternaskiften.livetsalla

måste ha kon-allt,inte kanskolan utanhävdatsidan att varaena
degivitå sidan mestandrasamhället,omgivandemed dettakt

Närskolschemat.vardagskunskap utrymmeslagskiftande av
skoloramerikanska ettkapitletentusiastiskadetläser om -man
importfyrtiotaletsförbetydelseutomordentlig avaktstycke av
KontaktresebokMyrdalsGunnarochAlvaiprogressivismen - långahur88-132 undrar1941,Stockholm,Amerika, manmed s.

hundratals ämnendeallaförbehövs attskoldagar rymmasom
bekämp-ochbokföringtillfrån matlagningräknashär upp,som

stoff-förriskenochblir akutUrvalsproblemetohyra.ning av
så omfattandepåtager sigså skolanöverhängande snartträngsel

Läroplanskommit-enligtämnen,fjortondeRedanuppgifter. som
undervisningstid, ärgaranteradtillförsäkrasskalldirektivténs

hem-Ändå slöjd,avförts,därmed ämnenmånga. hade treganska
Vivålladeförstås protester.vilketbarnkunskap,ochkunskap

derasförbetydelseanciennitet ärmisstänka ämnenaskan avatt
övrigade1955,förstobligatorisktSlöjd blevöverlevnadschanser.

frågasenare. Särskilt igaranterad ännu omställningfick sin
tänk-gällerdetnär annatäventimtilldelningskolämnenas men

administ-utbildningspolitiker ochundervisningsstoff utsättsbart
görfrån välorganiseradetryckstarkt somgrupperförratörer ett

måsteovillkorligenhjärteangelägenheterderasjustgällande att
kärnuppgif-skolansfara värtpå är attDetschemat.platsberedas

råa styrkanorganisatoriskadenochsärintressenaträngs utter om
plats därendadeninte ärskolanfår principenAv attavgöra.
på, idelsden är bradetdels bör göraskolanföljersiglär attman

be-oundgängligensådant deelevernautsträckningrimlig somge
i li-skolan ellerutanförsigsvårligen tillägnar senarehöver men
ef-frågan huromdiskuteradedenärslutsats omattEnvet. annan
detbeaktarså blottlängebesvaraskaninteskolan ärfektiv man
fun-denskola äreffektivi sig;skolansker i somlärande ensom

informationsflöden.ochkunskapskällorandraallablandvälgerar

konsti-socialtlångt förhindraså möjligt attskallLärarna som
kunskapsområdenkunskapsformer ochhierarkiertuerade av

kunnaSå skulleväxt.för kunskapenshinder manblir till ett
förslagenlåter extraherassigprincipfjärde urformulera somen

Åt existerarsakförhållandet detattfrån rang-College de France.
etc kanmanuellintellektuellkunskapslagolikamellanskalor av

ilärarenkanmycket. Däremotsärskiltinte göraenskild lärareen
elevstår lärandet. Enföri vägenmån deförhindranågon somatt

bokli-handhavande änpraktisktlära genomlättarehar att genom
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studier skall inte bromsas det sakförhållandetsocialaga SOUav 1992 94att
åtnjuterboklig lärdom högre prestige. En elev lär Bilaga 5annan som mer

läsa böcker än intervjuaatt lokalaatt näringsidkareav skall in-av
hindras det åtnjuterte arbetssättetattav prestigesenare mer

bland vissa lärare. Det kan självfallet finnas andra skäl till ele-att
skall läsa böcker eller göra intervjuer principenverna i den-

föreslårversion jag här bara det olyckligasvaga och iblandavser
dåonödiga fall kunskapssökandet blockeras grund vissaattav

kunskapsformer eller kunskapsområden sociala orsakerrent ärav
lägre rankade än andra med sociala orsakerrent jag utfalletavser

sociala strider.av
Sådana blockeringar inträffar inte bara i skolans undervisning.

Samma mekanism förklarar skolfrågor ägnas fögaatt iutrymme
Ämnenkulturdebatten. för intellektuell reflexion är inordnade i

hierarkier, vilka i sin är beroende styrkeförhållandentur inomav
de fält där publicister och andra professionella intellektuella ut-
kämpar sina strider. I skalan finnstoppen ämnen är värdi-av som

föremål för offentliga skriverier, i botten bl.a.ga ämnen ärsom
triviala eller utnötta, kort icke särskiljande,sagt och överlåtssom
till dem yrkesmässigt sysslar därmed, eller tillsom partipolitiken,
vardagslivets samtal, mindre ansedda journalistiska etc.genrer
Skolfrågorna lågtär ganska rankade. SverigeI påfallandeär det

jämförelsevis reflekteradatt offentlig diskussion försen uni-om
versitetens framtid, medan de enklaste demagogiska tillåt-knep är

i debatten skolan.na om

Bildningstankens aktualitet

Ett slags arkeologi skulle behövas förståför hur dagensatt utbild-
ningsväsende påvilar frånavlagringar tidigare epoker. Den tidiga
folkskolepedagogiken lever sitt lönnliga liv i klassrummen, exem-
pelvis språkligai det typiska umgänget frågardär läraren och ele-

En naiv iakttagare kan tycka dettaverna svarar. mönster,att vars
påvisatsmassiva dominans mångai empiriska undersökningar, är

mysteriöst med tanke läraren förutsättsatt och ele-veta mest
hållningenminst. I till läroplanen fortleververna denrester av

dåtid läraren hade religiöst uppdrag. ställningstagandetett till lä-
roplanen uppfattas trosfråga. Under lärarutbildningensom en trä-

kandidaterna i bekänna sig till läroplanen.attnas Man kunde tän-
ka sig professionell hållning till arbetsinstruktionen,en mer
kanske till och frågormed kritiska varför dennaom utser som
den gör.

SverigeI har hittills arbetet med skapa läroplaneratt och kurs-
planer betraktats teknisk angelägenhet för administratörersom en
och ämnesexperter. De är verksamma i skolan har förväntatssom
förverkliga läroplanen. Skolarbetets innehållfaktiska har dock
framför allt dels tidsramarnastyrts timplanema, lärares tjänst-av
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SOUgöringsskyldighet, ofta utgjort 1992dels de läromedelspaket 94ettsom
momentindelning Bilagade kursplanernasöversättning centrala 5slags av

undervisningsinnehåll.och förslag till
sådan inte likakort kommer ordning längreInom atten vara

konsekvens riksdagsbeslut över-självklar. Som rad omav enen -
mål-frångången skol-regelstyming till och resultatstyrning, om

och kommunalisering, statsbidragväsendets decentralisering om
för föri klump i stället öronmärkta kontondelas ut spe-somsom

ändamål utfor-läroplaner och kursplanercificerade kommer att-
slåpå skolan skall le-skall fast vad arbetet isätt. Deett nyttmas

ansvarsförhållandenfram till, jämte vissa och Där-da yttre ramar.
detaljreglera undervisningen skallde inte hurkommer attemot
läromedelspaketens ställning. Tidigaretill. Samtidigt vacklar

säker och lättbearbetad mark-hade läromedelsindustrin stor,en
1991 avskaffades den statliga granskningennad, den 1 juli avmen

gåvoläromedel har likaledes försvunnit,läromedel, paragrafen om
förde elektroniska möjligheterna lärareoch hörnet väntarrunt

på skräddarsydda läroböcker. Allt detta inne-hand skapaatt egen
ned i Skolstyrelseleda-bär förpassas längre systemet.ansvaretatt

skall ordna de omständigheternaoch rektorernamöterna yttre
tillsammansförväntas dekring undervisningen. Av lärarna att

undervisningsstoffet ocheleverna väljer och ordnarmed ut upp-
fårundervisning. anled-arbetsplaner för sin Lärarnarättar egen

bildningsfrågan frågornaochning ställning till tillatt ta egen
mening. Eleverna skall bli friarekring läroplaner i vidaste att

studiegång. måstekomponera själva arbeta med desin Deegen
grundfrågor urval, organisering förmed-rörande värdering, och
ling i hög grad omhändertagits denvetande tidigare avav som

och läromedelsförlagen.skoladministrationencentrala
klassiska bildningstanken förtjänartalar för denAllt detta att

för lärarnafinns garanti och andraaktualiseras. Det ingen attatt
frihetsgrader skolsystemetkommer de kom-utnyttjaatt somnya
viktigt konstatera det svenskaerbjuda, det år att attattmer men

varitutbildningsväsendet i sin administrativa aldrigutformning
Lehrfrei-skollärama och eleverna dennärmare smulaatt ge en av

universitetetsheit och Lernfreiheit det nyhumanistiskasom var
adelsmärke.

alldeles utsikts-händer det inte verkarDet görannat attsom
blåsa univer-försöka liv i den klassiska bildningstanken. Ilöst att

gångbar med den yrkes-sitetsvärlden har den blivit alltmer i takt
växande kriti-inriktade linjeorganisationens sammanbrott och den

gymnasifiering. Spridningseffekter till sko-högskolansken av
kan tänkas.världlans

bildningsfråganfinns historiska förklaringar till hamna-Det att
pedagogiska dis-skymundan under efterkrigstiden dende i när

pedagogi-kapade till pedagogikens filosofi ochkussionen rötterna
årsallt 1946 skolkommissionhistoria. framförkens Det somvar

vi levt med sedan skolkom-lade grunden till den skola dess. För
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1992 94SOUvilket skolanförsamhälle,demokratinsdetmissionen framstod
Bilaga 5alltigenombidra,skulledentill vilketochskulle utbilda som en

idealistiskafrån år tidigarenoll. Denbörjadenyskapelse. Man
ted-provenienstyskreformpedagogikenbildningsfilosofin och av

nationalsocialismen.komprometteradliksomde sig överspelad, av
nordameri-samtidadenfrämstvetenskap,tidsenligMed hjälp av
omformasskolanskullebeteendevetenskapen,kanska empiristiska
uppgifterSkolanssamhälle.godaför dettatill i kampenett vapen

politiska liv,detföreställningarnasåhärleddes säga ar-att omur
till.samhälletframtidahöra detskullebetsliv sociala livoch som

målrationellså utpräglatplaneringstänkandeI dag har ett av
in-uppenbarligensiglätKlassklyftomalegitimitet.förlorat sinart

filosofiska ochdenkunde inte ersättaPsykologinplaneras bort.te
såframstår graddentillOmvärldenreflexionen.pedagogiska som

så lä-deducerasägautsiktslöstförefaller attföränderlig det attatt
samhällsliv väntarframtidadetkursplanerroplaner eller manur

eller önskar sig.
Skulle denplaneringsinstrument.får blottSkolan inte ettvara

skul-rådande kravkonjunkturensdennöja effektuerasig med att
måstebildningsarbeteverksamtEttuppdrag.le den fylla sittilla

illusionerehurupå erfarenhetersamlade utanbygga seklers om-
bild-alla därskola föråtergång förr. Att skapaskolantill en
sådanuppgift. Enantikvariskingenhuvudsak ärningsarbetet är

funnits.skola har aldrig
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Förslag till framtidens utbildning 94gagn
Utarbetade professorema vid College de Franceav
på begäran Republikens Presidentav

Motiven

Frågan innehåll målutbildningens och kan inte behandlas till-om
fredsställande nöjer sig med allmänna och äg-om man vaga svar,
nade skapa alltför lättköpt enighet; ingenatt bestrider allatten
undervisning bör forma människor med öppet sinne, rustade med
de dispositioner och kunskaper nödvändigaär för de skallattsom
kunna förhållandenerövra vetande och sig tillnytt anpassa som
ständigt förändras. måsteDenna allmänna intention vid varje till-
fälle sin måstesärskilda bestämning. Numer vi hänsyn tillges taga
vetenskapens utveckling, oupphörligen omdefinierar före-som
ställningarna måsteoch samhället. Vi vidarenaturen tagaom
hänsyn till förändringar i den ekonomiska och sociala omvärlden,
i påverkarsynnerhet de arbetsmarknaden till följd tekno-som av
logisk förnyelse och omstrukturering industri, handel och lant-av
bruk. Av alla dessa förändringar deär direkt berörmest ut-som
bildningssystemet tvivel utvecklingen modernautan kommuni-av
kationsmedel särskilt televisionen konkurrerar med ellersom- -

åstadkommer,motverkar det skolan särskiltden det etis-samt
ka planet i grunden förändrade rollen för pedagogiska instanser

familjen, arbetsplatsen, by- eller kvartersgemenskapen ochsom
kyrkorna.

ocksåDet är nödvändigt beakta hur själva utbildningssyste-att
förändras. gällerHär detmet undvika apokalyptiskt talatt om

kris, eller än värre det profetiskt fördömande tonläge sökersom
lärarkårensyndabockarna inom eller i dess representativa organ.

De sociala relationer mellan lärare och elever, mellan föräldrar-
och lärare, mellan lärare skilda generationer vilka tillsam-ur -

konstituerar utbildningsinstitutionen har, i olika gradmans ut-
områdenbildningens nivåer,skilda undergått djupgåendeoch om-

vandlingar grund såsomsociala faktorer urbaniseringen,av
skolgången,förlängdaden den ändrade relation mellansamt ut-

bildningssystem och arbetsmarknad i förening med exarninassom
minskande värde lett till sannskyldig kollektiv påbesvikelseen
skolan.

känslorDe förvirring eller revolt dessa förändringarav som
påväcker beror delvis förändringarna varken varit uttänktaatt el-

ler avsedda. ifrågasättandetDet eller mindre medvetna detmer av
outtalade delegeringskontrakt, knyter samhälleettsom samman
med dess utbildningssystem, ångestska-har efterlämnat slagsett
pande beträffande själva grundvalarna förtomrum utbildningssy-
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SOU 1992 94känslanfrestelserregressionensdemotverkaFör att somstemet.
6Bilagasåväl föräldrar,eleverunderblåser ochlärarehoskris somav

enligt vilkaånyo principerdemåste övervägaförsöka attman
så demokratisktärutbildningssystembyggakan somett somman

förmår mötaochkravdetsamtidigt nuetsmöjligt, motsvararsom
utmaningar.framtidens

fårmål, blunda förvi inteutbildningensDå vi omresonerar
uppgif-medinstitutioniinbyggdafinnsmotsättningarde ensom

Påantagonistiska intressen.olika ochtillfredsställa rentavattten
står tillskolanhandlingsutrymmebegränsadedetgrund somav

antinomieroöverbryggbaraframstår motsättningarnabuds, som
kvantitativt&quot;kva1itativt&quot;, offent-demokratisering&quot;urval&quot;,

poli-lånar polemiskt ochslagstill alltetc, sigvilkaligtprivat&quot;
medfinnas närmotsättningar kommerutnyttjande. Dessa atttiskt

ellerkrav,mellanspänningarnaövervinna motsattasökervi nu
förföreslår nödvändigamål medel ärdeoch attvidemellan som

uppnå dem.
lagstif-hareller rättindividingen atthävdakanMan att grupp

alla andrastället förfrågor, träda idet vill sägai dessa attta
tillgo-påverka förutbildningssystemetförsöker attvilkagrupper
utbild-troligtheller knappastDet är att ettintressen.sinadose
mindredestouppslutning. Inteallmänvinnakanningsprogram

så dessadet ettutbildningssystemet, ut,utgör svarnu sersom
sammanhängandefrågor. framställningexplicitEn av enyttersta

åtminstone förtjänstenprinciper harvägledande attuppsättning
ifrågasättande diskussion deoch anta-framtvingarden ett aven

osäkrautbildningspolitikensutgöreller fördomar,ganden, som
framstår övrigtodiskutabel. Föremedan denosäkergrund som-

vetenska-utvecklatillsyftarimperativtekniska atttycks de som
förenligaofta välutbildningenvetenskapligadeneller varapen

idén de-självainnefattasimperativ ettetiskamed de omavsom
nå långtkanvilket innebärsamhälle, ettmokratiskt att man

både rationell ochdefinieramedvägstycke att mermeren
problemi deskull hamnaför denutbildning,rättvis attutan som
utbildnings-använderdemåstadkommer splittring blandofta som

talesmän.och derassystemet
reformprojekt. Den ärplan ellervarkenär ettDenna text en

författare,reflexion.resultat Dessprovisorisktochblygsamtett av
väl medvet-forskarutbildning, ärforskning ochmedarbetarsom

från otack-långt undervisningenssigbefinnerde mestattna om
förhål-stå ifriaredärigenomde justkanske kanrealiteter;samma

står syf-kortsiktigaspel ochögonblicketförtill detlande som
ten.
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Principer SOU 1992 94
Bilaga 6

mångfald.l. Vetenskapens enhet och kulturernas välEn avvägd
utbildning bör kunna förena den i det vetenskapliga tänkandet in-

universalismenneboende med den relativism förmedlas hu-som av
mångfaldenmanvetenskaperna dessanär uppmärksammar lev-av

nadssätt, olika kulturers visdom kynne.ochav

Även avstår frånutbildningssystemet ansluta sig till denattom
eller andra moraluppfattningen, kan det aldrig undandragaena

ofrånkomliga åliggande.sig det etiska dessär Därföransvar som
huvudmålskulle dess kunna inprägla de kritiskaett attav vara

dispositioner kan lära och humanvetenskaper-natur-som man av
nivådet perspektivet kan för varjeI anpassad undervisningna. en

i vetenskaps- och kulturhistoria utgöra motgift gamla el-ett mot
ler former irrationalism och förnuftsfanatism. Dessutomnya av
bör samhällsvetenskaperna öppna vägen till upplysta omdömen

sociala världenden och erbjuda alla slag mani-motom vapen av
pulation. Det exempelvis mycket bildande kritiskt under-attvore
söka hur opinionsundersökningar genomföres fungerar,och eller

utgångspunktmed i de politiska institutionernas historiaatt ana-
lysera mekanismerna för maktens delegering.

Bland de funktioner tilldelats kulturen, de vikti-ärsom en av
fungera försvar alla former politisk ellergaste att ett motsom av
påtryckning;ideologisk detta den fria tankens verktyg kan, isom

andra sammanhang krigskonsten, dagens medborgare möjlighetge
skydda sig reklamens, propagandans och den politiska ochatt mot

religiösa fanatismens symboliska maktövergrepp.
Denna pedagogiska inriktning skulle syfta till utvecklaatt re-

spekt fetischism för vetenskapen den fulländandeutan som- -
formen rationell verksamhet, och samtidigt skärpa vaksamhe-av

vissa användningar den vetenskapligaten verksamhetenmot av
och dess resultat. handlarDet inte grunda moralattom en
den verkliga eller idealiserade vetenskapen, överförautan attom

hållningkritisk vetenskapen och dess användningar,gentemoten
hållning utgår från frånvetenskapen själv och kunskapsomen

socialadess användningar.om
enda universellaDen grundval skulle kunnasom man ge en

kultur ligger i erkänner den grund sin historiskaatt attman av
påvisakaraktär arbiträr.är Det gäller därför detta arbiträra in-att

sådanaslag och utveckla de instrument filosofin, filolo-att som-
gin, etnologin, historievetenskapen eller sociologin förser medoss

förståkrävs för skall och andra kultur-att accepterasom man-
påminnaviktenformer; härav inbe-alla kulturellaatt attav om

vetenskapensgripet skapelser historiskt förankrade.är Bland den
historiska bildningens alla tänkbara funktioner nationell integra--

förståelse återerövringention, vetenskapens ärnuet,av av genes -
synvinkeldenna de viktigaste den bidrager till läraatt attur en av
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också 1992 94samhörighe- SOUskillnadernaavtäckatolerans, att mengenom
Bilaga 6civilisationer.mellanten

utbildningssystemet öppnaskäl tvingarsamverkande attFlera
religionerna, ochdecivilisationerna ochhistoriskasig för de stora
sociala villkorensåväl deinre sammanhangdessasbeaktaatt som
både inomveten-utveckling. Skälen ärochuppkomstför deras

gjortmetodenkomparativaframsteg denfrämstskapliga som-
folkomflytt-ökandesociala, i synnerhetochmöjliga genomen-

människoroftare givervärld alltförändrad socialningar ursom
med varandra ellerkommuniceraanledningtraditionerskilda att

åstadkomma överlasta kurs-dettaFörtillsammans.bo utan attatt
be-måste med etnocentriskaallt bryta denframförplanerna man

till allaEuropahistoria görmänsklighetensskrivning upp-somav
frånmåste förskolanredanupphov.framstegs Manochtäckters

vänjainslag kanetnografiskakulturgeografiska ochinföra som
mångfalden vad gälleroch bruksedervidbarnen att acceptera av

matvanor... ochboende,kläder,kroppen,användningen av
i historia,Särskilt undervisningenmångfalden itankesystem.av

påvisamåste civilisationer-de skildaspråk hurgeografioch man
ekologisk ellerblandningkaraktäriserasvalolika avav ennas

Samti-socialt arbiträrt.detnödvändighet och ärekonomisk som
lånpåminna och redskapteknikerde otaligadigt bör avomman

vår vuxit fram.minstcivilisationer inteskildavarigenom egen --
åockså sidan den förnuftetsborde förenaUndervisningen ena

åintentionen, andravetenskapligaligger i denuniversalism som
historiska vetenska-dekan lärarelativismsidan den avsom man

variationer hosregistretinriktning helaoch deras mot avpema
Blottoch känsligheten.kulturella visdomen att ut-den genom

till-bringatänkande kanoch rörligaresmidigareveckla ett man
samklang medvetenskapligt förnuft ienhetligttill etttron en

mångfalden bestämda förnuft. Enkulturelltmedvetenhet avom
fårförmåga konfronterassådan tänkandet ständigtförvärvas om

oupphörligtvarierade ochoändligtoch historiensmed naturens
världar.förnyade

mästerskap. undervis-former för IspektrumEtt bredare av
påden monistiskaall kraft bekämpamedbordeningen synman

framgång ordnas itill olika formerintelligensen leder att avsom
förhållande överordnad. Flerenda formmedhierarkiskt somett en

socialt erkännande.borde vinnakulturellt mästerskapformer för

den kompe-kontrollinte fullständig överharUtbildningssystemet
utbildningars värde näm-skilda ärdet är;tenshierarki garantvars

positioner i arbetslivetavhängiga värdet degradhögligen i av av
konsekreringVerkan skolans ärtillträde till.giverde trotsavsom

utbildningssystemetsoch inomförsumbar,det inte ettramar vore
till nedbrytningen debidragenverksammade rentmest so-avav
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ciala hierarkierna söka försvaga eller avskaffa hierarkin mellan SOUatt 1992 94
begåvning, såvälolika former för i dess institutionaliserade form Bilaga 6

exempelvis ämnesbetygens olika vikt i examen i lärarnasen som
och elevernas sätt tänka. En de skriande bristerna hosatt mestav
dagens utbildningssystem är det i allt högre grad erkänneratt
blott enda form för intellektuellt mästerskap, denen som repre-

gymnasiets naturvetenskapliga linje och dess förläng-senteras av
ning vid de naturvetenskapliga elithögskolorna. alltmerDen privi-
legierade ställning tillerkännes viss matematisk färdighet,som en

får tjäna instrument för urval och utslagning, al-gör attsom som
framstårla andra kompetensformer fåttunderlägsna. Desom som

förmågorsina åtsnöpta eller mindreär prisgivna erfarenhe-mer
förhållande bådemisslyckande, i till den kultur kom-ter av som

mit dem till del och den i skolan dominerande kulturen detta
torde orsakerna till den irrationalism florerar förvara en av som

erhållitnärvarande. Allt medan de, den kultur socialtsom som
såvidaöverlägsen, allt oftare de inte gör exceptionellanses en-

ansträngning och de sociala villkoren är synnerligen gynnsamma -
är prisgivna för tidig specialisering med all den stympningen

följer därav.som
på gångAv och sociala och vetenskapliga skäl bören samma

ocksåbekämpa all hierarkisering i de subtila former-mestman -
praktiker och vetande, i synnerhet hierarkierna mellanna av-

rent och tillämpat, mellan teori och praktik eller tek-
nik, hierarkier med stark ställning i den franska skoltraditionen.

måsteSamtidigt tvinga fram socialt erkännandeettman av en
mångfald åtskilda kompetenshierarkier icke kan reducerassom
till varandra.

På nivåer, förhållandetalla i mellan discipliner lika väl in-som
varje enskild disciplin, lider utbildningssystemet och forsk-om

ningen denna hierarkiska uppdelning i rent och tillämpat,av
uppdelning transformeradär form den sociala hie-en som en av

rarkin mellan intellektuellt tvåoch manuellt. Härav slag av
urartning påverkabör bekämpa systematiskt attsom man genom
institutioner och tänkande för förstadet skolans dragning till det
formalistiska, orsak till vissa elever modet, för detatt tapparen
andra nedvärderingen konkret vetande, praktisk verksamhetav
och den därtill knutna praktiska intelligensen. välavvägdEn un-

åstadkommadervisning bör god balans mellan övning i rationell
genomlogik tillägnelse exempelvis matematikens tankeinstru-av

ment och praktiska experimentella metoder, och därtill öva ma-
nuella färdigheter. Tyngdpunkten skulle kunna läggas vid de all-
männa tankeformer vilka vetenskap och teknik under sek-genom

Ävengånglernas konstituerats. matematiken föddes i Grek-om
vårland skulle vetenskap i realiteten först komma grundläggasatt

två år väv där teorin oftatusen matematisksenare, som en av-
skulle kunna och experimenten insla-typ ses som varpen som-

allt i ständigt växelspel mellan den teoretiskaget; hypotesenett
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1992 94SOUGenombekräftar denna.utvecklar ochoch erfarenhetden som
Bilaga 6ochobservationerutvaldafånga i nätverklighetenatt in ett ex-av

områden approxima-lyckats erövravetenskapenperiment har av
sin kunnattiv närmevärdena iexaktarealltdär de ut-sanning, tur

mätandevärderas föreställningensjälvaatt ap-ommangenom
kritisksannolikheter. Enplicerat avvikelser ochberäkningar av

forskningsar-fråga giltigheten hosförgränsernavaksamhet i om
bjudande nödvän-betet vetenskapliga resultaten årdehosoch en

förekom-dighet sannolikheterprocentsiffror ochdärvärldi en
medvetna kon-Få klartsamhällsmedborgare äröverallt. ommer

år höjs ellerekonomiskt indexefter tiosekvenserna att ettav
ändå brukbart,sänks hur konstlat,ochmed procent, menomen

Ändå våramångavilarindexsådant grundad är.statistisktett av
det.dagliga på sådana vioftastgrunder,beslut att vetutan om

inte överläg-Ett i sigbilmodell behöverexemplarvisst varaenav
hundratusentalvi kan med dekonkurrent,jämförbarset menen

förvärdera chansenunderlagmodellexemplaren somsammaav
in-väderlekstjänstengiven kanså fallet. Föratt skulle ortenvara

Så formu-föruppskattning chansernate änannat regn.avenge
såle-lerar förefallerockså Deti USA sinatidningarna prognoser.
åt-sig viddes skoltiden vänjerunderoch attangeläget att envar

sannolikheter.bedömaminstone intuitivt
den.tillkommerteorin den platsbörundervisningenI somges

verbalismellerTeori formalismvarken medmening harprecisi
sinjust sträng-slutledningsmetoder är,Logiskaatt göra. genom
Samtidigthet, hjälpmedel.heuristiskakraftfullautomordentligt

produktionbör områden syfta tillpå undervisningenalla att en
får upptäck-skall möjlighet göraelevenoch attäga att egnarum

alltstället förlaborera ikaneller fysikte.r. kemi attI man
kan produceraresultaten. Manoch bara teater-noteraserverat en

pjäs, filmrecension,föredrag,ellerfilm, ett enenopera,enen
bokanmålan skoltidning, brev tillellerhelst verkligför etten

skadeanmälan, ibruksanvisning ellersocialmyndigheterna, enen
får heller inte glöm-Stället utläggningar.med Mannöja sigför att

ochmatematikaktiviteterna,teoretiskadeäven mestma att som
fysik, andaOm dennaför aktivt upptäckande.giver utrymme
finge fördjup-undervisningenråda, konstnärligaskulle den som-

måleri,område etcning något filmmusik,konstnärligtinom
påtvingadi dag, indirekti stället för,valdoch fritt somensom

måsteaktivitet erhålla domänplats. dennaframskjuten Inomen-
områdenågot underordnas praktikentalandetän annatmer

att teckna ellereller komponera,instrumentspela attt.o.m.ett
måla, hierarkierna bordehem. Avskaffandetsittinredaatt av

grundnivån,också undervisningen, i synnerhetleda tillhär att
i delika konsternabehandlar de tillämpadeutsträckningstor som
sköna. reklam, industriellgrafisk formgivning,Förtrogenhet med

idesign, tilleller fotografering äraudio-visuell konst stor nytta
vardagslivet.
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94SOU 1992
Bilaga 6

Mångfaldigandet så långt3. chanserna. Det viktigt attav vore
möjligt mildra konsekvenserna skolans domslut, och attsom av

framgångrik skolgång fårförhindra konsekrerande effekt, el-att en
påmisslyckande innebärler fördömelse livstid. Detta kanatt ett

åstadkommas mångfaldigar utbildningsvägarna och över-om man
gångarna mellan de olika utbildningsvägarna och undviker göraatt

oåterkalleliga.studievalen

borde med alla medelMan söka mildra de negativa effekterna av
skolans domslut fungerar självuppfyllande profetior. Detatt som

gäller till minimum begränsa den konsekreringseffektatt ett som
främjar grundat pappersmeriter, och framför alltett system
gäller det begränsa den stigmatiseringseffekt gör de soci-att som

fångaralt offrenutsedda för skolans domslut till i misslyckandets
cirkel.onda negativaDe sanktionerna kan i synnerhet deom-

drabbar ungdomar, i fråganhögre grad än andra ställs införsom
sin identitet och är särskilt för eller mindreutsattaom som mer

dramatiska kriser döma människor till modlöshet, uppgivenhet,-
till och med förtvivlan. Kunde minska de okontrollerademan

effekterna alla domslut, skulle tvivel minska denutanav man
ängslan inför bådeskolan oupphörligen alstras hos föräldrarsom
och barn, med alla slags psykologiska eller till och med psyko--
patologiska och sociala konsekvenser i följe.-

Därmed inte skall såvägra göra urval, försagt att attman
sätt lösa det problem ibland kallas urval via misslyckanden.som
En dylik lösning skulle blott leda till sanningens ögonblickatt
ständigt såväluppskjutes, med förödande konsekvenser för de be-
rörda individerna för skolan institution. Att erbjuda ele-som som

fiktivt tillträde skulle innebära låtariskeradeettverna att attman
individerna och institutionen betala högt pris för konsekven-ett

dålig kan inteMan fuska inlärningensmed reel-start.serna av en
Ävenla logik. det kräver insats, det endaär kanextraom en man
tillförsäkra alla godgöra Det gäller vidtaga alla deatt start. atten

åtgärder är ägnade skänka goda bildningsvillkor deattsom
missgynnade och motverka alla de mekanismer ledermest att som

får såsomtill de de sämsta villkoren den egendomliga logikatt
svåravilkenenligt skolklasser anförtros nyutbildade lärare eller

lågutbildade, underbetalda och undervisningsplikter överlas-av
assistentlärare.tade Det finns ingen anledning miss-att tro att

lyckandena mirakel skulle kunna undanröjas medettsom genom
någothjälp slags psykosocial behandling. Misslyckandena kanav

komma till rätta med endast öka antalet lärareattman genom
och framför allt förbättra deras utbildnings- ochattgenom ar-
betsvillkor. Det är välbekant undervisningen i Frankrike, sår-att

högskolenivå,skilt frågalider brister i allt be-storaav om som
det intellektuellarör livets specifika infrastruktur biblioteken
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här, SOU 1992 94behöver ordaotillräcklighet vi inteuppenbaravilkas ar-om
Bilaga 6god kvalitet,antologier Över-läroböcker,i formbetsredskap avav

databaservetenskapliga arbeten,sättningar etc.av
det existe-blir medvetnabetyder lärare, attDetta att omsom
omdömenmånga derasmästerskap ochformer för att egnarar

få effek-kan traumatiserandegiltighet ochbegränsaddärför har
frånavhålla be-förmås definitiva domslutsig allaborde attter,

förmågor. ständigt ha ibörLärarnaallmännaträffande elevernas
partiellåtanke omständigheter bedömerallade underatt pre-en

deras ellerväsenicke elevernaochstation natur.personer,som
mångfald formerdet existerarerkännakundeOm att avenman

frånframgång, förpliktelsen formabefriasskulle lärarna attför
enda modell. föreningenligt Imänniskorutvärdera allaoch en
metoder, värdesätterpedagogiskaspektrummed brettett somav
inom för detprestationerskilda slagoch kräver ge-ramenav

varje utbild-minimum kan krävakulturella manmensamma
framgångmångfald för kun-kriterierningsstadium, skulle aven
borde kunnaochblir plats därskolaninnebära att envarenna
socialtplats där de sämstlyckas, och intefinna sitt sätteget att en

stigmatiseras.misslyckas ochställda
förmågor skallelevernasnödvändiga utvärderingenOm den av

yrkesvägledning änstudie- ochformske ikunna somsnarareav
mångfald socialt likvärdigakrävsuteslutningsdom, ut-en aven

karriärer.hierarkiserade Allti till dagensbildningsvägar motsats
Önskar bytaborde de eleverinstitutionellt stödslags somges

från kombinera den under-till ellerutbildningsväg en annanen
al-borde medskilda utbildningsvägar. Maninomvisning som ges

obligatoriska dessamed stela vägar,medel bekämpa systemet
utbildningsgångar ödesmättadgiver nästanenkelriktade ensom

uteslutningsdomar.och skolans Det ärtidiga valentyngd de
skiljer sigtill elevernanödvändigt hänsynvisserligen attatt taga

förmågor, intellektuell läggning, ochåt, inlärningsrytm, iii sina
detta hänsyn-skilda utbildningsvägar,sigde inriktar motatt men

pååtgärderåtföljas konkretför sättstagande borde att ettav -
tillgång utrustning uppvärde-och godtill bra läraret.ex. genom -

deunderlägsna enligt ibetraktasutbildningsvägarde somsomra
omgivningen gällande hie-och den socialaföreställningsvärlden

Utbildningsgången därmed formenskullerarkierna. taga av en
inriktar sigspecialisering, elevernafortlöpande motattgenom

giver tillträdemångdisciplinära utbildningsanstalter vilka i sin tur
fattar beslutdeinstitutioner. Innanspecialiseradetill ungamer

viderbjudas praktikperioderspecialitet, bör devälja sinattom
arbetsplatser.skilda slag av

eller minskaarbeta för upphävabordeDessutom ten-attman
vårtheliga.utbildningsexarnina betraktas Idensen att sam-som

socialskolan garanteradexamina slagsbetraktashälle ettsom av
den adelstit-funktion helt analog medfyller somenessens, som
sig utförasomliga sänka tillförr. förbjuderfyllde Delarna attatt
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framståruppgiftervissa ovärdiga, och andra sträva SOU 1992 94attsom som
framstårframtid åstadkommastängd. Förmot Bilaga 6atten som som en

förändring härvidlag är det viktigt värdesätter de faktiskaatt man
arbetsresultaten. Man kan exempelvis i samband med all slags
rekrytering införa kvot där utfört arbete och faktiska resultaten
premieras vid utnämningar eller befordran i specialfallet rekryte-

åstadkommitringen lärare kvot för dem mönsterbil-av en som
dande pedagogiska innovationer eller visat extraordinärprov
hängivenhet. Till de byråkratiskalytenavärsta hos det franska

hör oduglig skolan legitimeradsystemet att ochen men av person
kompetent alla socialt relevantautanen person examen ur syn-

vinklar skiljs för livet, ungefär adelsmannen och den ofräl-som
påI och för sig detär examina grundade urvalet skadligtse. en-

måndast långti den det fortsätter verka sitt syfteutöveratt om-
det fortsätter verksamt under människas hela livsbana,att vara en
och skråintressenorättfärdiga hänsyn till eller i miss-om man av
riktad underlåterfackliga intressen värdera detattomsorg om ar-

åstadkommes.bete Man borde arbeta för förändringsom en av
regelsystemen och tänkesätten samtidigt utbildningsexaminasom
får behålla sin funktion garanti godtycke,yttersta motsom en
borde deras giltighet begränsas till dåviss period, och blotten

informationskälla bland andra.som en
åtgärderBland de bästär ägnade minska stigmatise-attsom

ringseffekten skulle de verksamma tvivel in-mest utanen av vara
förandet former för konkurrens. En konkurrens mellanav nya
skolsamhällen, liknande dagens idrottstävlingar mellan skolklasser
eller skolor, där lärare och elever förenas i projekt,gemensamma
skulle innebära slags tävlan vari tillett ansträngaattman sporras
och disciplinera sig, i konkurrensen mellanutan indivi-att som-
der elever eller lärare splittras och somliga förödmju-gruppen-
kas och förlorar modet.

mångfald.Enhet i och Utbildningssystemet bör överskri-genom
motsättningenda mellan frihet och statlig styrning skapaattgenom

förutsättningar för verklig tävlan mellan och olikarta-autonomaen
institutioner,de och samtidigt skydda de ställdasämst individerna

och institutionerna.

Åtminstone på högskolenivå skulle konkurrerande och autonoma
mångainstitutioner erbjöd slag utbildning kunna utgörasom av

åtgärdergrundval för vilka tillsammans skulle öka effektivite-en
och jämlikheten i utbildningssystemet. uppnåsten Detta kunde

ökad konkurrens mellan pedagogiska skolbildningar ochgenom
mellan olika utbildningsinstitutioner, vilket skulle kunna bidraga

förnyelsentill och mildra de förödande effekterna skolansav
domslut.
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påtryck- 1992 94SOUallaskyddasUtbildningsinstitutionema bör yttremot
6särskilt Bilagaautonomi, det villreell sägamedningar och utrustas en -

själ-befogenhetforskningsinstitutionerna medgäller attdetnär -
mål. dennödvändiga förvillkorVissa ärsina attbestämmava

erhålla autonomi, denskall deninstitutionerutbildningenshögre
mått kännetecknar verk-ansvarighetoch detsärprägel ettsomav

sådant ochsig grundläggandeförenar inomUniversitet. Ettligt
mångfaldmedutbildning och ärprofessionell utrustat resurseren

tvekanViktigastskilda funktioner. ärdess utanmotsvararsom
samlad budget,kontrollerarsjälvinstitutionen garante-att somen

frånfrån bidragfinansieringskällorflertaltillflöde sta-ettras av
frånfrån privata stiftelser,från ochkommunernaregionerna,ten,

frånfrån eller privata företag.offentligaellereller uppdrag staten
till finansi-alumni bidragastuderande ellerdeKanske kan rentav
finansieradePå så delvis offentligtellerskulle privatsätteringen.
samexisteraoch forskning kunnautbildningför högreinsitutioner

offentliga medel. Au-finansieras medheltinstitutionermed som
skapafullständig det gällerlika närbordetonomin att nyavara

fråga examination ochregler föriutbildningar genom-som om
ekonomiskt olönsammauppgift blir stödjaStatensströmning. att

utbildningar.kulturellt viktigamen
mångfald relativt lättbordeochenhet iPrincipen genomom

sådanutbildningen, därden högreinomtillämpas ut-kunna en
påbörjats sörjt förinteännuredan ävenveckling attom man-

denåtgärder effekternakunna motverkaskulledevidtaga avsom
ef-försöksverksamhetVia frivilligkonkurrensen.ohämmade som

princip kunna tilläm-bordeallmän,blir allthandter sammamer
sekundärskolenivån bör defi-vilken dag tviveli utanävenpas

årets inkluderas. handlarså högskolestudier Detförstanieras att
erforderligasidan allmäntinstitutioner vidskapaatt som, avom

valfri undervis-erbjuder specialiseradkunskaper,grundläggande
därigenomspecialitet ochinstitutionsvarjening, utgör ett avsom

institutions-Härtill krävsi konkurrensen.starkastedess attvapen
självständighetlärarkollegiet tillerkännes störreellerledningen en

mångsi-införfråga genomlärarrekryteringeni att mermanom
pedagogiskkrav egentligbedömningskriterier, däriblanddiga
sökandestill hur dehänsynochkompetens, att tagergenom man

förhåller kompetens.till lärarkollegiets samladesigkompetens
sålunda medden dolda konkurrensensöka ersättaskulleMan

måste kontrolleras och korrigerasdocktävlan,öppen ge-somen
roll. Om deomdefinieringgenomgripande stu-statensavnom en

möjligheter ellerekonomiskagrundvalväljsderande ut av
utbildningssegregationen. Förgrunder, ökargeografiska att mot-

måste ställda in-decentralmakten sämstdettaverka attgarantera
ohäm-effekternainstitutionerna skyddasochdividerna mot av en

formuleradeskall tydligtgarantierDessamad konkurrens. vara
måste sörjaStatenbör kontinuerligt över.effektiva och deoch ses

utbildningsinstitutioner och regelsystem gördet finnsför att som
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det möjligt för och förvärva kulturellt SOUatt 1992 94ett gemensamtvar en
minimum. gångbaraMan kunde exempelvis dela allmänt statli- Bilaga 6ut

stipendier till de studenter saknar ekonomiska möjligheterga som
studieförmåga,förränta sin sörja föroch universitet,att att gym-

nasieskolor fåroch högstadieskolor möjlighet dem individu-att ge
ell eller kollektiv handledning. institutionerDe detager emotsom

erhållaminst gynnade skulle subventioner och institutionella för-
delar, till exempel lönetillägg såtill lärarna, och skulle blisätt

utbildningsområdenprioriterade i stället för avstjälpningsplatser
för ungdomar dömda till nedklassning.

Samtidigt språkligarespekterar kulturella, och reli-statensom
giösa särdrag, bör den tillförsäkra alla det kulturellagemensamma
minimum framgångkrävs för med skall kunnaatt utövasom man

yrke och giver det minimum kommunikationsfärdighe-ett som av
pågör upplyst kansätt sinater utöva mänskligaatt ettsom man

och medborgerliga rättigheter. åliggerkonsekvensI härmed det
de offentliga myndigheterna bevaka den pedagogiska kvalite-att

på nivåer,hos frånskolorna lägre förskolanten till och med hög-
stadiet.

måste sålundaStaten direkt eller indirekt bidraga till utbil-att
da lärare, inriktningen deras pedagogiskaatt verksamhetange av
och utvärdera denna. återkommandekanDetta skeatt genom
översyn läroplanerna, ekonomiskt stöd till läromedelav genom av
god kvalitet, definiera kulturelltatt mini-ett gemensamtgenom

också påinitiativ visar vägar. Ettmum, men genom som nya ex-
empel erbjuda allmänt tillgängliga och kostnadsfriaattvore ut-
bildningsprogram hög kvalitet, vilket möjligt ska-av vore om man
pade kulturell TV-kanal.en

Nationella kursplaner skulle kunna definiera ett gemensamt
kulturellt minimum, det vill densäga kärna grundläggandeav ve-
tande och färdigheter alla medborgare bör besitta. Dennasom
grundläggande utbildning skulle inte uppfattas fullbordadsom en
och utgångspunktavslutad utbildning livslångtförutan ettsom
lärande. Den skulle därför lägga tonvikten vid det grundläggande
vetande förutsättningenär för tillägnelsen alltsom annatav ve-
tande, och vid dispositionen för tillägna sig intellek-vetandeatt
tuell rörlighet, andlig ocksåöppenhet etc. Den skulle kunna be-

de generella och generaliserbara tankeformernatona mest och
såsommetoderna, proportionalitetsbegreppet och experimentell

argumentation. Man bör göra allt för till alla behärskaratt attse
språketdet förmåroch uttrycka sig i tal och skrift,gemensamma

särskilt fåri offentliga sammanhang. Härvid inte glömma, attman
de modersmålinte har franska måstetill behärska sitt förstasom
språk förutsättningen för bemästrandet fonetiska, grammatis-av-
ka och stilistiska skillnader för kunna tillägna sig dettaatt ge--

språk. Det dessutom mycket önskvärt allamensamma attvore
fick språklära sig såfrämmande tidigt möjligt.ett som
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erhålla 94SOU 1992möjlighetbörförskolorna,perspektiv bördettaI som
åtminstone Bilaga 6års ålder, inte högrefrån intebarn treemottagaatt
låta utrycka sig;barnenenbartåldrarna mednöja sigi attupp

överföra detsyftetmedundervisningdemdärtill attbör geman
lågstadiet förutsättesouttalatdevetandegrundläggande som

förstå använda detochoch främstförstbemästra, att gemensam-
skrift.ochspråket för talteknikeroch olikama

återställa och förmotivationlärarnasoch attstärkaFör att
blir följdenansvarighetenurholkning attdenmotverka avsomav

bör dekompetens,för all slagstjänsteår kriterietendadetär an-
utvärderar lärarnasinstanserskapamyndigheternasvariga som

tillrekryterasverksamhet. Devetenskapligaochpedagogiska som
år,högst fembegränsad tidföruppgift skulledenna utses en

lärarkårenutanförhämtasåtminstone dem skulledeloch aven
skildadebidragskapandegrundval mestväljasoch om-av

utifrån mångskiftande ochuppgiftråden. tillskulle haDe att ny-
institutio-individer ochhoskvalitetenvärderakriterieranserade

Så viktexempelvis denetc. börskolorlärargrupper, som gesner
hänsynstagandeeller ersättasåt titlaroch vägasexamina mot av

socialaelevernasEftersomskicklighet.pedagogiskalärarnastill
låter pedagogiskasig dennaolika skolor,mellanskiftarbakgrund
skolframgångar endamed elevernasinte mätasskicklighet som

materiel-fördelningenmått. skulle kunnainstanserDessa styra av
stödåtgärder,förmåner befordran,symboliska extraarvo-la och
etc.studieresorutlandspraktik,den,

funk-fyllakunnaskulleSådana utvärderingsinstanser samma
förgymnasienivå. betingelserreellaSedan de väl skapattioner

tillstimulera dessaskulleskolorna vilketmellan attkonkurrens -
kunde derasoch elevernalärarnasig de bästa ut-tilldragasöka -

skola. Ut-valoch elevernasföräldrarnasvägledavärderingar av
anför-speciella uppdragkundeinstanserdessaöver permantenta

så exaktnämligenspecialister,utländskaellerfranska atttros
tillståndetpedagogiskaochvetenskapligadetbeskrivamöjligtsom

ämnesområde, till aktu-med hänsynnivåerpå visstinomolika ett
i and-Frankrike ochförhållanden iutvecklingstendenserochella

offentligatilldelningenefter görabör strävaländer. Man att avra
underordna sigskolornaavhängigbidrag attaccepterarattav

också istimulans detfungerakankontroll, attdenna ensomsom
konkurrens-därmedkvalitetsintyg ochskolornagiverden ett en

fördel.
autonomioch lärargruppersöka läraresförAllt bör göras att

fråga kan skeyrkesutövningen. Detiansvarighetoch genomom
läromedelmassproduceradeframställningdeltar ilärareatt av

undervisningsme-etc, utvecklingihandböckervideokasetter, av
kursinnehåll. förutsätterDettai atttoder och översyn manav

med uppdragetambulerande inspiratörer, attskapar avgrupper
hjälpmedel ochförändring detillfånga förslagkritik och avupp

ochmed teknisktinnovatörernaanvänds, försemetoder attsom
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ekonomiskt stöd, sörja informationför sprids allasamt SOUatt 1992 94att om
utvecklingsinitiativ kort upptäcka, och Bilagasagt, att 6uppmuntra-

biståalla desätt nyskapande lärarna. Dessa inspiratörermest
skulle ha till uppgift återkom-även organisera regelbundetatt
mande regionala sammankomster i samarbete med det lokala uni-
versitetet, där lärarna skulle kunna lägga fram praktiska problem
från sin undervisning inför specialister, vilkas uppgift inte vore

rådkontrollera och inspektera och hjälp.att utan att ge

återkommande5. Regelbundet undervisningsinnehål-översyn av
innehåll återkommandelet. Undervisningens bör underkastas över-

med syfte undervisningsinnehålletmodernisera och gallraattsyn ut
föråldrade såeller mindre viktiga kunskaper och snabbt möj-som
ligt, till varje pris jaga nyheter, introducera land-utan attmen nya
vinningar.

Utbildningssystemets inneboende strukturella tröghet, yttrarsom
undervisningsinnehålletsig i alltid eller mindre, beroendeatt mer

på område,tid och släpar efter forskningens resultat och samhäl-
lets krav, bör systematiskt korrigeras regelrätta ingripan-genom
den, eller indirekt stimulans syftar till främjaattgenom som
översyn läroplaner, handböcker och pedagogiska metoder ochav
hjälpmedel. bli måsteFör accepterade och genomfördaatt dessa
översyner realistiska och hänsyn till de och be-tagavara ramar
gränsningar kännetecknar skolan institution.som som

Den ständiga tillväxten vetande skolan skall lära harut,av som
till dels göra med den institutionella och mentalaatt tröghet som
leder till i gångall oändlighet bevarar vadatt existe-man som en

Skråtänkandet inom föråldradedisciplinernarat. gör kunska-att
indelningsgrunderoch via examina, inträdesprov, utbildnings-per

bevis, undervisningsuppgifter, läroböcker och undervisning lever
evigt liv i skolorganisationenett gång-även när de inte längre år

bara i forskningssammanhang. En konserverande faktor ärannan
tendensen till anspråkenencyklopedism, fullständighet, eller
föreställningarna vissa bestämda förkunskaper alltidatt ärom

måsteabsolut oundgängliga det här kunna. För be-attman
kämpa dessa tendenser, skråtänkandet,och det bakomliggande
skulle behöva tillsätta kommitté för översyn den obli-man en av
gatoriska skolans och gymnasieskolans läroplaner, med uppdrag

alla krav från förgångnaenbart kvarlevorär detatt utrensa som
snarastoch möjligt införa nyttiga innovationer.att Och detta utan

något,till varje pris efter för bara föralt det är särskiltattge nytt;
i historiaämne leder ogenomtänktaett modifieringarsom av
kursplanerna genomgripande förändringar i övrigt tillutan upp-
repningar studiegång.och luckor i måsteelevernas Man visserli-

bekanta eleverna med de begreppsliga revolutionerstoragen som
ligger till grund för den moderna fårvetenskapen, det intemen
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1992 94på klassiska SOUbekostnad denintesynnerhetoch itidigtförske av
6Bilagavilken hela bygg-ochbildandeoftast ärvetenskapen, mersom

nybör-relativitetsteorin tillläraskenAttvilar.naden att utavge
föga menings-fungerar ärtransformatorhurintejare vet ensom

Översynsgruppen också offentligainflytande överskulle hafullt.
utbildningsområdet vilkadefinierainvesteringar attgenom

ochskall minska,vilkaexpandera ochskallsektorer ge-somsom
skallhjälpmedelpedagogiskaför hurriktningenatt nyaangenom

användas.ochutarbetas

utbildningsinstitu-Allaöverföres.vetandeförena det6. Att som
nödvändi-uppsättning kunskaperdenerbjudabörtioner ansessom

hi-kunna detnivå. skulleprincipenenandeDenvarjeför varaga
sammanhangetstoriska

specialiseringökandedeneffekternakompenseraFör somatt av
i synnerhetvetande, ochfragmentariskttillde flestahänvisar ett

hu-uppdelningen mellantydligareden alltkompenseraför att
måste Vetandetsdenbekämpanaturvetare,ochmanister man

sidoordnade disci-iuppdelningenföljerpartikularisering avsom
gymnasieundervisningenhelakräverpliner. Detta att genomman

åt integrerar despridning kulturoch giverutvecklar na-somen
inte baradet villkulturerna; sägahistoriskaturvetenskapliga och
dessut-filosofihistoria,ocheller konst-litteraturhistoria utanens

teknikhistoria. Sammahistoria ochnaturvetenskapernas ten-om
mitt imed iakttagas ävenkan till ochpartikulariseringtilldens

måste sörjakulturområde. exempelvisdärförManochett samma
särskiltsamordnas,undervisningennaturvetenskapligadenför att

fysik.matematik ochi
sammanhållande och under-kulturensådan inomprincipEn

naturvetenska-kulturskapelsemaskunnaskullevisningen vara
etc sociala hi-litteraturenskonsternas,filosofins, rättens,pernas,
skulle knytaslandvinningarvetenskapligaKulturella ochstoria.

renässansmålerietstill exempelhistorisktlogiskt och ut-ihop
matemati-perspektivtänkande inomutvecklandetmedveckling av

histo-åter och dessnaturvetenskapenintegreradeken. Om man
från uteslutits, skullerealitetenvilken den ikulturen,ria i man

förståelse det historiska ske-både vetenskapligbättrefrämja aven
förståelse förnaturvetenskapen,och bättreendet som enaven

sinsjälvförståelse kunskaprationellbehöverfullständig omen
får metoderbild desstvivelhistoria; utan sannare avman enegen

deosäkerhet ochin i densigsätterprinciperdessoch manom
prägladundervisningsvårigheter tidiga skeden. Enprägladesom

främjaskullenaturvetenskapenhistorisk ensynmerav en
ochnaturvetenskapenföreställningdogmatiskmindre un-omom
förmå lärareskulle dessutomnaturvetenskap, ochidervisningen

i förstanivåer lösningarnaoch intepå problemensättaalla att

384



och lyfta framrummet de konkurrerandeatt forskningsansatser SOU 1992 94
existerat i varje enskilt fall.som Bilaga 6

Undervisningen i kulturskapelsernas historia naturvetenskap,
konst, litteratur etc bör ha internationell dåoch i synnerheten
europeisk dimension. Följaktligen bör lärarna i det landetsegna
språk och litteratur och de undervisar i främmande språksom
och litteratur stå i nära kontakt med varandra, över- ellerutan
underordning. För förlikaatt universalismens fordran med den
funktion integrera individeratt i viss kultur kännetecknaren som
undervisning kultur, bör låtaom sammanställa läromedelman om
de europeiska civilisationernas historia och kulturskapelser, lik-

andra betydelsefulla kulturellasom om sammanhang. Detta kun-
de ske framståendesamladeattgenom franskaman och utländska

för skildarepresentanter discipliner och överförde resultatet av
deras arbete till exempelvis videokasetter.

Ett verkligt öppet universitet vänt Europa ochmot inspirerat
det engelska Open Universityav skulle kunna erbjuda TV-en

sänd undervisning med kompletterande studiematerial. Därutöver
skulle skrivningsrättning, kompletterande förklaringar kunnaetc
skötas Via regionala sändningsstationer med knytning till universi-

Enteten. funktionerna hos sådantav ett öppet universitet skulle
till exempel kunna erbjuda lärare påatt nivåerallavara be-ett
kvâmt sätt fortbilda sigatt och dessutom möjligheter till avance--något i sinmang, skulletur tillsom investeringaruppmuntra äg-
nade underhållaatt och stärka lärarnas kompetens. Man kan till
och vilketmed dock skulle kräva förenklade för jäm-system att
föra olika slag utbildningar tänka sig dettaav universitetatt med
hjälp den europeiska TV-satellitenav skulle komma sändaatt
förstklassig undervisning språkolika över hela Europa och er-bjuda kurser förbereder för den högresom undervisningens ordi-
narie examensprövningar på såoch sätt bidraga till utbildning-att

och examina i Europa blirar enhetliga.mer

En7. kontinuerlig och varvad utbildning. Utbildningen borde
fortgå under hela livet och brottet mellan utbildning och inträde i
yrkeslivet påborde allt sätt ned.tonas

Utbildningssystemet är de faktorer bidrageren tillav uppdel-som
åldersklasser.ningen i Man borde arbeta för det inte skallatt exi-

nåtgon skolålder,särskildstera och i varje fall ålders-ingen övre
gräns. Detta förutsätter gör sigatt kvitt förställningenman att en
viss kompetensnivå hör ålder.med viss Skolutbildningsamman en
på nivåeralla borde öppnas åldrar.för alla Eftersom vi vet att so-
ciala skillnader fårsnabbt sina motsvarigheter hållningi skolans

åldertill före ålder,sin brådmogen, omogen så förstår- -vi fastlåstmindre skolålderatt skulleen betydande sociala ef-
fekter.
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941992SOUstuden-åldersklassuppståttuppenbarligen avdet enTrots att
6Bilagakombina-harstuderar,yrkesverksammaocharbetar somter som insti-sanktioneratsinteegentligenstudier avocharbetetionen av

sådan sanktione-säkertså beror attfallet enärAtttutionerna.
fråga självainytänkandefullständigt omförutsätta ettskullering

ochinaktivitetmellanmotsättningen ar-ocharbetebegreppet om
räknasbordeutbildningoch ar-somyrkesverksamhetBådebete.

bete.
sociologis-ochgång tekniskaochärskäl sammaAv ensom

betraktasutbildningbörskull somlärarnasförsärskiltochka -- skulleSamtidigtsocialverklig status.giverarbete,riktigt somett
till-nuvarandesittundkommastuderandeyrkesverksammadå de
mel-klyftanlättareblirobestämdhet. Detta mersocialstånd av

åt yrkesverk-sigAtt ägnaöverbryggas.kanpraktikochteorilan
inteochstudierhögremed upp-förenaskunnaoftabordesamhet
högreborde den ut-synsättetdetMeddärefter.tidentillskjutas

återkommandeförinstitutionuppfattaskunnabildningen ensom
sådanabrukmedel itillgängliga somallautbildning, tager -som förmårochvideoTV,radio, etc somlikavältill,skolanhör som -

klyftayrkesverksamhet,ochstudier enmellanklyftanupphäva
Uruppträder.dentidigareohjälpligochbrutalareår mersom

värn-synnerhetoch itillfällevarjebordeperspektivvidareett
befinnerredandemerbjudaförtill att sompliktstiden tagas vara

utbildning.tillchansarbetslivetisig en ny
djupgående för-nås prisettillmål endastsånt kan enavEtt

rättenFörmentaliteten. attochorganisationskolansändring av mås-realitet,bliskallhelståldervilken envidutbildning somtill
sko-ochutbildningmellanlikhetsteckensättaupphöra attte man

TV-baserade ut-skapaexempelvisochutbildning,förformlans
lärtdetgodkännautbildning manochbildningsinstitutioner som

också behö-skullesjälvstudier. Detellerarbetsplatsenpå genom
utbildningsorganisationen,frågainytänkanderadikalt omettvas perioderunderutbildningenåtervänder tilltillåta attför manatt

likavälsabbatsårsmodellen,år, sexenligtett menlängdolikaav kväll ochtvå varjetimmarellervecka,månader,månader, tre en
intensiv-perioder,återkommanderegelbundetutformningolika

utby-förformernainstitutionaliseraskulle kunnaMankurser etc.
före-privataå ochsidanutbildningsinstitutionerna enamellante

särskiltgällerdetå andra;deninstitutioneroffentligaochtag
utbildningsni-på högrearbetslivetiexamensarbetenochpraktik

förgivandetvekan ytterstsådana utbyten utan varavåer skulle
ochvidareutbildnings-motsvarande sätt om-parter ochbåda
förmodellerExisterandeuniversiteten. varv-skolningsperioder

el-företagiarbeteochutbildningsinstitutionervidstudierning av så sättochallmänna gegörasskulle kunnalaboratorier merler
utbildning.återkommandeidéninnebördfull om
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8. Bruk moderna distributionstekniker. Statens inspirerande,av SOU 1992 94
vägledande och stödjande insatser borde ske hjälpmed intensiv Bilaga 6av
och systematisk användning moderna tekniker för sprida kul-av att

särskilt television och elektroniskatur, kommunikationsystem, som
möjligheten erbjuda god utbildningattrymmer alla och över-en

allt.

förnuftigtEtt bruk modern kommunikationsteknik, iav synner-
het videokasetter, gör i dag kan åtanförtroatt arbetsgrup-man

hjälp specialistertager audiovisuellper, som kommunika-av
tion, framställa läromedelatt förmedlar elementära, dvs.som
grundläggande kunskaper och färdigheter. Dessa skullegrupper
på bästa kunnasätt utnyttja de audiovisuella verktygens specifika
möjligheter och anlita lärare väljs grund sin pedago-utsom av
giska kompetens och med intresse knytningnära till fors-av en
karsamhället. frånTill skillnad skol-TV, på grundsom av pro-
gramutbudets begränsningar hamnar i otakt med skolornas med

mångskiftandenödvändighet uppläggning undervisningen,av er-
bjuder videotekniken möjlighet till korta, intensiva och pedago-
giskt effektiva undervisningspass. Efter kvart eller högsten en
halvtimme giver de för kommentarer,utrymme diskussioner och
övningar. När det gäller kunskaper och undervisningsmoment där
bilden foto, film etc är oersättlig, bör de olika inslagen i under-
visningen varje utbildningsnivå och inom varje kunskapsområ-
de definieras i samband med allmänna institutioneratt eller pri-

företagvata producerar videokasetter kan tänkas användas isom
skolsammanhang. Videokasetten, tillåter både flexibelsom an-
vändning varje lärare varje skola kan välja tillfälle och- en--hetlighet idéi och genomförande, kan bidraga till förena fri-att
het mångfaldoch i den pedagogiska praktiken å sidan medena
enhetlighet och frågakvalitet i den kultur skolan åförmedlarom
den andra. Ett förnuftigt och utbrett bruk videoupptagningarav

undervisning nivåhög bör dessutomav kunna bidraga till att
minska effekterna skolor och regioner frågaatt skiljer sig iav

undervisningskvalitet. I exempelvis ämnen konstom och lit-som
ioch synnerhetteratur, teater, även geografi och modernamen

språk, är det ingen tvekan bilder rådaskulle kunnaatt vissom
förbot den tämligen verklighetsfrämmande skepnad under-som

visningen för barn ellerantar ungdomar vilka saknar erfa-egen
renhet eller utlandsresor.teater För främja framställningenav att

sådana pedagogiska hjälpmedel, måste intresseradeav nya lärare
erbjudas möjlighet tillägna sig deatt teknikerna för kunskaps-ny
överföring, och de behärskar dem fåväl bör möjlighetsom att
tillämpa dem i verkligheten.

Televisionen skulle, påsärskilt lördagar och söndagar, kunna
tjäna återkommandeplattform för påutbildning nivå-som skilda
er. Därmed skulle behov tillfredsställasett för närvarandesom
exploateras dem saluför korrespondenskurser ellerav som upp-
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941992SOUtidskrifter,ochböckerpopulärvetenskapligaandraochslagsverk
6Bilagasi-vidmiljökulturellaåstadkomma denskullesamtidigt mansom

fram-förförutsättningoundgängligär enskolandan ensomav
utbildningssatsning.gångsrik bred

skul-telematikochvideokasetterkombinationförnuftigEn av
datorterminalermedutrustadeutbildningsinstitutioner er-låtale

På sånivå. skullesätthögundervisningindividualiseradbjuda
hjälpmedkompenseraskunnahandikappsocialaochgeografiska

statsbidrag.fördelninggenomtänkt avenav
mindrehandla ettdet startaomgången skulle attförsta omI
kriteriersociologiskaenligtutvaldaförsöksverksamheter,antal

framgångtillrimlig chanshaförvillkorenuppfyllerså attdeatt
efterskalaiefterföljare störrekandesådan karaktär attoch av

skaffat framochdemutvärderat resurser.det att man
försynnerhetioch attfångas illusionerundvika attFör att av

påminna sigmåste oupphörligen attdesillusionerad,bliinte man
endasteffektivablikanundervisningshjälpmedlenmodernade

skallställetiläraren;skall ersättadebegärinte attvillkor att man
fått karaktärarbetei detlärarenförstöd en nysomde utgöra

aldrighjälpmedel. ärDedessaanvändningenjust nyaavgenom
kompetens, ut-för läraren,verktygkompletterande varsänannat

framgångsrikföravgörandeförblir pe-entusiasmstrålning och en
nå enbartverkanfullsinhjälpmedeldessakandagogik. Dessutom

in-investeringar. Denkulturellaochekonomiskaenormagenom
tillgånggivertelematikenutbildningskonsumtiondividuella som

föriställetutbildningskostnaderökadeverketsjälvaiinnebärtill,
dry-grundbarainteDettakunnat avtro.minskade, mansom

bandspelare,televisionsapparater,utrustning per-förutgifterga - desamtidigtvideotekterminaler, etc someller som,sondatorer
utforskan-kollektivtindividuellt ellerochlärandeaktivtfrämjar

databaserforskningsbibliotek, etcbehovskaparde, även nya -
ochkompetentaärlärare ytterstdet krävsföräven att somutan

uppenbararkaraktärföretagpedagogiskai somengagerade enav
Å lyckadmindrekansidanandra ettbehov.pedagogiskanya

förhållande tilltillbakagång iinnebäratelematikenbruk enav
centraltanvändningsystematiskhjälpmedel. En avtraditionella
delbaraävenvisserligen,hjälpmedel kan avenframställda om

centralisering,ochhomogeniseringtillleda menberörs,schemat
ifrånlångtuppgiftermångskiftandelärarnasskulle vägas avupp

fylladeskulleövervakningsuppgifter,enkla entillhänvisasatt
iochuppgifterrepetitivaavlastasskulle rentDefunktion.helt ny

uppgiftenpersonliga attochkontinuerligadenförenaarbetesitt
uppgiftinspiratörens attochföreläsarensmedelevenhandleda

in-elevernasorganiseraochtankeformergrundläggandeförmedla
arbete.kollektivaochdividuella

meddelas.i detförändringarinnebärmedelFörändrade som
utdelningfullintegiverkommunikationsmedlenmodernaDe
förändratsundervisaundervisningsinnehållet och sätten attförrän
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i grunden. I varje särskilt fall krävs systematisk ansträngning SOU 1992 94en
för möjliga kommunikationen, såatt mesta ut till vida Bilaga 6av att

hänsyn till elevernastager sociala bakgrund och skolerfaren-man
heter; detta förutsätter bearbetar och språkatt detman anpassar

används i undervisningen, materialet och övningarna.som Bruket
de hjälpmedlen kommer med säkerhet upphovav nya tillatt ge

utbildnings- och informationsbehov, centrala myndighetersom
kan tillgodose pedagogiska utvecklingsgrupper,att utsegenom
med uppgift kritiskt granska olika förslagatt till lösningar deav
problem alla möter och välja de bästa lösningarna.attsom ut
Därmed grunden lagd för de lyckade påförsöken frivilligattvore
väg skulle komma till allmän användning.

Öppenhet9. i och autonomi. Utbildningsinstitutionernagenom
borde i sina beslut och verksamheter utomståendeknyta till sig

samordna sin verksamhet med andra kulturinstitutionerpersoner,
och bli för gemenskapen platser förcentra verklig medborgar-nya
skolning. Jämsides därmed skulle behöva lärarkårensstärkaman

återupprättaautonomi läraryrket ochatt stärka lärarnasgenom
kompetens.

Utan hemfalla skolansatt verklighetsanknytning,myten om
skulle kunna leda vilse, och avkallsom utan utbildnings-att ge

institutionens oundgängliga förhållandeautonomi i till samhällets
måstekrav, ändå undvika göra utbildningssystemetatt tillman en

avskild, sakral värld, erbjuder kultur även den är sak-som en som
ral frånoch skild vardagslivet. Därför är det nödvändigt allaatt
institutioner årägnar sig kulturförmedling skolor, bibliotek,som

påetc betydligt reellt ochmuseer ett verkningsfullt sätt än imer
dag knyter utomståendetill sig vilket inte betyderpersoner nota-
biliteter. Dessa skulle inte tjäna kontrollanter, vilket barasom
skulle resultera i försvarsreaktioner skråanda,och verkligenutan
dela även det ekonomiskaansvaret och fungera inspirerande
och uppmuntrande.

Skolan kan och bör inte den enda plats där bildarvara man
sig. Den kan inte och bör inte eftersträva undervisa allt.att om

institutionIngen enda kan i praktiken ha monopol överföring-
vetande, eller sådanarätt anspråk.ställa måsteatt Manav där-en

för beakta hela nätet bildningsmöjligheter inom vilket skolansav
specifika uppgift bör definieras. Genom kulturspridningen iatt
ökande grad sker utanför utbildningsinstitutionerna tele-genom-
visionen, även ungdomsgårdarfilmen,teatern, och kulturhusmen

nåskulle dessa bättreetc. resultat de medvetet och systema-om-
tiskt sökte samordna sig med andra kulturella verksamheter. Man
borde nationell likaväl nivålokal sträva efter fogasom att

alla dessa former för kulturspridning åtminstoneoch,samman i
mindre städer, främja skolans samverkan med andra kulturför-
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941992SOUmusikverksamheterbibliotek,institutionermedlande museer,- 6Bilagakulturförmedlarochskaparmänniskormed deliksom sometc - mås-uppnå dettaforskare Förförfattare, attkonstnärer,lärare,
byrå-synnerhetiochekonomiskatekniska,deundanröjate man

psykologis-dettalaför intehindren,juridiskaoch attkratiska om
hindrarsådant ochutbytemotstånd dag bromsari ettka som

ochvärdenvetenskapligadenfrån konstnärsvärlden,människor
betalningområden ellerideellt tagamotprofessionella attandra

ochinstitutionella ävenLåt denarbete. attskolansdel i vara
konst-forskare,producenterkulturensmellanklyftanmentala -

journalister,lärare,förmedlaredessoch re-författarenärer, -- nivå kulturelladedärnödvändig denärgalleristerdaktörer, -
pedagogi-denändå krympaskunnabordedenskapas;verken

skolansin iträderkulturfaktiskt skaparnivån. deAttska som
sinochin dembjuderständigtlärarna upp-och ser somvärld att
utgöraskullepunktinsatser,derasföljaochförberedagift uppatt

åtskillnad kulturmellanexisterardetpåminnelse att enomen
låter överbryggas.sigaldrig heltsäkerligenskolkulturoch som

förmed-konkurrerandeochkompletterandemåste allaVi taga
överlappningarundvikaföroch,beaktande,ilingsinstitutioner att

sådanatillinsatsenpedagogiskaden om-koncentreraföroch att
låter sig ersättas,inteverksamhetutbildningssystemetsråden där

innehåll. Iundervisningensuppgift ochdesstänka igenomnytt
ansträngninghuvudsakligautbildningssystemetsbörverketsjälva

dispositio-generaliserbaraochallmännadeinpräglariktas attmot
Endastövning.ochrepetitionförvärvaskanbara genomsomner

förkrävstankeverktygdeöverförakanutbildningssystemet som
in-rationelltochmeddelandenmångaförstå slagskall avatt man

nöd-samtidigttankeverktyg ärvetande. Dessaslagsolikategrera
undfåssådant kanvetandekritiskförvändiga syntes somaven

ofta,halv-vetandeellervetande sam-vägar,andra somett
vilkaunderbetingelsertillfälligamindreellerdesätt mersomma

splittrat.utspritt ochärförvärvas,det
reflekte-och ettförberedas för attuppmuntrasbörLärarna

ochfilmenstelevisionens,utnyttja teaterns,sättkritisktochrande
videxempelvisbordemeddelanden. Lärarnakulturellapressens

kom-undervisningutbildningsinnågot undertillfälle nyaom
ochförmår medvetenhetförmedlaså demunikationstekniker, att

kameravinklar, vilkaklippning,effekterochkunskap greppom
meddelandentillbidragetuppmärksammas attdeintill dess att

framträ-konstruktionersocialaverket ärsjälvaibildereller som
självklara.ochnaturgivnader som

främjaransträngningaralla san1-bör enMan uppmuntra som
ochinformationutbytelärare iochföräldrarmellan ettverkan av

lärarnassamtidigtprivatskolorna,såsom iofta sker somtjänster
skolanÖppnaDenkompetensområde avgränsat.klartbör vara

mellanför mötenplatsgemensamhetshus,slags ge-blibör enett
invånarnaursprungligademellansärskiltkulturer,ochnerationer
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och invandrarna, i samband språkundervisning.med t.ex. Det SOU 1992 94
skulle påi synnerhet mindre plats där lärorter sig Bilaga 6vara en man
och tillämpar moral innebär för, solidariteten medsom ansvar
och respekt för andra. Detta kan ske ömsesidigtattgenom man
bistår varandra eller hjälper gamla och handikappade, eller i akti-
viteter förenar flera konstnärliggenerationer verksamhet,som
idrott, fritidsföreningar etc. Här skulle medborgarutbildning för-
verkligas. Dessa kollektiva aktiviteter skulle erbjuda tillfälleett att
inympa visst antal principerett för den sociala tillvaron, det
kollektiva livet särskilt i klass är handlingsinriktad ochen som-

någotorienterad mot är omöjligt integemensamt ochom var-ålägger sig vissa begränsningar Man kan inteen arbeta tillsam-
någotmed minimummans gemensamt disciplin.utan ett av

Ett antal aktiviteter hör till det offentliga livet ochsom som
överlåtits olika bådemyndigheter sådanakulturella så-rent-

utställningsverksamhet, teaterföreställningar,som konsertarrange-
sådanaoch haretc göramang med utsmyckningatt of-som av

fentliga platser, djur och skulle kunnaomsorg natur etcom or--ganiseras i och utbildningsinstitutionerna eller i anslutningav till
På sådessa. återgesätt skulle lärarna den roll sociala fö-man av

rebilder och folkuppfostrare de ofta hade förr.
Samtidigt med ansträngningen erbjuda lärarna vidgade,att be-

rikade och därigenom lockande uppgifter socialtmer samt att
återupprätta dessa uppgifter skolan möjligheterattgenom ge att
spela roll social mötesplats, skulle kunnaen förberedasom man
den vidareutbildning blir nödvändig för underhålla ochsom att
förnya det tekniska och pedagogiska kunnande krävs isom en
värld där vetandet utvecklas snabbt vetenskap och tekniskgenom
utveckling och där specialiteter omstruktureras och diversifieras;

måste särskilt stöd individuellt hållaman arbete medge sigatt
â jour, till exempel systematiskt brukett televisionengenom av
för utbildningsändamål Open University.

Läraryrket svårtär yrke, iblandett otrevligt och tröttande, och
kan bli spännande och fruktbärande endast det utövas med li-om
delse och övertygelse. Lärare nivåeralla undgåkan inte psy-
kisk och pedagogisk nedslitning de inte med jämna mellan-om

får bryta skolrutinerna lämna skolansrum slutnaatt världgenom
och praktisera vid forskningscentra, företag eller under sab-etc,
batsår återuppta sin utbildning antingen självstudier ellergenom

följa kurser. Det äratt tvivel nödvändigtgenom utan erbjudaatt
uppnåttlärare ålderviss såoch önskarsom möjlighetenen som

hågefter och fallenhetatt avsluta sin yrkesbana med mindre an-
strängande administrativa eller kulturella uppgifter som handle-
dare eller pedagogisk konsult.

En god specialkompetens såvälvad gäller ämne undervis-som
ningsmetoder utgör tvivel den förnämsta,utan icke den enda,om
garantin för utbildningssystemets autonomi och lärarnas oberoen-

förhållandeide påtryckningsgrupper.till alla
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941992SOUtillämpningprincipernasOm
6Bilaga

ivilketprägel,optimistiskbärförslagen syn-framfördahärDe en
motsätt-överskridaambitioneniuttryck atttillkommernerhet

målmotsägande ut-varandraskilda ochde sommellanningarna
ocksåmåste intetillgodose. Menhar manattbildningssystemet
utbild-iingreppallaförgällerrestriktionermed deräkna som

får glömmaväl inte attOchfungerasätt attningssystemets man
förtillräckligt attinte äravsikter,bästai deockuttalanden, om

gångermånga in-harutbildningsvärldar Hurbästadenskapa av
iresulteratintentionerförnämligastedeinspireradeåtgärder avte

påmin-exempelvismålen Näreftersträvadetill de manmotsatsen
Pestaloz-ochalltsedan Rousseauskolreformatörer,allasig attner
kanerfarenhet,grundatlärande manprisatoförtröttligt ettzi

förmår neutraliserainstitutionenifrån känsla attkommainte en
skallförändra den. Huråtgärder avseddaalla att manavledaeller

verkliga in-deväljaanförtros uti sin attdå demutvälja tursom
belö-förtjänarverkligen attdembelönaochnovationerna att som

sådana ledareochfinna uppmuntra som ge-skallnas Hur man
oändligademobiliserakanvitalitetoch reser-kompetenssinnom

utnyttjade Hurillaårfantasi och nusomengagemangver av
med hän-rättfärdigasmotstånd, kandetallthävaskall somman

all-förobekantasvårigheter oftatekniskaläraryrketstillvisning -
dessförvillkorenmateriella ut-eländigaoftadeochmänheten - ränker,jämlikhetsformalismensavvärjaskallövande Hur man

frå-iojämlikhetenuppenbaradenerkännerintegör att mansom
svårastedeanförtrorochutbildningsvillkor, upp-att manomga

för-särskildlärarna,oerfarna utanochde mestgifterna yngsta
kompensation.ochberedelse utan

nödgarutbildningenstår attispel ossdetVikten somav
inte väntakanVihinder.socialadessaövervinnaföralltgöra

förarbetsvillkorenochutbildnings-levnads-,förbättramed att
regel-konstrueramedheller ettinteoch attstadier,allalärare
kanfår Viframgångar belöning.sintillåter derasattsystem som

infra-kulturelladeniinvesteringarsnåla viktigamedlängreinte
biblioteken.medbörjatillstrukturen att

försöklåta antalföretamåste ofördröjligen ettSamtidigt man
universi-vikt öppetavgörande ettomfattningbegränsad menav

democh göraläroplanernarevideraskallkommittétet, somen
ilärarevidareutbildningförinstitutregionalaenhetliga, avmer

indi-förförsöksenheteruniversitetet,öppnamed detsamarbete
telema-ochvideokasetterhjälpmedundervisningvidualiserad av

samarbetskommitté mel-konsulter,kår pedagogiskatik, enaven
organiseringför ut-myndighetermilitäraoch avuniversitetlan

för-dessainteFörtelevisionkanal attkulturell etc.bildningen, en
be-mekanismer de attjust deförstärka avserskall kommasök att

genom fram-skenbaraellermisslyckandengrundkämpa av- materielladå nödvändigaigång alla deförstgångar de sättasbör-
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94framgång SOU 1992handen,förärförbetingelserna derasintellektuellaoch
Bilaga 6generalisera.ochmöjligade attärendast attoch upprepaom

Få yrkenandra.allaverksamhetinteundervisa ärAtt somen
dåliga lärareså demrisker ut-tillupphovkan stora somsomge

såså många dygder,Få förutsätteryrkenför.eleversinasätter
entusiasmsynnerhetikanskeochhängivenhetgenerositet,mycket

till sigefter drapolitik strävarEndast attoch oegennytta. somen
allaoch kvinnorädla män ut-dessade bästa,befordraoch som
ungdo-yrkethyllat, kan göratideri alla attbildningssystem vara

yrken.främstadetbordevad dettilllärare avvara,mens

Pavenir,dePenseignementPropositionstitelOriginalets pour
Républi-Président ladeMonsieurdeélaborées â demandela

College France.deduprofesseurslesque par

© 1985Paris,College de France,

ÖbergÖversättning Broady, JohanDonaldBarbro Berg,

© 1992Broady,översättningen D.svenskaför den
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SOUEfterord 1992 94till den svenska översättningen av
Bilaga 6

frånförslagen College de France

Donald Broady

översättningen färdigställdes i april 1991 i samband med arbetet
inom den tillsatta NågraLäroplanskommittén. utdrag publice-nyss
rades i 0rd Bild 1 1992. Samma tidskriftsnummer innehöllnr
även den följande ursprungligen skriven underlagtexten, ettsom
för Läroplanskommittén.

College de France i Paris liknar ingen lâroanstalt. Enannan
svensk kan försöka föreställa sig kombination gammaldagsen av
föreläsningsförening, vetenskaplig akademi och De lärde i Lund.

Vid College de France utdelas inga betyg Såle-eller examina.
des finns inga studenter i vanlig mening. Vad finns är ettsom
femtiotal professorer assistenter, administratörer,samt lo-pengar,
kaler, bibliotek, laboratorieutrustning och de kan behöva iannat

Ändåsitt arbete. Collegeär de France utpräglad läroanstalt,en
Frankrikes i särklass Påprestigeladdade.mest vapenskölden syns

uppslagen bok med devisen Docet omnia, undervisaren allt.om
Varje åliggandeprofessors huvudsakliga är tjugotal före-att ettge

Ämnetläsningar år. väljer han fritt, förutsatt föreläsning-per att
utgör bidrag till vetenskapens utvecklingarna popularise-rena-

otillåtna.ringar är Framför allt förväntas han tala sinom egen
pågående forskning.

Utöver föreläsningarna har professorerna ytterligare endaen
obligatorisk uppgift, rösta framatt innehavaregemensamt en ny

någonnär stolarna blivit ledig. Visserligen skall även den när-av
berörda de franska akademiernamast sittsäga och ministernav

fälla det formella avgörandet, i praktiken brukar professors-men
kollegiet sörja för sin förnyelse. Ambitionen är brettegen att ett
spektrum vetenskapliga specialiteter skall företrädda, filo-av vara
sofiska, matematiska, naturvetenskapliga, humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga. Eftersom ämnesbeskrivningen är knuten till
innehavaren händer det inte sällan stolar byter Näratt Mi-namn.
chel Foucault 1969 efterträdde påJean Hyppolite stolen i Histoi-

de pensée philosophique döptes denna tillre Histoire desom
systêmes de pensée. 1975 övertog Roland Barthes stol i grekisken
fornkunskap därmed bytte till Sémiologie littéraire.som namn
Lägg märke till benämningarna inte alls behöveratt ansluta till de
administrativa gränslinjerna mellan universitetsdisciplinerna. Col-
lege de frånFrance ståtthar ända början utanför och i motsätt-
ning till universitetssystemet. gårAnorna tillbaka till de sex
kungliga läsare tvåFrans I utnämnde 1530, i grekiska, isom tre
hebreiska och i matematik. Dessa skulle förse hovet med denen
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941992SOUParisuni-vidfinnastodbildning intehumanistiska attbreda som
Bilaga 6hyl-auktoremalatinskaderegerade,skolastikemadärversitetet,

förbjuden.hebreiskagrekiskai ochundervisningochlades var
de lärdesidealetoch vissig sättCollege de närmarFrance

uni-änhögreavsevärtlön,harAlla lärarnarepublik. ensamma
existerarhärlikställdaformelltallaoch ärversitetsprofessors, -
karriär-interndärmed ingenochlärartjänsterunderordnadeinga

på disciplintillhörighetkravformellaställs ingainvalVidstege.
mås-universitetsprofessuraspirerarexamina. Deneller ensom

Så Collegevidickedoktorsgraden.högstadenförst ha erövratte
ståfår föri vägenhinderadministrativadär ingade France, am-

forskarenyskapandeochlysandelandetssamlabitionen mestatt
tillträdesföreläs-arbetsvillkor. Itänkbarabästaerbjuda democh
glädje överBarthes sinRolanduttryckte att1977januariiningen

den ärverkligen kan sägavilken attplatsinträda manomen
består enbart ihärverksamhetprofessorns attmakten.utanför

underkastaellerutvälja, utnämnadöma,icketalaforska och att
orättfärdigt.privilegium, nästanoerhörtvetande. Ettsig styrtett

f1978, 9ParisLeçon, Seuil, s.
enda stolfinnsCollege de FranceVidförvisso.Elitism, peren

Frankri-skall besättasdenoch tanken ärämnesbeskrivning, att av
fråga.området publiken ärpå Beträffandeispecialistkes främste

behörig-ingaförekommerHärdendock ambitionen motsatta.
elleranmälningspliktingenantagningsprocedurer,ellerhetskrav

Visserli-välkomna.terminsavgifter. Alla ärnärvarokontroll, inga
arbetsgruppermånga ochseminarierslutnaordnas dessutomgen

föreläsningsserierdefavoritelever,för ochspecialister sommen
åliggande enligtskallobligatoriska statuternaär professoremas

offentliga.vara
iprofessornåhörarskarorna fylkas kringLåt att mo-somvara

kollegiet harganska glesa,mängdlära ärlekylårkemi eller se-men
tänkare ochrekrytera djärvaävendan sig vinnlänge lagt attom

fyrbåkar i denfungerarbländande dentalare sort som somav
det vidmittVid förra sekletsvärlden.bredare intellektuella var

isinaMichelet ladehistorikern teser,College utde France som
Så det fortsatt.harvårt filosofen Henri Bergson.sekelbörjan av

långkundeListan görasnämnda.redanBarthesoch ärFoucault
College de Francevidföreläsningsseriervilkastankehjältaröver

publikaintellektuella livet,parisiskai dethöjdpunktervarit eve-
konkur-ochkollegernaspecialisterna, det vill sägadärnemang

gymnasisterallmänhetens.k. bildademed denträngtsrentema,
notabiliteter,kulturlivetsskribenter ochobemärktastudenter,och

bourgeoisie ochkultiveradehuvudstadensfruarvälskräddade ur
från världen.helabeundraretillresta

elitism medextraordinärSålunda College de Franceförenar en
mått demokratisk.mätt kallaskanmed franskaambition som

civilisationensfranskadenmeddelasundervisningTill den avsom
välkommen.medborgarevarjeskalllärareyppersta vara
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En vacker tanke det allra bästa skall tillgängligt för SOU 1992 94vara en-
var. Bilaga 6

Att stårföreläsningssalarnas öppna för alla skiljer Colle-portar
frånde France andra högre lärosäten. Ige avseende harett annat

i gengäld värnat sin avskildhet, förhållandenämligen iman om
till den statliga utredningsverksamhet sin prägelsattsom annars
på så mycket forskningen vid högskolor och universitet. Där-av
för det anmärkningsvärd händelse republikens presi-var atten
dent i februari 1984 vände sig till College de France för beatt om
råd angående reformeringen utbildningsväsendet. Den 27av mars
året därpå Mitterand fruktenmottog ansträngningarna, skrif-av

Proposizions l enseignementten de avenir.l Inte mindrepour an-
märkningsvärt det samlade nåttprofessorskollegietatt enighetvar

förslagen. Pierre Bourdieu hade förom svarat merparten av sam-
ordningen och det redaktionella arbetet, skriften presentera-men
des kollektivt dokument.ett Inga reservationer förekom.som
Skiljaktiga ståndpunkter hade efter hand jämkats Där-samman.
med kom förslagen uttrycka den konsensus efteratt myckensom

mångamöda och diskussioner i mindre arbetsgrupper kunnat eta-
bleras i denna krets personligheter,aparta representerande deav

skiftande vetenskapliga hållningar.mest och politiska
påMed tanke upphovsmännens ställning och frågadetatt var

kompromissprodukt hade kanske någotväntat sigom ien man
högtidstalsgenren, oprecis och oförpliktande för kun-en reverens
skap och vetenskap. Och visst hyllas vetenskaplig kunskap och

förespråkasvisst träning i vetenskapligt intetänkande bara inom
den högre utbildningen även i skolan, dessutomutan men ge-

skriften respekt för andra slag kunskapnomsyras och förav av
andra till kunskap.vägar Här finns handfasta och kontroversiella
förslag, det begränsade småtill och medutrymmet precisa
analyser.

Jag lämnar läsaren bedöma Någravärdet därav.att ord om
det utbildningspolitiska sammanhanget kanske behövs. Förslagen

utspel i den ovanligt inflammeradeett franska utbildningsde-var
hatten åttiotaletsvid mitt en debatt alla skillnader till trotssom
uppvisade smula släktskap någramed den årsvenska tidigare.en

Socialistpartiets maktövertagande 1981 hade väckt oerhörda
förhoppningar hos reformpedagogiska entusiaster olika schat-av
teringar. Vid sidan och delvis i konflikt med dessa gräsrotsrö-av
relser bland lärarna utvecklades under de årennärmast följande
vid departementet och i förvaltningarna progressivistisk ideo-en
logi närmast svenskt socialdemokratiskt etatistiskt snitt.av
Franska byråkraterpolitiker och framhöll gärna förebildligsom
just den samtida svenska skolan med dess rationella organisation
och öppenhet omvärlden, såväli samklangmot med jämlikhets-
idealen det moderna samhällslivets och näringslivets behov.som
Galjonsfigur för denna politik utbildningsministern Alain Sa-var
vary.
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941992SOUöverhandenochmotståndarnasig vannformeradeSamtidigt
Bilaga 6lärarnaskola,skallåttiotalet. Skolan varamittenframemot av

dominerakom attbudskaplöd dekunskaper, somförmedlaskall
1984.januariiavgickSavarySocialistpartiet.inomävendebatten

medhusgjordeChevênement rent pro-Jean-PierreEfterträdaren
näringslivetsmodernaÄven dettillhänvisadehangressivismen.

Ja-detmodellSverige varmed nulängreicke somehurukrav, -
upplysnings-åberopade hanframför alltgällde mensompan -, Jules Ferrysdvs.skola,republikensfrån tredjeandanochidealen

reformer.
kanideologindominerande mandenförmanifestSom nyaett

vå-Seuilförlagetutgivenécole,lDeMilners avJean-Claudeläsa
blevmaoistf.d.ochlingvist sombekantFörfattaren,1984. enren rådgivare,närmasteChevênementsutbildningsministernaven iskoldebattörerdebland sominräknasvidareintekan utan

mycketharintede merdvs. somkallas restaurateurs,Frankrike
dåbrukarförrmed avsesförrbättreskolanänhjärtat att var

debattörensnäreller egen50-taleteller40-talet nueller30-talet
änfilosofiskaframförde snarareMilnerinträffa.råkadeskoltid

lärar-ochskolansståndpunkten attförtraditionalistiska argument
vid-bok ärHanskunskap.överföra enuppgift är attprimäranas skolansuppfattningarandra omkataloghelmedräkning aven

undervisningsmetodertalPedagogernasmening. omochfunktion
snedrekryte-socialtalsociologernasinlärningsproblem, omoch

och be-effektivitettaladministratörernasutslagning, omochring
allomvärlden, tve-öppnande motskolanskravallasparingar, om

förmedlasförtjänar attkunskaperfråga vilkahågsenhet somi om
förhållanden. Detsekundära en-Milnerenligtsådant berörallt- givnaexisterardetskolan, är attdefinierardetda primära, som

till eleverna.överföraharlärarna attkunskaper som åter-Dedebatten.ilägerytterligare ettutgjordeKatolikerna
Frankrikeiställningprivatskolomasbataljernakommande om

särskiltprivatskolor,flertaletbakgrund attförståsmåste mot av
på inne-tidsinhadereformerFerryskatolska.Paris, ärutanför

Ge-från kyrkan.frikopplatsskolväsendetoffentligaburit detatt
skolarepublikanska togtill Ferryshyllningarframbäraattnom katoliker-medstridåsiktsfränderderasochMilnerChevênement,

därhän attargumenteringenrepublikanskadendrevMilnerna. reformersamtligaisamtliga1945 temansedanpåstod atthan
30a.a.,ursprungutbildningsnivåer kristet s.ärsamtliga av

reform-sekulariserademångahatorde retatdiagnos somen
vänner.

dettaunder tur-utarbetadesfrån College de FranceFörslagen
de-tvingatstalesmändå progressivismens nyssskedebulenta

handstill attnäraliggerDettillträtt.Chevênementochfensiven
samtidigaandraochbokMilnerskritikförslagenläsa avensom

reaktionäraotvetydigtfloraheldäribland merdebattinlägg, aven
sidanandraAskolan.modernadegenereradedenöveranateman
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attackerade College de France rad progressivismensen ideal. SOUav 1992 94
Förslagen byggde på förutsättningen utbildningsväsendetatt mås- Bilaga 6

försvara sinte autonomi och dess huvuduppgiftatt är och bör va-
överföra kulturatt ochra vetande till eleverna, förutsättningen

stick i stäv med progressivistiska social fostran,teser skolan iom
samhällets tjänst, eleverna kunskapsproducenter ochsom läraren

medstuderande, Detsom äretc. uppenbart redan den höga-stilen vittnar därom College deatt France med sina förslag syf--
tade till lyfta utbildningsdebattenatt nivåtill de ensidigaen ovan
partitaganden ställde restaurationsom progressivism,mot kun-
skapsförmedling personlighetsutveckling,mot skolämnen mot
friare kunskapssökande, kvalitet kvantitet,mot teoretiska kunska-

praktiska färdigheter,mot elitutbildningper skola förmot alla.en
Förslagen väckte avsevärd uppmärksamhet. Här nöjer jag mig

med nämna reaktionerna frånatt lärarnas fackliga organisationer.
Så småningom skulle motståndet från hålletdet bli avgöran-ett
de hinder för förslagens förverkligande. Kort reagerade lä-sagt
rarorganisationerna ofördröjligen alltmot innebärasyntessom ett
hot lärarnas eller lärarnasmot representanters rätt sköta sinaatt

angelägenheter. De vänsterorienteradeegna organisationerna dit-flertalet franska lärare hör uttryckte visserligen sympati för- am-bitionen öppna det förstenadeatt utbildningssystemet och rivaatt
ned hierarkier mellan skolformer och utbildningslinjer, mellan
teoretiskt och praktiskt kunnande kritiseradeetc, de inslag imen
förslagen framstod från USA importeratsom som nyliberalt tan-
kegods, nämligen idéerna skolor med skilda profilerom täv-som
lar rekrytera de bästaatt lärarnaom och föräldrarnas och ele-om

Att göra detgunst. offentligavernas skolväsendet till marknaden
där skolor konkurrerar med varandra är bädda föratt segregering
och ghettoskolor. Utbildning får inte göras till handelsvara,en sa-des det. I samtligastort lärarfackligasett organisationer, från
vänster till höger, protesterade förslagenmot rektorernaatt ge
makt över anställningen lärare, utomståendeattav bedömare
skall utvärdera lärarnas arbete, examinaatt skall ha begränsad gil-
tighetstid. Den springande punkten dessa förslagatt inne-var nog
bar lärarna skulleatt tvingas redovisa sittatt kunnande och gö-
rande och underkastaatt sig bedömning utövaden andra änav
lärarna själva. Se LUS organt.ex. för S.n.e.s., gymnasielärarnas
största fackförcning, 112, 17 maj 1985; Léc0le libératricenr or-

för S.N.I.-P.e.g.s., rekryterargan lärare grundskolenivån,som
24, 20 april 1985; La Quinzainenr universitaire organ för den
högerorienterade organisationenmer SNALC, rekryterarsom

gymnasielärare, 923, 15 april 1985.nr
svårtDet är pekaatt omedelbara effekter förslagen. En-av

ligt välplacerad bedömare Georgesen Duby France Culturesom
den 23 juni 1990 bidrog de till förverkligandet den sjundeav te-
levisionskanalen, måstedet tilläggas förslagetmen att sär-om en
skild kanal för kultur och utbildning framförts redan tidigare,
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941992SOUutbild-utvärderingarårens avDe senasteChevenement.även av 6BilagadEvaluation, togNationalComité somdenningsväsendet stora
1985majiverksamhetiträddeutbildningen,högredensig an si-presenteradeFranceCollege deinnanförberettslikaledeshade

förslag.na fortsätt-direktdockfickde FranceCollege entillUppdraget
deCommissiontillsatte1988 enutbildningsdepartementetnärning

sko-franskadenförreformskisserauppgiftmed att enréflexion
leddsnillekommitté, avytterligareDetta enkursplaner.lans var bådaGros,FrançoisbiokemistenochBourdieuPierresociologen

fannsledamöternaBland namn-France.College devidsätemed
och Jac-BouveressJacquesfilosofernaintellektuellakunniga som

hållna hu-principielltförslagKommissionens varDerrida.ques 1989 och9mande den an-i Le marsstuderaskanvudpunkterna
Därefter togde France. ar-från Collegetill demvälganskaslöt

förkursplaneriprincipernaomsättaförsökteochvidbetsgrupper
oklartfortfarandedetstund ärskrivandeIskolämnena.olikade
pågå-deniavsättakommer attarbetenågra, dettaspår,vilka om

skolan.franskadenomdaningenende av
undgå intrycket, attinte po-kanutanförstående iakttagareEn

förslagdevälkomnade somcentralbyråkraternaochlitikerna
lämnadeochfallallaitänkt görasådant demedstämde överens

redanmärktesövrigtförhållningåsido somförslagövriga en- College devidframträddeformerhögtidligaunderdå Mitterand
sittihanvarvidskriften,förtackaför1985maj att14denFrance

och5avsnittdessfastamedsignöjde att tatal
ochskol-TV,sådant pryosyo,vilkenförläsare, somsvenskEn

kanskefinnerochgammalt vant,ärutbildningåterkommande
franskadendå minnet,Håll i atttriviala.förslagensomliga av Denoreformerad.ärfortfarandemått mättsvenskamedskolan

traditionsbunden, somsynnerligenurvalsskola,utprägladär en sådantgällervadvärdeskalornedärvdaupprätthåller sina egna
bedöm-förkriterierochundervisningsmetoderstoffurval,som viharSverigeIstudieresultat.begåvning ochelevernasning av Frånhärav.effekternapositivadeuppmärksammalättast att

institutionernaframgångsrikadedet mestutkikspunkt ärsvensk
förskolornaeffektivastefrån desynranden,sig överhöjersom parisis-handfulldentillgymnasiernablandlärdomsborgarnaöver

intel-denMenvärldsberömmelse.vunnitspecialhögskolor somka
elevernalyckosammade mestspråkliga briljansoch somlektuella

avundochbeundransvenskarsväckabrukarochsigtillägnar som
påförhållanden gottärfranskamedjämförelseIpris.sitt -har
utbrettjämntjocktSverigeikapitaletkulturella merdetoch ont - illustraDeutbildningsinstitutionerna.och överbefolkningenöver

in-landetdränerarlärosätenaparisiskasynnerhetiochfranska
jämmerli-definnsskalanändentillgångar. andraI avtellektuella

denlämnarungdomartusentalsundervisningsmiljöer, somgaste
elementärastedetavsaknadiochförtidi avskolanobligatoriska
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intellektuella bagage, torftiga gymnasier och högskolor. Samma SOU 1992 94
mekanismer utbildningssystemetssom nivåeralla sållar fram Bilaga 6
de utvalda tillfogar samtidigt förlorarna irreparabla nederlag.Även bland vinnaresystemets finns de betalat dyrt för fram-som
gången. Elitskolornas drivhusmiljöer frambringar onekligen re-markabla talanger realiserar kanske intemen alltid det nyhuma-
nistiska idealet den allsidiga bildningenom människans förmå-av
gor.

Kursplanerna och undervisningsmetodema fortfarandetyngs
den barlast redan Durkheimav isom sina föreläsningar för bli-

vande lärare publ. 1938 Uévolution pédagogiquesom France,enmånga påupplagor P.U.F.senare pekade otidsenligtut ettsom
från skolastikernas ochan jesuiternas pedagogik. Till sin organi-

påminnersation det franska skolsystemet det i Sverigeom som
vältes över ända de reformer initieradesav års1946som skol-av
kommission. I Frankrike skulle det exempelvis dröja till hösten
1991 innan sammanhållen grundskolaen med stadiertre enligt
svensk modell infördes. Eleverna har under sin bana ut-genombildningssystemet haft att trångaantalettpassera där deportar
ovärdiga ifrån.fallit Att skolans domslut så återvändoär utan be-

dels skolgångens karaktärror utslagsturnering, delsav att
framgång i arbetslivet och i det sociala livet såär avhängig vil-avka skolor genomgått och vilkaman examina avlagt. Elitsko-man
lebakgrund uppfattas blåttslagsett blodsom faktiskoavsettsom,
duglighet, skiljer de privilegierade från de ofrälse, tingens ord-en
ning i skriften från Collegesom de France se tredje avsnittet
räknas till de värsta defekterna hos det franska byråkratiska syste-
met.

Allt detta hade påtalatslänge i den franska debatten sko-omlans kris. Argumenten skiftade humanitär skolansomsorg om-förlorare, politiskt grundade hänvisningar till jämlikhetsidealet
eller till demokratins behov upplysta medborgare, kritikav avskolans oförmåga tillfredsställaatt det moderna arbetslivets och
den ekonomiska rationalitetens fordringar måsteskolanattmen-reformeras framstod för flertalet debattörer självklarsom en san-såning till den grad självklar Milneratt utpekade just föreställ-
ningen den nödvändiga ochom välsignelsebringande Reformen

fördärvlig kollektivsom myt.en
Det botemedel College de France föreslog urvalsskolanattvar

skulle överges förmåntill för tillvalsskola, där olikartadeen slag
vetande och färdigheter skulleav respekteras, utbildningsvâgarna

så säga korsasatt mängd tvärgator,av och konkurrensenen mel-
lan individer någoni mån ersättas konkurrens mellanav sko-en
lor.

Det finns i förslagen är knutetmer till speciellasom franska
förhållanden. Tag återkommandeexempel densom rekommenda-
tionen användaatt videoband i undervisningen, efter förebild från
Open University i London. Att den förresonemang dagen ak-om
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tuellaste teknologin år dömda åldrassnabbtatt är självklart. Ut- SOU 1992 94
vecklingen digitala lagrings- och teleteknikerav innebär förmod- Bilaga 6
ligen framtidens korrespondensinstitutatt inte, Open Uni-som
versity, behöver 35posta undervisningsmaterialton i veckan. In-

ärtressantare bakom rekommendationenatt kanman skönja den
mycket franska föreställningen det värdefullasteatt vetandet med-

fråndelas de upphöjda katedrarna.mest Med hjälp videoinspe-av
lade föreläsningar kan varje klassrum i de franskaute bygdema
bli filial till, såg, College de Franceen vid Place Marcelin Berthe-
lot i Paris.

svårtDet är föreställa sigatt dylika lektioner i svenska klass-
Den särpräglade franska akademiskarum. talekonsten jämte dess

pendang, konsten lyssna, bådaiatt fallen resultatet drillenav-
vid de förnämsta franska gymnasierna och högre utbildningsan-
stalterna, och inte minst kraven i samband med examinaav och
inträdesprov är traditioner svenskutan motsvarighet. För- oss
ligger det närmare till hands utgå från inhemskaatt traditioner.
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Kommentarer till SOU 1992 94
Bilaga 7kursplaneförslag i musik för

grundskolan

Ralf Sandberg, lektor och forskare vid Musikhögskolan
i Stockholm.

Gårdare,Stewe prefekt för institutionen i bild, drama,
idrott och musik vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Inledning

Inom för Läroplanskommitténs arbete påhar förslagramen en ny
kursplan i musik för grundskolan utvecklats. Utvecklingsarbetet
har skett i samverkan med referensgrupp bestående verk-en av

musik- och klasslärare, skolledare, lärarutbildaresamma och fors-
kare. Enligt regeringens direktiv till Läroplanskommittén Dir.
1991117 skall musik jämte ämnena svenska och matematik utgö-

s.k. modellämnen för det fortsatta kursplanearbetet.ra Läroplan,
kursplaner och timplan remissbehandlas under hösten 1992 och
den läroplanen införs läsårettidigast 199495.nya Uppdraget att
utarbeta förslag till kursplan i musik inleddes i början 1992av
och avrapporterades den 1 september år. Föreliggandesamma

ärtext utvecklingsarbetet.rapporten av
Rapporten påbygger kartläggning musikämnets kun-en av

skapsstruktur och analys förutsättningarna för musikpeda-en av
gogisk verksamhet Utgångspunkteni skolan. för arbetet är princi-

för detperna ochstyrsystemet ansvarsfördelningennya detnär
gäller Prop.skolan 1988894, Prop. 19909118. Styrsystemet i

mål- och resultatstyrd skola innebären ökatett ansvarstagande
och större för lärarnautrymme konkretisera undervisningensatt
inriktning, innehåll och arbetsformer omforma deattgenom na-

målentionella till lokala undervisningsmâl utvärde-samt genom
ring bedöma resultaten och utveckla verksamheten. Kursplanen
skall innebära beskrivning ämnets syfte påoch strukturen av en

nivåövergripande för underlag för läraresatt och elevers urvalge
och organisation innehåll. Enligt direktiven skall ocksåämnetav

påframträda tydligare sätt än tidigare,ett dvs. ämnets kunskaps-
perspektiv, centrala begrepp och struktur skall klart redovisas.

någraI inledande avsnitt redogörs kortfattat utgångspunk-för
i arbetet, hur musikåmnetterna utvecklats i läroplaner och ut-

bildning, musikämnets kunskapsstruktur och den musikaliska
kunskapsutvecklingen hos eleverna. Vidare beskrivs tankarna ba-
kom formuleringen målen i kursplanen och principerna förav ur-
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941992SOUmusikundervisningeninnehållet samtiorganisationochval av
Bilaga 7kunskapsorganisation.övrigaskolanstillrelationmusikämnets

musikpe-praktiskadenförvillkorenbildskisserasDärefter aven
för-kunnaförförutsättningarna attochverksamhetendagogiska

musik.ikursplankonkretiseraochankra nyen
refe-ochnågra kommentar-idéer för huravslutningSom ges

skallvilketutformas,kommakan gesmusik attirensmaterialet
läro-dengenomförandetmedsamband nyaiSkolverket avut av

musik kommerikursplanentillkommentarmaterialetIplanen.
från forskningresultatutvärderingen,från nationellaresultaten

exempelgodamusikpedagogiken,inomutvecklingsarbeteoch
kunnamusik,iutvärderingsmetoder attetc.praktik,pedagogisk
påexempel ettär ettDenna rapportskolledare.ochläraredelges

kommentarmaterial.sådant

musikikursplanearbetetförUtgångspunkter

Läroplans-tillgivitsfrån direktivutgår deKursplanearbetet som
skolaresultatstyrdmål- ochroll iKursplanernaskommittén. en

kunskapsnivåer-ochkunskapsstrukturencentraladenär att ange
lärarensunderlättabegreppen,centralade ar-för ämnet, angena
för lärareundervisningsmål, förutsättningarställabete geatt upp
förklaraordna,innehåll arbetssätt,ochbeslutaoch elever att om
i sko-arbetetunderlättaperspektiv för attämnetstydliggöraoch

förämnetutveckling attför upp-skapa utrymme avlan samt att
kursplanernaskallDärtillkvalitet. varauppställda kravfylla

planindividuelltochlokaltnationellt,utvärderingsbara ett
kunskapsut-individensenskildeutgångspunkt i densintasamt

betygssättning.underlättaförbl.a.veckling att
detvärdena,humanistiskadeframsärskiltlyfts ge-direktivenI

lit-europeiska,detsåväl svenskadetkulturarvet sommensamma
ocksåframhållsDet attvärden.etiskaochmusikhistoria,teratur,
informa-ochkunskaps-därvärldföränderligiverkarskolan en

utgångspunkt därförärviktigEnförändras.snabbttionsmassan
förmågautvecklardesådana kunskaper attskall enelevernaatt
oriente-kunnainnebördertolka samtochförstå sammanhangatt

informations-mycketmed stortverklighetkomplex ettisig enra
kurs-nuvarandegjortsanalysutgångspunkt harSom avflöde. en

utvärderingennationellaerfarenheter mu-musik, aviplaner av
utblickarinternationellautvärderingar,övrigaochsikämnet

forskningövriga Europa,ochNordenifrämstmusikikursplaner
områdetmusikpedagogiska samtdetinomutvecklingsarbeteoch

ochkultur-samhällsutveckling,ibehovoch ar-kravförändrade
betsliv.

frånocksåutgårmusikikursplaneförslagetUtformningen av
musik-mål inriktning,ochdessämnet,tänkasätt attnyttett om

utvecklingsmöjligheternapotentielladekunskapsstruktur,ämnets
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innehållsligt,för ämnet pedagogiskt och metodiskt för den SOU 1992 94samt
kulturbärande och kulturskapande roll musikämnet kan Bilaga 7ut-som

för skolansgöra musik- och kulturliv. Kartläggningen denav cen-
kunskapsstrukturen utgårtrala för således frånmusikämnet de

kunskapstraditioner utvecklats i musik, beprövad praktik in-som
musikundervisningen, utvecklingsarbete och forskning inomom

områdetdet musikpedagogiska anpassningen till den snabbasamt
förändring sker inom musiken i samhället och utbildningssy-som
stemet.

Det innebär musikpedagogikens historiskt givna ochatt sam-
hälleliga situation problematiseras och musikämnet definierasatt

utgångspunktmed i kunskapsteoretiskt perspektiv tidi-ett änmer
stöd i läroplansteoretiska principer församt att utform-tasgare

ningen den förändrade kursplanen i musik. Inledningsvis görsav
här kortfattad beskrivning bakgrunden till musikåmnetsen av nu-
varande situation i skolan och den utveckling skettsom senare
tid inom det området.musikpedagogiska I samband med detta
görs försök identifiera och beskriva det fömyelsebärandeatt i
denna utveckling för förutsättningarna formuleraatt revi-attge

målderade för musikämnet, definiera de centrala begreppen och
kartlägga kunskapsstrukturen för ämnet principernasamt ange

innehållsligtför urval och hur kunskaper i musik kan organiseras
för inlärning.

Musikämnets utveckling

Musiken och musikpedagogiken långi samhället har historia.en
Musikkulturen samhäl-har alltid haft dominerande ställning ien
let även inom utbildningen och i skolanutrymmet har växlat.om

ocksåDet är huvudsakligen olika utbildningsinstitutionergenom
det konstmusikaliska kulturarvet överförts skildasom tids-genom

epoker. De folkliga musikformerna och populärkulturen harmer
hållits utanför den traditionella musikutbildningen. Inom musik-
pedagogiken har ämnestraditioner ocksåoch sätt undervisaatt ut-

långtvecklats sedan tillbaka. Den traditionsbotten utvecklatssom
sådanaiblandhar haft konsekvenser selektering gjortsatt en av

elever i musikundervisningen begåvning.med olika musikalisk
har inneburitDetta kvalificerade kunskaper i musikatt traderats
fåtal.till ett

årenUnder de 20 har dock förändringsenaste skett bl.a.en
gäller kunskapenvad och uppfattningen begreppet musi-om av

kalitet och musikundervisningens allomfattande roll i skolamer
begåvningoch samhälle. Musikalisk med-anses numera vara en

född och förmågahögst utvecklingsbar hos varje individ. Denna
förändring i attityden har avgörande betydelse för musikundervis-

målningens och inriktning dess så-utvecklingsmöjlighetersamt
led i utvecklingen allmän kultur-ett och bildnings-som av en
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1992 94SOUmänniskor ifördelaktighetkonkretsyftemedstruktur att ge
Bilaga 7kulturliv.ochmusik-samhällets

musikunder-också den högreskett inomreformering harEn
197633.SOU Re-OMUS-reformenden s.k.visningen genom

givnahistorisktmusikutbildningenshögredeninnebarformen att
föremål konstitu-förorganisation blevochkunskapstradition en

breddninggenremässiginnebarvilketomdefiniering,tionell en
ocharbetsfältetinomtill behovenanknytningstarkareoch en

reformeradedenutbildats imusikläraremusiklivet. De mu-som
förutsätt-förändratnuläget avsevärtisiklärarutbildningen har

musikundervisningen in-innehållsligt metodiskt förochningarna
musikgymnasierochMusikklassergymnasiet.ochgrundskolanom

samtidigtinitieradeOMUSlandet.också helavuxit fram överhar
VidSverige.forskningen imusikpedagogiskadenutveckling aven
detharoch MalmöGöteborgStockholm,iMusikhögskolorna

och fors-forskningmusikpedagogiskmedinstitutionervuxit fram
karutbildning.

såledesSverige kanimusikundervisningenFörändringen inom
musikpedagogiskaomfattandebreda och ut-detmedförknippas

såväl in-decenniernaunder deskettvecklingsarbete senastesom
musikpeda-detinommusiklärarutbildningenochklass- somom

mediaområdet. Specielltminstinteverksamhetsfältet,gogiska
inriktningkreativitetsbefrämjandeförortsinsatserhar en mer

projektorien-ochutvecklingmusikpedagogiken tema-samt av
satsning-Omfattande80-talet.ochunder 70-arbetsformerterade

harförteckenmusikaliskamedskolan-projektiKulturar
1980-talet harmitten1980-talet. Sedan ettundergenomförts

iinstrumentpedagogisktmediateknikenförgenombrott som
heltmusikundervisningeniskett. Datornklassrummen nyager
innebärvilkettidigare,musikaliskt kreativ änmöjligheter att vara

ochbarnmusik. Dagensproduktionentill självanärmande avett
musi-de erövrarfritid, därmediateknik sinanvänderungdom

da-med hjälpMusikskapandekreativtoch sätt.ken avnyttett
undervisnings-musikikunskapergörasättkan attetttorer vara
dess pedago-medförenasskapandet kanmusikaliskaoch detbara

bli interna-musikenmediatekniken kanViaförmedling.giska en
musik kanvärldensallkoder därkulturellaförbudbäraretionell

i klassrummet.intas
kursplanerochläroplanerutvecklingInternationellt sker aven

Huvud-utvärderingssystem.olikautvecklingmedjämsides aven
kunnadecentraliseringriktningärtendensen mot ansessomen
möjlig-störreverksamhetskolanskvalitetshöjande genomavvara

mellan natio-prioriteraochkompletterakonkretisera,heter att
också sko-nivå. ifinnsmål Likheterlokal attuppställdanellt

problemetdärsamhällsutvecklingen och attföljaförsökerlan re-
informations-framväxandei dettill kravkulturarvetlatera nya

kursplaner.läroplaner ochibearbetassamhället
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olikal europeiska länder musikämnet varie- SOU 1992representeras 94
rande sätt. Kortfattat kan sägas den allmänna musikundervis- Bilagaatt 7
ningen vi känner den företrädesvis förekommer i mellerstasom
och Europa. Genom såvälstarka traditioner, representeradenorra

omfångsrika och väldefinierade kursplaner i musik,genom som
lärarutbildning och läromedelsproduktion, dominerar dengenom

västerländska konstmusiken. I södra Europa musikämnetär sva-
representerad i obligatoriska läroplaner, timplaner och kurs-gare

planer. Stora regionala variationer och skilda lösningar hur
musikundervisningen organiseras kan iakttagas. Generellt beträf-
fande södra Europa kan sägas allmän obligatorisk musikun-att

på många hålldervisning har relativt ställning, medanen svag en
omfattande verksamhet bedrivs för de elever kvalificerat sigsom
till speciell sångklasserundervisning i form eller musikgymna-av
sier. skolområdetI England sker utveckling leder moten som

centralisering. innebärDetta för musikämnets delen att en cen-
gångentral kursplan för första utarbetas. medförDet denatt eng-

elska kursplanen i musik är mycket detaljrik. Varje utvecklings-
målnivåer, innehållsmomentredovisas isteg och musikaliska akti-

viteter. För närvarande bedrivs inom EuropäischeEAS Arbeitge-
meinschaft Schulmusik arbete med inventera europeiska läro-att
planer, kursplaner och timplaner i musik i syfte kunna göraatt
jämförelser och samarbeta kring frågormusikpedagogiska inom
Europa..

I de framhållsnordiska länderna i kursplanerna för musik, för-
den västerländska konstmusiken,utom även den nordiska folkmu-

siken. framhållerDen finska läroplanen musikfostran este-genom
tiska låtaaktiviteter och strävan eleverna tillägna sig kul-atten

i musik. denturarvet I norska utgångs-mönsterplanen tas som
punkt alla människor musikaliskaär och haratt behov musikav
för uttrycka känslor, och fantasier.tankaratt Vidare rekommen-
deras musikundervisningatt samarbete med det lokalagenom
musiklivet kommunala musikskolan, lokala Orkestrar och artis--

kan anknyta tillter elevernas fritidsintresse. I jämförelse med de-
andra europeiska kursplanerna i musik har de svenska kurspla-

attitydöppnare till elevernas skapande, mednerna egeten en
påtyngdpunktstörre aktivt musioerande skapandeett och lyss-

nande. Musikämnet i den åtnjutersvenska läroplanen dock ett re-
lativt begränsat tidsutrymme jämfört med vissa andra europeiska
länder. En börsträvan utvecklingen den svenska kurs-attvara av
planen i musik internationellt påställda kvalitetskravmotsvarar
musikalisk kunskapsutveckling och bildning.

påEtt perspektiv musikundervisningennytt

skolaInom och utbildning har olika perspektiv lagts musikun-
dervisningen och olika definitioner gjorts musikämnetav som va-
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94innehåll. SOU 1992deIochfunktionsammanhang, senastedessmedrierar
Bilaga 7imusikämnetgrundskolan harför stort settläroplanernasvenska

innehåll arbetsformerdeochutifrån detaktiviteter,dedefinierats
ock-80 betonadesmusikundervisningen. I Lgriförekommersom

huvud-debehovsorienteringoch treså aktivitetsaspekten genom
tillsammans,musiceraAttmusikundervisningenimomenten

samhället. Dennaochi världenMusikenmusik ochskapaAtt
progressivistiskamedsammankopplaskanutvecklingslinje mer

musikpedagogiken.inomströmningar
utifrån musikfeno-definieraskan ämnetperspektivI annatett

uttrycksformer.estetiskaoch dessstrukturermusikensmenet,
traditionellmedförknippasämnesdefinition kanDenna meren
musikhisto-verkanalytisk grund,baserasmusikpedagogik som

sångundervis-ochinstrumental-traditionellochnotkunskapria,
utvecklats fram-harmusikundervisningentraditionellaning. Den

musikutbildningen.den högreochläroverkenallt inomför
Åter utgångs-medmusikämnet ärdefinieratredje sätt attett

väljskunskapsstoffdetoch utsamhälletmusiken ipunkt i somav
medMusiken kanmusikundervisning.i skolansreproducerasoch

samhäl-artefakt ikulturellochsocialdefinitiondenna enses som
männi-förmetaforkonstnärligmänniskorskapadlet ensomav

meningsbårandemusikaliskuttryckt ioch tankarkänslorskors
förstås. definitionDennaochkommuniceras ut-avsiktiform att

estetiskasociala,dessfrån samhällsfunktioner,går musikensmer
påver-ochbetydelsermusikensfunktioner,kommunikativaoch

innebörder. Demeningsbärandemusikensviamänniskorkan
kulturreproduktions-frågorna härbaserasmusikpedagogiska

ochmänniskanmusiken,mellanrelationenberörteorier som
samhället.

traditio-ochformervarierandeochrikaoerhörtharMusiken
såväl tillanknytningarstarkaMusiken har ävensamhället.iner

Am-kulturarvet.västerländskadettillfolkliga kulturenden som
ocksåkanmusikaliska kulturarvetdetreproducerabitionen att

dynamiskaekonomisktochnutida, socialtdenstå medkonflikti
koppling tillstarkaMusikpedagogikens ettmusikproduktionen.
musikkulturelltdifferentieratsamhälle ochföränderligtsnabbt ett
innehållsligt ochutvecklasmöjlighetersamtidigt dess attfält utgör

undervisningsmetodiskt.
informations-ochtekniksamhälletiförändringenhastigaDen

bildningsstrukturenmusikaliskadenförändringsamhällets om-av
musikundervis-ochmusikutbildningförförutsättningarnaskapar

möjligt redandetMediatekniken gör represente-attidag.ning nu
kanMusikämnetskolan.musikkulturen inomglobaladenhelara

ökatMedinternationell karaktär.utpräglad ut-ettdärmed en
ochjordklotet över-helamusiksprids översatellitkanalerbud av
förståelsenockså tillbidrakanDettakulturgränserna.skrider

väg-och klassrummetsskolansinomkulturer ävenolikamellan
gar.
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på SOU 1992 94särskiltfritiden ärmusikaktiviteterochMusiklyssnandet
också Bilagade kul- 7Musiken ärungdom.ochbarnuppskattat en avav

når ungdomar.ochtill barnframsnabbastturföreteelser som
bety-kulturskapande faktorochkunskaps-rollSkolans avsom
demmöjlighet förochmedvetenhetkulturellaelevernasfördelse

och skapagranskakritiskturval,görakunna en egenatt sovra,
i det häridentitet, behöverkulturellochuppfattning samman-

får möj-och ungdomarbarnviktigtDet äranalyseras. atthanget
på-informationsflödesåväl starkadetbearbetaligheter somatt

olikaikulturproducenterkansjälvadedemverkar att varasom
musikundervis-roll förvidgadinnebärakanavseenden. Detta en

kulturella miljö.ochmusiklivinreskolansförochningen
måsteinformationssamhälletochkunskaps-framväxandedetI
kom-perspektiv där devidarebetraktas imusikikunskaper ett

i musi-dimensionernaestetiskakreativa ochsociala,munikativa,
förstå orienteraochbättreockså förredskapken attettses som

instrumentoch spelasjungamusicera,Att ettomvärlden.sig i
förkonstnärligt redskapalltså intellektuellt ochmåste ettsomses

situa-socialaoch i olikaolika sättkunskapersinauttryckaatt
förmåga ochsammanhangelevernasUtvecklingen atttioner. seav

utvecklingenmedkombinationiförstå innebördermusikens av
frågor kulturelltillhöruttrycksmöjligheter ytt-olika estetiska om

ställningstagan-och estetiskakulturlivföroch verktygrandefrihet
musikun-skolanssåledes viktigt elevernaden. Det är att genom
delaktig-framtidaförförutsättningarkonkretadervisning enges

samhälletsdemokratiskadeltagande i detaktivthet och mu-ett
kulturliv.sik- och

musik skalltänkande iochupplevelsererfarenheter,Elevernas
strukturerochbegrepputveckla dekunna som er-sammantaget

syfteibildningsprocessmusikaliskkunskapande attfordras i en
meningsbärandespråk tolkaförvid meningiutveckla attett

kommuni-uttrycka ochkoder skapa,kulturellaochestetiska samt
Musikun-handlingar.ochkänslormusikaliska tankar,sera egna

in-institutionkulturell ärfunktiondçrvisningen och skolans som
musikaliskaallmännadenutvecklingenmedförknippadtimt av

samhällsliv.framtidensibildningsstrukturen
måste urvalolika göras.kunskapsmassamusikensUr stora

musikundervis-obligatoriskadeninomfördjupningFörutom en
integrera-studierprojektorganiseradeoch samtbörningen tema-

be-få förbetydelse bl.a.ökadarbetssätt attkreativaochde en
ifärdigheterochkunskaperoch koncentreraurvaletgränsa mu-

i skolanutvecklingenaktuellabakgrund bör dendennasik. Mot
musikområdet möjligheterpå innebärakunnaundervisningenoch

grundskola ochmellansamverkansformerkommunala t.ex.till
musikunder-förändringarmusikskolakulturskola,kommunal av

musikundervis-anslutaförutsättningarvillkor,visningens attnya
möj-vidgadeformermusikliv i olikatill kommunens samtningen
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ligheter utveckla musikundervisningens arbetsformeratt och SOU 1992 94ar-
betssätt. Bilaga 7

får ocksåI framtida skola räkna med skolorna dif-atten man
ferentieras olika tillval, profileringar, skilda skolformergenom
och inriktningar, profilskolor, kulturskolor, minstInte företc.

fåmusikämnet kan detta betydelse med ökade möjligheter att
fånga in elevernas intresse och behov musik och fördjupa kun-av
skaperna i musik. Musikundervisningen i skolan kan genomföras

olika kvalificerade integreringar med andra ämnen, delsgenom
dubbelt tillval, musikklasser eller profilskolor.genom

Ovanstående diskussion syftar till försöka bild detatt ge en av
förnyelsebärande i den musikpedagogiska utvecklingen senare
tid och utveckla kursplanetänkande i musik i jämförelseett nytt
med den tidigare läroplanen. Den praktiska musikpedagogiken
har under de läroplanerna betonat färdighetsträningen isenare
sång, spel och dans. Teoretiska aspekter musikens strukturer
och reflektioner musikaliskaöver upplevelser har inte direkt fun-

någranit bärande kunskapsformer i den allmänna musikundervis-
ningen tidigare. Kulturella värden och kunskaper i tolka, bear-att
beta och förmedla estetiska och konstnärliga uttrycksformer och
produktioner har heller inte givits särskilt inomstort utrymme
den förra läroplanens nyttoinriktade kunskapssyn och peda-mer
gogiska tänkande.

Grundläggande för vad konstituerar musikämnet dessärsom
starka samhällsförankring och dess kunskapskällor i det levande
och dynamiska musiklivet i vid mening. Genom samhällsföränd-
ringarna, kunskaps- och informationssamhällets framväxt har för-
utsättningarna för musikpedagogisk verksamhet radikalt föränd-

omfattandeDet musikpedagogiska utvecklingsarbetetrats. och
mediateknikens utveckling skett tid har gjortsom attsenare
barns och ungdomars intresse och behov musik heltettav an-

kan tillvaratassätt i skolans musikundervisning.nat Den snabba
musikaliska kunskapsproduktionen i samhället kan därmed ett
effektivt och pedagogiskt utvecklande sätt bearbetas inom musik-

tidigareämnets Det musikaliska ocksåkulturarvet bör kunnaram.
istörre modern musikundervisning.ett utrymme Avgöran-ges en
målende för formuleringen för musikämnet är dess kunskaps-av

struktur, de centrala begreppen för ämnet och principerna för det
innehållsliga urvalet.

Musikämnets kunskapsstruktur

Kunskaper i musikämnet, liksom i andra ämnen, utgör nätverkett
kunskaper innefattar olika aspekter och dimensioner. Det-av som
kan uttryckas i form ämnets kunskapsstruktur.ta Som led iettav

målutforma distinkta för musikämnet behöveratt identifie-en
ring ämnets centrala begrepp och kunskapsstruktur göras. Syf-av
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SOU 1992 94bestämningennå generalitet förgradhögreär avatttet aven
Bilagasko- 7mål i detför musikâmnetövergripande styrsystemetnya av

kartläggning ochnedanstående tillförsökavsnitt görsIlan. ett
kunskapsbe-kunskapsformer ocholikamusikämnetsanalys av

grep-
spelakunnainnebärakan konkreti musik ettKunskaper att
någotkandansa.sjunga eller Det vetainstrument, att omvara

artister. kanmusikstilar och Detmusikhistoria ellermusik, t.ex.
innehållförstå estetis-ochmusikenstolka ochkunnainnebära att

musik-musicerande,praktisktkanuttryck. Detka att genomvara
fått med olikaförtrogenhetmusikskapande halyssning eller en

musikföreteel-granska olikakritiskt kunnamusikformer eller att
ef-skapa musikimprovisera ellerinnebära kunnakanDet attser.

uttrycksbehov.visioner ochmusikaliskasinater egna
sammanfattas i begreppendettakunskapsdimension kanI en

och musikskapande,musikkunnandemusiklyssnande,musicerande,
musikaliskatill denknutnakunskapsbegrepp ärcentralafyra som

generellafyraframträderdimensionkontexten. I merannanen
förståel-fakta,färdigheter,kan betecknaskunskapsformer avsom

undervisningssam-kopplas tillvilka kanförtrogenhet,och merse
musikaliska kunskapsut-och derasinlärningelevernasmanhanget,

veckling.
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nedanstående tablåI Översikt tänkbart nätverk SOU 1992 94ettges en av av
kunskaper i musik de centrala kunskapsbegreppen för Bilagaatt 7genom
musikämnet relateras till de generella kunskapsformerna. Dessa
förhållanden exemplifieras olika musikaliska kunskaps-genom

innehållsmomentoch följande sätt

l TI 1FÖRSTÃELSEFÃRDIGHEI FÖRTROGENPIETFAKTA
j fSina fochul. spel Erfarenhet ochMUSICB Tal Musikaliskochröstvird, känsla.rc-

instrument.dato-RANDE .flckliona över samspelsfönnlga,musikinstrument, at. .ochelektroakust. musioe-rer om timing musikaliskI musikaliska I mensamt I
i771517. idans.7570156. müslhlisk7371716. utlevelse,uttrycksformer kommuni-och

KTOPPSUPPl-mnins UUIYCKSTÖFUIÅSI kationtekniker ochgemenskapi ul

z Reflektioner MMüWPPWVCIW-Musiklradilioncr.Lyssningsteknik, överMusuç-
historiskOchnutidamusikslillr. epoker.analys musik, spdk,musikensLYssNANDE av II
N87|7°77°71°7i778.f kri-171757457.uppspelningsteknik, symboldess ochrcpcflolfcr.
Sk granskningmñssnwdilmüsik. °°hinspelningsteknik, ,betydelsentolkning . 5757757717777musikeryrkm musikmcdjamknik kulturellakoder IVl Il av

l IINotskrivning, Notkunskap, intellektuell Sulanskamla.musik-, bcarbet- , . Fortre-,Mugg ge- ,,hörslriining.hârmo- musikfdrete-teori, ackordlåira, ning genhetmedolikaKUNNANDE I lav
elsenarrangering.nisering, förståelse musikhistoriskarytrnlära,metrik, av epo-

partjturlisning, form musikensbetydelse-ochstruktur, kerochmusikkulturer,,. .kroppskännedom uttrycksformer Ibärandeinnehåll recension musikI I av
ll I
ll lMUSIK Byggamusik; Musikalisktljud Musikens Egetmusikalisktbyggste- tänkan- ska-I| l

ochmusikskapande,SKAPANDE melodi, ackord, de;musikensform pande.förverkligandelnar; oirrtprovisalionsteknilg agogik, uttrycksfor- musikaliskapuls, struktur,rytm, avegna
kompositionsteknik klangfarg,d namik, ochuttrycksätt, tankarochY mer visionerI u
fria rörelser ioch ;egendansl sound, modalitet kompositionsforma musikproñlering

ÖversiktFi åolika ekter sformerkunska och kunska8 av asP P P Ps-
musikämnetimoment

Ovanstående systematiska uppställning skall i koncentrerad
och sammanfattad form konkretisera musikåmnets kunskaps-
struktur och centrala kunskapsbegrepp. Var och dessa kun-en av
skapsbegrepp i musikâmnet innefattar särskilda aspekter musi-

såvälkaliskt kunskapsstoff för praktiska teoretiska kunskapersom
i musik. speciellt ocksåEtt kunskapsperspektiv kan anläggas be-
roende urvalet kunskaper i musik och formandet vissav av en
kunskapsprofil.

alltsåKunskaper i musik kan utgöras dels fasta ochav repro-
ducerbara kunskaper fakta- så-och färdighetskaraktär, delsav av
dana kunskaper skapas i elevernas föreställningar ochsom genom
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1992 94SOUerfarenheter. Deochmusikaliska upplevelserindividuelladeras
förståelse- Bilagaoch 7skulle benämnaskunnakunskapsformernasenare

också kunskapan-förknippas medförtrogenhetskunskap kansom
kun-Varjebildningsbegreppet.musikaliskadetmusik elleride

mått färdighe-således vissainnefattakani musikskapsbegrepp av
Förutsättningenförståelse- förtroendekunskaper.ochfakta-,ter,

bero-exempeltillkanmusikaliskt skapandekreativtför varaett
varierande kun-olikadesammanlänkande kedjandenende avav

förståelse oli-förtrogenhet iochfakta,färdigheter,skapsformerna
proportioner.ka

ochfärdighetsträningväxelspelet mellan teore-ömsesidigaDet
förståel-vidgar elevernasochberikar varandrafaktainlärningtisk

uttryckmedel.musikens olikamedförtrogenhetochsehorisont
alltså prak-pendling mellanmusikämnetsutmärkande drag ärEtt

utveck-innebära elevernakanarbete.teoretiskt Dettiskt och att
upplevel-ocherfarenheterförmåga sinareflektera överlar atten

på musik eller skaparmusicerar, lyssnardemusik när mu-ser av
också reaktionerhandling,sig ivisamusik kanisik. Kunskaper

också detmusikaliskt blirupplevsupplevelser.och Det somsom
förstås glädjen ochmusikaliskt. Lusten,förutsättningarhar att

tillbidramusicerandet kani detmeningsfullheten gemensamma
förståelsen musi-fakta ochmusikaliskainsikten ifördjupaatt av

kommunikationsmedel.socialtkulturellt ochbetydelserkens som
kunskaps-musikaliskamellan olikakontinuerliga växlingDen
musikensmedexperimenterandetkunskapsmoment,former och

denoch upptäckandetlyssnandetaktivaoch det samtbyggstenar
nå-kommunikationen ärmusikaliskakopplingen ochkontextuella

musikali-Tillämpningarmusikämnet.särpräglat förärgot avsom
ochförtrogenhetenkan ökasammanhangskildaska ikunskaper

betydelsebärande inne-ochinnebörderförståelsen musikensför
kanhåll. i musikundervisningeninriktningarnakunskapandeDe

inlärtutifrån bearbetningaridéer, kreativaorganiseras avmer
musikaliska idéer, lösningarstoff, prövningmusikaliskt av pro-av

och projekt,temaarbetenblem, integreringar, etc.
kunskapermusikaliskamusikämnetihuvuddrag ärEtt att

kunskapsstrukturen,tablån musikaliskadenöveraktivt. Ierövras
stråkuppstår praktisktorganiseradden är av merovan,som

två horisontelladekunskapstillägnande delsmusikaliskt genom
utgångs-medkunskapsbegreppstråken kunskapsformer ochav

färdigheterdelsmusikskapande,ochmusicerandeipunkt genom
stråken. bildar dessaSammantagetvertikalaförtrogenhet i deoch

kunskapsinhämtan-orienteradstråk praktisktföryttre ram meren
korspunkternabildas ifyra fälteninrei musik. Dede mu-avsom

förståelse-ochfakta-respektivemusikkunnandeochsiklyssnande
teoretiskt reflekteran-kärnainrekankunskaper meravses som en

följande modellMedmusikämnet.inomkunskapsbearbetningde
relationdennaillustreras
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SOU 1992 94
Bilaga 7

ETeoretisk
reflektion

Fig 2. illustrerarModell praktisk inre kärnaochyttresom en ram av
teoretisk reflektion

stråkkunskapsfältDessa eller kunskapsformed- begrepp iav
musik naturligtvisär analytisk konstruktion för försöka be-atten
lysa det dialektiska spelet mellan praktiska och teoretiska behand-
lingar musikaliskt kunskapsstoff. Kunskaper musikens teo-av om
retiska förståelsenstrukturer kan till exempel bidra till och för-
djupa upplevelsen den praktiska fârdighetsövningen ellerav mu-

förhållandesiklyssnandet. ocksåDetta dialektiska kan illustrera
möjligheten djuparetränga in i musikämnets kärna och inreatt
kunskapsstrukturer vâxelspelet mellan praktiska och teore-genom
tiska kunskapsformer och kunskapsmoment i musik.

Kartläggningen musikâmnets kunskapsstruktur och centralaav
utgångspunktbegrepp kan för lärarnas formuleringvara av un-

dervisningsmål, innehåll,val undervisningens organisation,av ar-
betsformer och arbetssätt Såvälutvärdering och bedömning.samt
de undervisningsmetodiska teoretiska kunskaps- och inne-som
hållsstrukturerna för musikämnet bör kunna härledas dessaur

Påcentrala begrepp och kunskapsformer. grundval kunskaps-av
strukturen görs urval kunskapsstoff skapar vissett av som en un-
dervisningsstruktur och inriktning den lokala skolenheten.
Detta i samklang medär principerna för det styrsystemetnya av
skolan där lärare målenoch elever förutsätts omforma i kurspla-

undervisningsmåltill i den lokala arbetsplanen.nen

Musikalisk kunskapsutveckling

mångfacetteradeMusikâmnets och dynamiska kunskapsstruktur
skapar brett underlag för elevernas individuella kunskapsut-ett
veckling och musikaliska bildning i olika profilerade riktningar
och stadier. Kunskapsutveckling i musik kan innebära växel-ett
spel mellan musikalisk fårdighetstråning, estetiska reflektioner
och teoretiska bearbetningar musiken eleverna utveck-samt attav

förmåga förstålar sammanhang och tolka innebörder.att Ien
ingångarkunskapsprocessen görs olika i nätverket musikaliskaav
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1992 94SOUvarierandemedavtäckasfält kommerolika attdärkunskaper
Bilaga 7kunskapsprofiler.ochdjup

musika-sigalltså bildainnebär attmusik kanutvecklas iAtt
innebärabildning kanMusikaliskriktning.elleriliskt annanen
upple-föreställningar,musikaliskasinaskaparindividen egnaatt

kunska-musikaliskasigtillerfarenheter taoch attvelser genom
kunskapandeochkreativtmeddemöverreflekterar ettochper

bildningsbehovochutifrån intressensinaförhållningssätt egna
någrabeskrivsnedanpå förhand. Härfastlagdadirekt ärintesom

utgångspunkt i indi-medmusikkunskapsutveckling iaspekter
musikaliskatill denrelationiutvecklingochinlärningvidens

kunskapsstrukturen.
medmusikämnetikunskapsutvecklingförknippasVanligtvis

begreppDessaattityder.ochfärdigheterkunskaper,begreppen
musikaliskt.handlaochtänka, kännamedsammankopplaskan att
samverkarindividenhoskunskapsutvecklingenmusikaliskadenI

dedimensionermotoriska treochemotionellaalltså kognitiva,
medkommunicerbaraochjämförassamtidigtkanbegreppen vara

kunskaps-musikaliskaelevernasiskedenämnen. Olikaövriga
mellanväxelspelskekanfårdighetsutveckling ett mo-och genom
upplevelseremotionellareproduktiva mönster,träningtorisk av
modellenIkunskaper.musikaliskabearbetningarkognitivaoch av

överlappningarochrelationerdessanedan illustreras

EmotionellKognitiv
dimensiondimension

Motorisk
dimension

kombinationermotoriskaochemotionellakognitiva,forModellFig 3.
utvecklingmusikaliski

bearbetningarmotoriskaochemotionellakognitiva,Elevernas
iförenadeoupplösligtkunskapsstoffet ärmusikaliskt endetav
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allsidig kunskapsutveckling i musik. De sociala, kommunikativa SOU 1992 94
och kulturella dimensionerna i musikaliskt utövande är även Bilaga 7
kopplade till den musikaliska kunskaps- och färdighetsutveckling-

Det viktigtär elevernas sätt tänka, kännaatt och handlaatten. se
musikaliskt varje individs möjligheter forma sittattsom eget per-
spektiv och sin uppfattning musik. Lika viktigt äregen attav se
musiken kommunikationsmedel mellan människorett ochsom att
musikalisk utveckling alltid sker i socialt och kulturellett sam-
manhang förknippat med betydelsebärande och estetiska värden.

Musikundervisningen och den musikaliska kunskapsutveckling-
således bådeär väsentlig för elevernas personliga och socialaen

utveckling och kan även viktigt led i utvecklingenettses som av
skolans musik- och kulturliv. I det musikaliskagemensamma ut-
övandet i klassen öppnas särskilda möjligheter skapaatt gemen-
samhet och kommunikativ kontakt mellan individer i socio-en
musikalisk anda. I denna situation kan det musikaliska lyftet
infinna tillståndsig, det speciella social samhörighet ochav ge-
menskap via musikupplevelse tillsammans. Det gemensamma mu-
sicerandet i alltsåklassrummet är bärare alldeles unika förut-av
sättningar för personlig och social målinriktadutveckling i en
musikalisk kunskapsutveckling hos eleverna skolansgenom mu-
sikundervisning.

Musikaliska ocksåkunskaper kan skapas i samma process som
de förmedlas. Kunskaper och färdigheter kan omedelbart tilläm-

i kunskapande musikaliskt arbete. Erfarenheterett prak-pas av
tiskt musicerande eller aktivt musiklyssnadet kan stöd denge
teoretiska kunskapsutvecklingen. Detta antyder kunskapsfor-att

i sina tillämpningar och inriktningar kan såvälförknippasmer
med kunskapsproduktion reproduktion kunskaper i sko-som av
lans arbete. I musikämnet kan kunskapsproduktionen förenas
med dess pedagogiska förmedling. De kunskapsförmedlandemer
formerna kan direkta förutsättningar och redskap för produk-ge
tionen kunskaper. I musikaliska och pedagogiska situatio-av nya

ocksåskapas känslor och upplevelser elevernanär utvecklarner
kunskaper och färdigheter i musik.

ocksåDet är viktigt fåreleverna tidigt erövraatt musikaliska
kunskaper i kreativt stimulerande situationer och miljöer och att

fårde erfara kunskapande i rika, varierade och komplexa musika-
liska former med hög kvalitet. Redan i de lägre stadierna behöver
eleverna i musikundervisningen få erfarenheter och upplevelser

kreativt och kunskapade slag där olika konstnärliga och estetis-av
ka värden, uttrycksformer och kulturyttringar förpresenteras
dem i skolan. Starka estetiska och konstnärliga meningsfulla och
lustbetonade intryck och upplevelser sätter sig i varje fiber i krop-

de receptiva och nyfikna åldrarna.barnen i de lägre Sär-pen
ocksåskilt viktigt är barnens behov rörelseatt och kroppsligaav

fångasaktivitet och utnyttjas vid musikalisk inlärning ochupp ut-
veckling.
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ålderMed stigande och utveckling skall skolbarnen och ungdo- SOU 1992 94
fåi skolan använda sina musikaliska kunskaper och Bilaga 7ut-marna

och behov musik naturlig del i skol-nyttja sitt intresse av som en
musikliv och musicerande irikt utvecklat skolan medarbetet. Ett

körer, dans- och rörelsegrupper bidrar tillolika skolorkestrar,
förbereder eleverna till aktivt deltagande i samhälletsoch ett mu-

såvälSkolans musikundervisning skapasik- och kulturliv. kan
personliga musikaliska uppfattningar musika-som en gemensam

påprofil i klassen eller kulturell profil musika-lisk skolan. Dessa
ingår ocksåliska aktiviteter i bilden musikämnets kunskapsut-av

veckling i vid mening.
målenDe övergripande för musikämnet och musikundervis-

utgångspunktningen i skolan kan formuleras med i ämnetatt
också väsentlig del i skapandet skolans kulturella mil-utgör en av

atmosfär. Musikundervisningenochi kan elevernaengagera
starkt och bidra till deras kulturella medvetenhet, kunskap och

förförståelse,erfarenhet med hjälp den de upplevelsernaav egna
frånoch föreställningarna musik eleverna redan har sinaom som

utgångspunktmusikaktiviteter fritiden. Med i analysen av mu-
målsikämnets kunskapsstruktur kan olika för verksamheten for-

muleras kodar in specifika kunskapsformer och kunskaps-som
utvecklingsnivåer.begrepp och dessa riktning vissamotger en

I översikten den musikaliska kunskapsstrukturen i detöver ti-
digare avsnittet försök tillgörs penetrering och analysett av mu-

mångfacetteradesikämnets och struktur där visssammansatta en
växlande grad komplexitet i kunskapsstrukturen kan skönjas.av
Tablån också påbeskriver olika aspekter kunskapsutvecklingen i
musi.k, dels det aktivitetsinriktade inhämtandetgenom mer av
musikaliska kunskaper via färdighetsträning dels teo-genom mer

förståelseinriktade nedanståenderetiska eller kunskapsformer. I
modell illustreras slutligen bild musikämnetssammantagenen av
olika former kunskap, centrala kunskapsbegrepp och kun-av
skapsutveckling relateras till varandra i utvecklingsper-ettsom

utgångspunkt måltänkandespektivr. Modellen kan för förettvara
stadier.olika

41712-1012114



SOU 1992 94
Bilaga 7

Kumkapsbegrepp
cáglQâö/ WÖL
v5çxükggååz. ,f§35 ikoçc °5 {N§,. A1 åIE l m lI.Ak9 .I EEä l

m||3 E | Eså lå
. wA125ä Q så |

aå I U- 1
u. xpå . 395Akl

kunskapsformer, kunskapsbe-bild relationenSammantagenFig 4. av
kunskapsutvecklingochgrepp

målMusikundervisningens

målbeskrivningar densyftes- ochskallKursplanerna angegenom
kunskapsnivåerna för ämnet,ochkunskapsstrukturencentrala un-

undervisningsmål, göraformuleraarbeteför lärarensderlätta att
innehållet ordna,inlärning och i övrigtföroch organiseraurval

underlätta arbe-perspektiv förtydliggöra ämnetsochförklara att
och utvecklautvärderaunderlag förskapaskolani attsamttet

ämnet.
såledesinnebär ökatför skolanDet ettstyrsystemet an-nya

konkretiseraför lärarnasvarstagande och större attutrymme un-
innehåll arbetsformerochinriktning,dervisningens attgenom

undervisningsmålmålen tillnationelladeomforma samt genom
verksamheten.resultatet och utvecklabedömautvärderinglokal

flyttasutformningen verksamhetenför den konkretaAnsvaret av
nivå professio-från regelstyrd tillochöverbestämddärmed enen

aktörsnivå. samtidigt sko-kursplanernaLäroplanen ochnell styr
mål verksamhe-och deden värdegrundlan att somangegenom

skall sträva mot.ten
musikämnetsyftesbeskrivning förgörskursplanenI samten

uppnåendemål.strävansmålmålnivåer form ochiolika avanges
Strävansmålen syfte ochmusik uttrycker ämnetsföri kursplanen

skall inriktasundervisningenkvalitetervilkastruktur samt som
uppnåsnivåerUppnåendemålen dels efterpå. skalldeanger som
skolgång åkåk 9.5, vid avslutadskoltiden delshalvaungefär

målnivåer utvärderingar.referenspunkter för lokalablirDessa
strävansmålsåledes med ochintressefinns detNationellt attav
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uppnåendemål inriktningen skolans verksamhet med SOU 1992 94samtange av
uppnåttsutvärdering dessa kvaliteter haravgöra i undervis- Bilaga 7om

ningen i olika avseenden. Följande sammanfattande perspektiv
musikämnet uttrycker dess roll och funktion i samhälle och

skola vad undervisningen i musik skall syfta till.samt

Musikämnets syfteroll och

Musiken djupt förankrad i samhälletär och lika djupt förankrad i
individen. Musiken har oerhört rika och varierande former och
traditioner ioch har alla tider haft social och kulturell be-storen
tydelse för människor. konstituerarDet musikämnet är desssom
historiskt givna kunskapstraditioner, dess internationella prägel
och dess starka förankring i det levande och dynamiska musikli-

också nåri samhället. Musiken den konstartär snabbastvet som
fram till barn ungdom,och vilket har utvecklat betydelsefullen

musikkultur dem starkt.egen som engagerar
Mediateknikens utveckling, förändringarna i villkoren för mu-

mångfaldsikproduktionen och musikens ökande förändrar snabbt
den musikaliska bildningsstrukturen idag. Musikundervisningens
både kulturbärande och kulturskapande roll skall befrämja och
utveckla den kulturella miljön i skolan och den musikaliska bild-
ningen i samhället.

Musikundervisningen syftar till tillvarata elevernas musikin-att
behovoch musik och utveckla god musikalisktresse all-av en

mänbildning för fortsattgrund utbildning. Undervisningensom
ocksåskall eleverna möjlighet till olika specialiseringtyperge av

och personlig musikalisk utveckling. Utbildningen i musik skall ge
sådanaeleverna kunskaper och färdigheter de kan orienteraatt

sig i komplex verklighet med mycket informationsflö-ett storten
påde kulturområdet.musik- och Den musikaliska kunskaps- och

färdighetsutvecklingen i skolan skall bidra till elevernas personliga
och sociala utveckling leda till glädjerikt och meningsfulltsamt ett
förhållande livslångtitill musik perspektiv.ett

ocksåallsidigaElevernas musikaliska utveckling skall ses som
led i stärka de kulturella värdena och humanioras betydelseattett

det framtida informations- och kunskapssamhället.i Musikunder-
visningen skall därmed tillvara och utveckla denta gemensamma

såvälmusikaliska referensramen stärka den svenska ochsamt nor-
musikkulturen internationelladiska det musikaliska kulturar-som

i vid bemärkelse. Varje elev lämnar grundskolan skall havet som
sådanautvecklat kunskaper och färdigheter i musik för-som ger

utsättningar för aktivt deltagande i det demokratiska samhäl-ett
musik kulturliv.lets och
Ovanstående syftesbeskrivning och kunskapsperspektiv skall

förståelsengrund förutgöra och tolkningen de övergripan-en av
målen Målende för musikämnet. inteuttrycks i antal huvud-ett
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målinnehåll, 1992 94SOUi deuppräkningeller ut-utanmoment somaven
utgångs- Bilaga 7leda fram till ochmusik skallibildningen angersom

urval undervis-och eleversför läraresriktlinjerochpunkter av
målNedanstående övergripande uttryckerexempelningsstoff.

musikundervisningen skall strävavad mot.

Övergripande mål musikämnetför

efter elevenskalli musik strävaUtbildningen att
sång, spel,färdigheter ifår kunskaper ochgrundläggande-

musikalisk all-personliggrund förrörelseochdans ensom
och samhälletsdeltagande i skolansmänbildning och ett

musikliv
förmåga förut-musiklyssnandetill aktivtutvecklar sin som-

kritiskt granskaochtolka, analyseraför kunnasättning att
innehåll betydelserkulturellameningsbärande ochmusikens

bli förtrogenmusikupplevelser ochfördjupa sinai syfte att
estetiska uttryckkonstnärliga ochmed olika

förstå begrepp ochbehärska grundläggandeochsiglär sam--
kunskapsområdet musik för bli förtrogeninommanhang att

uttryckvarierande former ochuppbyggnad,musikensmed
olika miljöer, kultureroch villkor ifunktionerdesssamt

tiderhistoriskaoch
förmåga, kreativitet och lustmusikaliskasinutvecklar att-

iuttrycksmedel och uttrycksformermusikens olikaanvända
kommuniceraochskapa, uttryckakunnasyfte att egna mu-

handlingar.känslor ochtankar,sikaliska

kunskapsperspektivochMusikämnets struktur

strukturbeskrivning musikämnetsvidarekursplanen görsI aven
förstå formule-för debakgrundkunskapsperspektivoch attsom

årskursuppnåendemålen årskurs Beskrivningenför 5 ochrade
ämnesperspektivkortfattatkunskapsstrukturen skall ett somgeav

samband med elevernaskunskapsstoff iför urvaletunderlag av
uppnåendemålen konkretise-musik.kunskapsutveckling i I ges

uppnåkunskapsmål inomalla elever skall kunnaringar som
centrala begrepp.musikämnets

Ämnets sammanbindas med rela-och perspektiv kanstruktur
Ämnet tillhörsamhâllet.människan ochmusiken,mellantionen

innehål-kunskapsområdet ochhumanistiskakonstnärliga ochdet
musikaliska ochsåväl estetiska,kommunikativasociala,ler som

Ämnets utgår från detperspektiv delsdimensioner.kulturella
musikeni den förnyelsekulturarvet, delsmusikaliskasamlade av

informationssamhäl-mediateknikens,i takt medframväxersom
framtiden.utveckling idag och ikulturlivetslets och
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mångfacetterade struktur skapar SOU 1992 94och dynamiskaMusikämnets
kunskapsutveckling Bilagaindividuella 7underlag för elevernasbrettett

oli-profilerade riktningar ochmusikaliska bildning i olikaoch
såvälmediateknikens inträde i skolan kanGenomka stadier. mu-

mångkulturella internationella aspekterochhistoriska,sikämnets
praktisktkunskapsproduktion belysasförnyelsebårandedesssom

kreativt musikaliskt arbete.i kunskapande ochteoretisktoch ett
innebär musikämnet, utövervidgade perspektivetochDet attnya
också förståelse-omfattar ochfaktakunskaper,färdighets- och

förtrogenhetskunskap.
såväl intellektuellapraktiska,innefattar därmedMusikämnet

ömsesidiga växelspe-upplevelsemässiga kunskapsformer. Detsom
reflektioner ochfârdighetsträning, estetiskamellan musikalisklet

och vidgar elevernasbearbetningar berikar varandrateoretiska
förståelsehorisont musikens olika formerförtrogenhet medoch

innebärkunskapsutveckling i musikallsidigoch uttryck. En att
språk i vid mening ochmusikaliskteleverna utvecklar ett en

förmåga erfarenheter och upplevelserreflektera sinaöveratt av
musik.musik eller skaparde musicerar, lyssnarmusik när

färdighetsut-musikaliska kunskaps- ochCentrala för elevernas
musiklyssnande, musikkun-musicerande,veckling begreppär som

musikskapande.nande och

innehållorganisationTankar urval och avom

ståralltid urval.I den situationen sker Lärarenpedagogiska ett
innehållsligt urval för byggaalltid inför göra attettatt upp en

rikta undervisningen vissaundervisningsstruktur och mot upp-
innehåll.mål. alltid bunden till visstställda inlärningen lä-är ett

också lektionernaprofessionella förhar det ansvaret attraren ge
innehållslig undervisningen viss inriktning.struktur ochen enge

frågorPrinciper tänka kring urval ochför hur kan om orga-man
innehåll betraktas bakgrundnisation i musikämnet bör mot avav

Urvalsfrågor också iför skolan. bör rela-det styrsystemet sesnya
kunskapsförmedlande och kun-musikundervisningenstilltion

skolan.skapsproducerande roll i
två planet detske i plan. Det ärUrval kunskaper kan enaav

läroplanen ochkunskapsperspektiv anläggs iövergripande som
med urvaletför vilket sammanhängerkursplanen ämnet, ur mu-

speciella syfte skolantotala kunskapsmassa. Detsikämnets som
frå-avgörandemusikaliskt kulturarv härföra vidare ärhar ettatt

i musik kan utveck-vilka former kunskapliksom somnya avgor,
kunskapsurval lärare och eleverandra planet detlas. Det är som

genomförandet musikundervisning-inför planeringen ochgör av
arbetsplanen skolenheten.vilket uttrycks i den lokala Des-en,

måltvå nivåer riktlinjerde ochsamspelar dels somgenomsa
strävansmål uppnåendemål,ochkursplanen uttryckt imarkeras i
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centrala kunskapsbegreppen och strukturen för SOU 1992 94dels i de ämnet.
undervisningsmål måsteformandet ställningstaganden BilagaVid gö- 7av

urval musikens kunskapskällor skalltill vilket göras,ur somras
undervisningsstoffet skall sekvenseras och vilka metoderhur som

i musikundervisningen.skall tillämpas
Några i direktivenfaktorer kan normativt styrande förses som

pånämligen betoningen det svenska kulturarvet,kursplanearbetet
humanistiskavästerländsk kultur och värden. övrigtI anges en

undervisning till föränderliga samhället,skolans detanpassning av
informationsflödet samhälls-och det dynamiska ochdet starka

kunskapsutveckling,de etiska värdena i samband medkulturlivet,
och kulturskapande attityd vid inlärningen, inter-kunskapandeen

Nedanståendenationaliseringen, läroplansteoretiska modelletc.
musikaliska kulturreproduktionenbelyser den användaattgenom
produktion och reproduktion. Modellen skall illustrerabegreppen

framträder i utbildningssystemet och hur dettamusikämnethur
mål, innehållåterspeglas i läroplanstexten urvalet ochgenom av

åtskillnad alltsåanalytisk mellan den samhälleli-metodik. görsEn
musikproduktionen och det reproduktionssystem där musik in-ga

går utbildning eller i form pedagogisk funktion.i harannan en

Produktion Reproduktion

MUSIKEN
VÄRLDEN T1

Urval av
mål, innehåll, metodik

Läroplansteoretiska för relationen musikaliskFig modell mellan5.
produktion reproduktionoch

Produktionen musik i samhället reproduktionenochav av mu-
således enligt modellen i skilda kontexter.siken sker Denna dia-

två frågorrelation leder till grundläggandelektiska kring hur mu-
i samhället och vilken musik möjligsik produceras är attsom re-

musikundervisning.producera i skolans Modellen kan ut-vara
gångspunkt förhållerför diskussioner hur musikämnet sig tillom
samhällets musikliv och vilka principer kan underbygga detsom
innehållsliga urvalet. Detta kan kodifieras i kursplanetexten i

mål syfte förform och dess centrala begrepp och kun-ämnet,av
decentraliseradeskapsstruktur. Den läroplanskoden innebär ett

ansvarstagande och förökat större lärarna konkreti-utrymme att
innehållundervisningens inriktning, och arbetsfonner. Dettasera

påkrav lärarna,medför högre förutsätts medverka i och tasom
formahelhetsansvar för undervisningens förutsättningar, ak-att

urvalet ämnesstoff alltmer differentieradtivt delta i kun-av ur en
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medverka i produktionen läromedel, Grundenskapsmassa, SOU 1992 94etc.av
innehållorganisation ligger i musiken i sko-för urval och hur Bilaga 7av

förhåller sig till musiken i världen och hur skolans musikun-lan
förmårdervisning utnyttja levande musikaliska kunskaps-deatt

i samhällets musikliv i bemärkelse.källorna vid

Musikämnets relation till övriga ämnenskolans

genomgåttkulturella miljön har tid genomgripan-Den senare
vårt mångkulturelltförändringar och samhälle har blivit medde

påver-starkare internationellt inflytande. har inte minstDettaett
framväxande informationssamhälletkat musikämnet där det och

radikalt förändratmediatekniken villkoren för musikundervis-
ningen. Användningen datorer och datanät i skolans undervis-av

fåning oerhörd betydelse ikan modern decentraliceraden en
skola för kommunikationen med varje kunskapskällorämnes samt
produktionen och kunskapsutvecklingen inom skolan. Urvalet av

förmågankunskaper alltmer ökande kunskapsmassa samtur en
kunna bearbeta och producera läromedel i skolan bliratt egna en

kunskapsfrågaväsentlig för lärare och elever i demokratisktett
bådeskolsystem. Musikämnet kulturbärande och kul-sett ettsom

fåttturskapande i skolan har fokuseringämne meden ny nya
måste ocksåmöjligheter förutsättningar.och Detta isättas sam-

band med ökat behov i samhället kulturella värden ochett av
förståelsekunskap och för olika kulturuttryck i internationelltett

kommunicerande samhälle.
också påSkolan kommer inriktad högre grad flexi-vara en av

bilitet och kunskaper och erfarenheter i analysera ochattge mer
bådelösa problem inom naturvetenskapliga, samhällsvetenskapli-

frågor etiskaoch humanistiska och värden. Alla skolans ämnenga
innehållbör, vad gäller och inriktning, bidragande till ut-vara

vecklingen bildningsstrukturallmän och medborgerligaav en
kompetens. ocksåinnebär skolansDet kunskapsorganisationatt
måste strukturproblem där analyser bör sko-görasettses som av

utbildningsprogram olikatotala och de ämnenas strukturellalans
uppbyggnad, kunskapsstruktur och dess kunskapskällor identi-att

och relateras till varandra. Analyser kan vadfieras göras av som
karaktäriserar varje ochämne vilka delar möjligen kan inte-som

vilka territoriella överlappningar kan göras, etc.greras, som
alltså utifrånSkolan bör betraktas helhetsperspektivettmer

generella samhälleligaden kunskapsorganisationen olikadär
återskapasreproduceras och inom skolan för grundläggasätt att

bred samhällskompetens hos de det sammanhangetI kanen unga.
sammanhål-kulturorienterande föras framde ämnena ettsom mer

kunskapsområde jämte naturorienterandelet de respekti-ämnena
samhâllsorienterande Följandede ämnena. figur illustrerarve re-

kunskapsområdenlationerna mellan dessa
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orienterade
ämnen

KULTUR

kunskapsområden läroplaneniolikaRelationen mellan6.Fig

ingå kulturorienterande ärämnenai dekanDe ämnen som
naturorienterande ämne-dans. I dedrama,bild, litteratur,musik,

matematikteknik ochbiologi,ingår fysik, kemi,traditionelltna
ingår samhällskunskap,Samhällsorienterande ämnenadeimedan
hemkunskap ochslöjd,historia. Idrott,ochreligion t.ex.geografi,

övergripande överlapp-i olikainfogas ämnesgruppersmiljö kan
ovanstående in-perspektiviMusikämnet kanmodellen.iningar

kulturbärande ämnena.inom debildningsstrukturallmäni en
ocksåläroplanstänkande kanhelhetsinriktadeMed detta meren

ochmellan olikaintegration ämnenochsamverkankvalificerad
befräm-kunskapsområden integrationen verkaDärmed kanske.

sammanhållen samtidigti skolankunskapssynjande för en mer
kunskapsområden i taktsinakan fördjupaolika ämnenadesom

samhälle.i skola ochkunskapsutvecklingenallmännamed den

möjlighetervillkor ochMusikundervisningens

läroplanstänkande ivi diskuteratavsnitt hartidigareI ett mer
musikäm-förutsättningarna föranalyseratmeningteoretisk som

centrala kunskaps-kunskapsstruktur dessdessi skolan, samtnet
avsnitt vill vi försökaI följandekunskapsbegrepp.former och
praktiska skolarbetet. Iläroplanstänkande i detdettakonkretisera

aspekternapraktiskaförtydligas deföljandeden texten mer
fårDärmedundervisningsprocess.arbetsformer ochmusikämnets



och den SOU 1992 94skolverklighetenförankring ilâroplanstânkandet mu-en
Bilaga 7och förändringen.utvecklingensikpedagogiska

Nedanstående musikâmnetsexempelfigur skall illustrera ett
breda synsättetkunskapsorganisation. Dettotalaroll i skolans

och projektinomutvecklats bl.a.musikundervisningen temasom
bascentralkan utgöramusikämnetmöjligheternapekar att en

skekunskapsfält. bör kunnaolika Dettabearbetningför utanav
organiserasin specifika karaktär. Detta sättämnena attatt tappar

för-i vid mening ärolika kunskapsstrukturersamordnaoch ett
förhålla kunskapsutveckling iinlärning ochsig tilländrat sätt att

mening.kvalitativ

Svenska

musikaler
Sångtexter Engelskadin Tyskatextproduktion
textanalys Franskaolitteratur- 5 mhistoria tionertn

Geografi
Samhällskunskap

konst musikotidernagm
irstrumentbygge Matematik
Bild formo

SkolblommanFig 7.

Några Skolblomman.till figurenkommentarer
innehållsligatvå centralamusikåmnetbelyser förFiguren ovan

begrepp.

425



b SOU 1992 94a Kunskaper i musik Kunskaper musikom
Bilaga 7

i musik Kunskaperna musikKunskaperna om
anknyter olikabaseras teori sätt

och praktisk till- till olika skolâmnen
lämpning begreppenav

melodi,harmoni, rytm
soundoch

musikundervisningen harmoni, melodi, soundär ochI rytm
musikaliska begrepp. De tillsammans musikenscentrala utgör

kärna. kunskapsbegreppen musicerande, musikskapande,Inom
musiklyssnande och musikkunnande olika former för läranderyms

stoff tillsammansoch olika skall eleven möjlighettyper av som ge
sin musikalitet.utvecklaatt

såi musik skall i högKunskaperna grad möjligt baserassom
sång,erfarenheter praktiskt musicerande i spel och dans.av

fårviktigtsärskilt eleverna möjlighet bli förtrognaDet är att att
såmusikaliska materialet den musik skolanmed det att som ger

livslång Så långtväsentlig kunskap. möjligtblir skall densom mu-
sik arbetar med förankras i musikupplevelse och ställ-man

ocksåningstagande. förutsätter valet stoffDetta att av anpassas
såväl önskemåltill lärarens elevernas och förutsättningar ochsom

identisktinte behöver i olika klasser. Musikundervisningenvara
ocksåtill varje elevs individuella utvecklingenskall syfta be-men

delaktighet iallas det musiklivet vid skolan.tona gemensamma
Undervisningen i musik bör i högre grad tidigare utformasän

så förståelsepraktisk och teoretisk kunskap kopplas tillatt av
samband och övergripande strukturer. det musikaliska stoffI man

kunskapsområdennaturliga relationerväljer finns med andra och
såi skolan. Undervisningen i musik bör utformasämnen dessaatt

blir tydliga för eleverna. musikaliska stoffetsamband Det som an-
muscierandevänds för eller lyssnande skall inte anonymtvara

fåridentitet eleverna kunskap musi-utan attges en genom om
Målet utifrånoch funktion. skallkens arbetaattursprung vara

enkla musikaliska byggstenar allt större och övergripandemot
förstrukturer. Ansvaret undervisningen i de olika skolämnenaatt

fårrelateras till varandra och eleverna möjlighet utvecklaatt att
påhelhetssyn vilar alla lärare.en

varje utvecklingsfas finns flera aspekter elevensI utvecklingav
Musiken viktiga bidrag elevensmed. till kognitiva, emotionel-ger

motoriska och sociala utveckling. samtidigala, Det arbetet inom
detta flerdimensionella fält ställer särskilda krav undervisning-

arbetar samtidigt varje individLäraren med och gruppenklas-en.
helhet.sen som
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några kunskapsområdenMusik där musikeni SOUsamverkan 1992 94-
spelar större roll Bilagaallt 7en

musik mindreKunskaperna anknyter eller till andra skol-om mer
Musikundervisningen skall förmedla dessa kunska-åmnen. även

mångafinns dock möjligheter till samverkan mellanHär oli-per.
ka lärarkategorier.

Skolblomman musikensMed hjälp kan samhörighet medav
årandra skolämnen illustreras. har musikens iUnder rollsenare

kunskapsområden ökatvissa väsentligt. Detta musiken igör att
kunskapsområdenskolan viktiga bidraghar i liggeratt ge som

område. ocksåutanför musikens egentliga kanMan uttrycka det
så musiken idag spelar betydligt roll i barns ochstörreatt en ung-

också fårdomars konsekvens dettavärld och större be-som en av
tydelse i skolans undervisning.

några områdenförtydligasHär där musiken i skolan under 90-
talet kan spela viktig roll.en

Musik mediaoch

mångaMusik förekommer i olika mediasammanhang t.ex.som
mediaburen musik, musik imusikvideo, radiotv, film, datorgra-
fikljud. mediernasamhälle där spelar allt viktigareI rollett en
måste skolan eleverna möjlighet lära sig aktivt användaatt attge

förståmedia fungerar.och hur medierna Musiken i skolan kan
ofta erbjuda teknisk möjlighet arbeta produktivt med mediaatten

förhållanden. På mångaunder realistiska skolor finns utrustning
Mångaför detta arbete. musiklärare arbetar redan idag med me-

diaundervisning i olika former bl.a. musikvideor och olika bild-
ocksåoch ljudproduktioner. skola90-talets skall olika formerI av

internationell kommunikation utnyttjas för lärande och kunskaps-
produktion.

Fram till har omfattandeidag utvecklingsverksamhet sketten
området datorstöd i musikundervisningen. Användninginom av

och digital ljudutrustning i undervisningendatorer, syntax annan
bidragit till göra musikens begrepp undervisnings-har centralaatt

årende närmaste kan räkna med multimediabara. Inom attman
få ökad betydelse undervisningen ikommer i även musikun-att
Även mångadervisningen. det hittills skolorär ännuom som

börjat arbeta med media bör utvecklingen ökad media-mot en
medvetenhet stimuleras. i

språkMusik och

språkFöljande med anknytning till förekommer regel-moment
bundet i musikundervisningen
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SOU 1992 94TextanalystalträningochRöst-
BilagaSpråkträning Textproduktion 7

Litteraturhistoria Drama

språk starkt. Mycket detmellan musik och ärSambandet av
också språkun-kunskapsstoff icentraltmusikämnet ärigörssom

eleverna med och talträning.musiken arbetar röstdervisningen. I
så ochmånga delen skolans röst-fall det den störstaärI att av

Sångträning oftainom musikämnet.förekommertalträning ger
vilket elevensjälvförtroende för den görrösten,ökat attett egna

sång-sammanhang.använda sin i andra Iröstbenägenär attmer
också dynamik och olika uttryck.tillröstentränasen

med textanalyser dikter ocharbetar i musikenEleverna av
förståelse innehållSångtexter i olikaord ochoch med texterav

sångerspråk. litterära aspekter kringsamband med ävenI tas upp
musiken eleverna tolkaoch olika verk. I tränasförfattare att mer

sjungersemantiska betydelsen Närdenän text. man enav en
påverkamåstesångtext utformning-andra aspekteräven textenav

får i tal formuleramusik eleverna möjlighetsamtalI attomen.
musiklyssnandet stimulerasoch synpunkter.känslor Isina egna

språkliga fantasi.elevernas
sångtexter fan-med eleverna skriver tränassambandI att egna

också ordförråduttrycksförmåga och formkänsla. Iochtasi men
också olika former dramati-musikundervisningen förekommer av

såväl kroppsspråk språktalatoch musikteater därseringar som
sångersjunga främmandekommunicera. Attanvänds för att

språkträning. Sånger,språk musikstycken och danserbraär en
kultur.berätta de olika ländernasmyckethar ofta att om

internationaliseringMusik och

frånstoff kulturer hela världenMusikundervisningen hämtar runt
sång,från Varje dans ochmed material olika tider.och arbetar

berättar dess ursprungligahar historia,musikstycke som omen
tänka och känna, religionlivsvillkor, sättmänniskorsmiljö, att

mångkulturella samhälle Sverige idagdet utgöroch kultur. I som
och identitetsskapare.viktig roll kulturbäraremusikenhar somen

utgångspunkt för studier i olikaanvändasMusiken kan sam-som
både historisktförekommande ochkulturerhällen och ettnu ur

perspektiv.
levande stoff aktuellt ocharbetar med ärMusiken ett somsom

musikundervisningen kan aktuali-ständigt förändras. Det gör att
frågormånga globaladagshändelser och gemensamma somsera

musik.iförekommer ny
ståraktuellt. OrdetWorldmusic begrepp ärär ett nytt som

1distri-musik producerad i tredje världen ochärför somsomen
kombinationmedia. Musiken bygger modernviabueras av
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SOU 1992 94från världs-respektivefolkmusiktraditionellochrock samtpop
Bilagamusik- 7universellai dennasigbefinnerungdomarochdelar. Barn

ochreligiongeografi,historia,kunskapgrundligEnkultur. om
framtidenimöjlighetbättreungdomar attochbarnkultur ger

sitthardär denförstå kulturoch denmusikenavkoda och ur-
sprung.

etikMusik och

värderingarinnehåller antalvärld stortungdomars ettochBarns
aktua-Sångtexter musikvideorochiminstuppfattningar. Inteoch
fles-deEftersomskolan.ifrågor bearbetasböretiskaliseras som

oftadettill musiken ärrelation natur-personlighareleverta en
frå-livstydandeutgångspunkt demusiken tamedligt uppatt som
ochpersonlighetsutvecklingför elevernasviktigaärsomgorna,

miljö,fred,rättvisa,frågor jämställdhet,kringgälleridentitet. Det
identitet.ochrelationerproblem,globala

ansvarskännandetillutveckla elevernaförarbeteskolansI att
bidrag. Iviktigamusikenkanmedborgaremedvetnaoch etiskt ge

traditionerlokalaochmusikteater,musiksamlingar,gemensamma
delaktighetatmosfärskapasavslutningarochkring helger aven

i livetviktiga för taär attoch an-gemensamt senaresomansvar,
verksam-musikskapandearbete. Ihumanitärtpolitiskt ochisvar
ochbudskapförmågan andras attlyssnautvecklasheter att

kunskaperoch känner. Dessatyckervåga vaduttryckasjälv man
musiken.ioch tränasutvecklas

Musik kulturarvoch

såväl detsvenskadetdelviktigMusiken utgör gemen-somaven
detperspektiv närframtidakulturarvet. Ieuropeiska ettsamma

viktigtdrastiskt detöka är attförväntasinternationella samarbetet
medminstkulturarv. Intesittmedförtrogenhethar egeteleverna

i andrakulturelltmedeleverandelendentanke ursprungstora
möjlighetundervisningskolans attviktigtdetländer, är att ger

relation till detbyggakultur ochsinbearbetadels enuppegen
intemationalise-medtaktkulturarvet. Isvenska atttraditionella

såvälockså kunskaperallt störreökar krävsskolanringen omav
från Världsdelar.andramusikochkulturkultureuropeisk som

individMusik och

kogniti-motoriska,kombinationsinerbjuderMusiken avgenom
tillmöjligheterelementsocialaemotionella och stora person-va,
utvecklassamarbetemusikalisktochsamspelutveckling. Ilig
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självkännedom och självförtroende. Musikskapande utvecklar för- SOU 1992 94
måga till problemlösning och kreativt årtänkande. Under Bilaga 7senare
har forskning och utvecklingsverksamhet visat musikens möj-

nåligheter målmedel för andra i barnsatt ett ochattvara ung-
domars utveckling. Inte minst gäller detta för elever med särskil-

svårigheter.da
Musikupplevelsen år unikt för musiken. När musicerarman

uppstårtillsammans stunder intensiv, ordlös kommunikationav
innebär samtliga i berörs och involveras.att Mansom gruppen

sigupplever del här och nu i autentisk livskänsla.ettsom av en
Vi kan Vi vill

Musikaliskt undervisningsstoff läroplanstänkandeoch

nedan illustrerarModellen försök till tillämpning det tidiga-ett av
presenterade läroplanstänkandet utgåri musik. I modellen vire

ifrån tänkt undervisningsstoff för grundskolans musikunder-ett
utifrånvisning. Stoffet belyses de fyra kunskapsformema; färdig-

förståelsehet, fakta, och förtrogenhet. Inom varje kunskapsmo-
på målnivåer.exempel konkreta Modellenment tre kan tjä-anges

utgångspunkt för liknande exempel inom fyra olika kun-na som
skapsbegrepp; musiklyssnande, musikkunnande och musikskapan-
de.
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FAKTAFÄRDIGHET
kunskapskall haEleven omskall kunnaEleven

användsochsynthdatorhurdatorenkelmelodigöraen -- taktanernotvärden.tonarter,synthsoundlämpligtvälja -- harmoni,melodi.relationen rytmllltillmelodi ochkompgöra egen --

ochlåt dator syntGöra egen

FÖRSTÃELSE FÖRTROGENHET
Elevenskall skallEleven

förmågamelodi är skapandeförståvad sintilltilltroen- -skapande estetisktsitt ochreflektera musikalisktöver utvecklaseget- melodi.mellan uttryckarelationen förmågaanalysen sinutveckla att- -soundharmoni. och visionermusikaliskarytm egna

läroplanstänkan-undervisningsstoff och6r- musikalisktFig8. Modell
de

Från skolanmusik itillskolmusik

känneteck-musikpedagogikeninomutvecklingeniHuvuddragen
följandeskolan. Ifrån musik iövergång tillskolmusikenavnas

musikunder-några i skolansproblemcentralaavsnitt diskuteras
förândringsperspektiv.visning ettur

musikvärldungdomarsochBarns

musi-1950-talet hargenombrottFrån rockmusikensoch med
ungdomarsochbarnsinslag idominerandealltblivitken ett mer

bli-musikundervisning harskolansinneburitharvärld. Detta att
lyss-ungdomarfrån ochbarnmusikdenisoleradvit allt sommer

på fritiden.nar
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En förklaring kan musiken till sin karaktäratt är privat SOU 1992 94vara
ståroch personlig. Den helt enkelt i opposition till skolans Bilaga 7sam-

målsättning.hällsanpassande stårRockmusiken i mycket för en
revolt vuxenvärlden och skapar speciellmot ungdomskultur,en

idag berör allt barn. Musiken blir viktig komponentsom yngre en
i uppbyggnaden personlig identitet och grupptillhörighet,av sam-
tidigt musikaliska och strukturer grundläggs. Skolansom normer
måste påställning till vilket barns-sätt ochta ungdomars musik-
värld bättre skall involveras i musikundervisningen.

Repertoar

Det är angeläget i allt högre grad användaatt autentisk musik ur
frånolika och olika kulturer i skolans musikundervisning.genrer

Musiken i skolan skall arbeta med musikaliska materialsamma
finns i världssamhället och eleverna möjlighetute till-som attge

ägna sig meningsfull musikarv följerrepertoar, demetten som
livet. Det finns anledning mycket betona musikensattgenom mer

livstydande funktioner liksom naturligtvis den äkta musikgläd--
jen.

Skolans musikundervisning dåär de tillfällen elevernaett av
får möjlighet bekanta sig med musik deatt själva väljer attsom
lyssna Skolantill. skall stimulera till kulturell bredd attgenom

bred och omväxlandepresentera repertoar,en motsvararsom
såvälkrav tradition förnyelse och aktualitet.som

Klassmusicerande

Skolmusikens instrumentarium har byggts efter pedagogiskaupp
principer. Orff-instrument och blockflöjter fanns i varje musiksal.
Efter 60-talets rockexplosion har gitarren blivit mycket vanligtett
instrument i skolan. Elgitarr, elbas och tillhör idagtrumset stan-
darduppsättningen i skolan. Den gamla skolorgeln är sedan länge
utbytt piano. bästaI fall finnsett ävenmot elpianon ochsyntar,
datorer.

En modern musikundervisning kräver specialutrustade salar
mångamed instrument god kvalitet. såvälDär bör finnas tradi-av

tionella akustiska instrument modern ljudutrustning medsom
påoch datorer. Med tanke densyntar korta tid eleverna harsom

måstetill förfogande musikundervisningen bedrivas med resurser
dem möjlighet såarbeta praktiskt i högatt gradsom ger som

möjligt.
Musicerandet i klassen iär hög grad beroende instrumentav

och lämpliga lokaler möjlighet variera elevgruppemassamt att
storlek.
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beroende lärarnas kom-musik i hög gradUndervisningen i är av
sång inträdeskrav vid lärarseminari-ochOrgelspel ettpetens. var
låg- mellanstadiet utbildades.för och Repertoa-där lärareerna -

gjorde deoch musikens funktion i skolanbegränsning attrens
fullfölja läroplanens inten-utexaminerats kundeflesta lärare som

klasslärarut-relativt resultat.för musikämnet med Itioner gott
mellan utbildning ilärarkandidaterna väljabildningen fick gym-

musiklärare förMusikhögskolorna utbildadeoch musik.nastik
på stadier.tjänst högre

år-massmediamusikens revolution under demedochI senaste
avståndet elevernas musikintresse ochökat mellantiondena har

OMUS-reformen hardetta. avsevärtlärarnas kompetens mötaatt
möjlighet arbeta med elevernasförbättrat musiklärarnas att mu-

sikvärld.
musikundervisningen flertalbedrivsdagens grundskolaI ettav

Såväl i musik har behö-klasslärare facklärarelärarkategorier. som
utbildningen för de olika lärarkate-righet Musikdelen ii ämnet.

omfattartill 160 Skolangorierna varierar mellan 5 poäng poäng.
grundskollärare 4-9 med musik ochgrundskollärare 1-7, annat

tvåämneslärare i musik.ettämneslärareämne s.k. samt
påmusikundervisningen mellanstadiet be-fjärdedelarTre av

drivs det mycket sällanklasslärama. särskilt problem ärEtt attav
på problem det intefinns musiksal detta stadium. ärEtt attannat

mellanstadiet. för med sigfinns musiklärartjänster Detta att
facklärare mellanstadiet endast i den omfatt-musik tjänstgöri
ning inte själva vill undervisa i ska-klasslärarna ämnet. Dettasom

fårtjänstgöringsunderlag och till konse-osäkertett ytterstpar
måste flertal skolor förkvens musiklärarna ofta tjänstgöra i ettatt

underlag för hel tjänst.att en
måste lärarfrå-utvecklasFör musiken i skolan skall kunnaatt

såutformas den under-lösas. kursplanen börDen attgorna nya
lättar musikpedagogiskolika lärarkategorier medprofilering för

också identifieringbör underlättaDenkompetens. av samver-
ett-ämnesfacklärare i musik el-Generellt kan sägaskansfält. att

två-ämnes musiklärare den bäst rustade lärarenärler att ta an-
kunskaper icentrala delen i musikämnetför den att gesvar -

musikaliskautveckla elevernas kompetensmusik. Dvs. att genom
med musik utveckling teoretiska kunska-arbetepraktiskt samt av

däremot möjlig-samband med detta. Klassläraren har störreiper
musi-musiken i andra och arbeta medintegrera ämnenheter att

Utgångslä-och meningsfull sammanhang.övergripandeken i mer
med musik olikaolika lärartyper kan arbetaskall attget vara

nås i olika former samverkan.den effektenoch störstasätt att av
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tirnplanebundna undervisningen musiken kommitden harUtöver
Genom arbeteallt roll i skolornas kulturliv.spela störreatt en

musikaler, musik- och dansprojekt har musikenmed musikteater,
mångalevande musikliv skolor. Dennabyggt ett gemen-upp

sammanhållandeverksamhet verkar för hela skolan och ärsamma
hållmångaprofil.inslag i skolans Skolan harviktigt ut-ett

mötesplats för och barn i närsamhället. Ge-vecklats till en vuxna
konserter, uppvisningar, terminsavslut-samlingar, teater,nom

på många håll ochhar skolan utvecklat social kul-ningar m.m. en
Föräldrakörer för föräldrarfunktion. och kurser elever ochturell

samverkan mellan skolan och samhället. Musikläraren harökar
samordningsfunktioner vid skolor.ofta lednings- och dessa Det

inte skullefinns anledning denna lärargrupp kun-överatt se om
skolansutnyttjas för utveckling och samordningännu mer avna

musikliv.

Kommentarmaterial för musikämnet

några innehålletidéer det referens- och kom-skisseras iHär om
skall Skolverket medmentarmaterial i sambandutges ge-som av

riktarnomförandet den läroplanen. Kommentarmaterialetnyaav
till lärare och skolledare och skall komplettera kursplanernasig

anvisningar arbetssätt, ingick i demed de metoder, etc.om som
tidigare läroplanema. I samband med implementeringen deav

såledesfinns det behov informationkursplanerna attav genya
må-förändrade skolan, de nationelladet hurstyrsystemet avom

undervisningsmållen för skall kunna omformas till denämnet
lokala skolenheten, hur arbetsplaner skall kunna utformas, etc.

från nationella utvärderingen, forskarrön och erfa-Resultat nya
musikpedagogiskt utvecklingsarbete, goda pedagogis-renheter av

också nedanståendekan delges lärare och skolledare.ka exempel I
innehållpreliminärtÖversikter i tänkt serie referens-ettges en av

kommentarmaterialoch i musik.

till kursplanen i musikKommentarer
Kursplanen i det styrsystemetnya

på musikundervisningenperspektivEtt nytt
kunskapsområdeMusikämnets och struktur

Musikalisk kunskapsutveckling
Musikundervisningens syfte och inriktning
Undervisningsmål och lokala arbetsplaner
Musikundervisningens villkor
Musikundervisningens organisation

bedömningUtvärdering och
musikundervisningenUtveckling av
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frånResultat musikdelen i nationella utvärderingen SOU 1992 94
Musikundervisningens förutsättningar Bilaga 7yttre

och utbildningstraditionerLärarkompetens
målläroplanen, ochTolkningar inriktningav
innehållUrval och organisation av

Arbetsformer och arbetssätt
Undervisningsprocesser

och fârdighetsutvecklingKunskaps- i musik
Kunskapsprofiler och elevresultat

påmusikaktiviteterElevernas fritiden
Problem och möjligheter i musikundervisningen
Ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete

musikpedagogiskt3. Forskning och utvecklingsarbete
Musikpedagogiskt forskningsperspektiv
Problemområde och forskningsmetoder

områdetinomResultat forskning det musikpedagogiskaav
musikområdetlåroplansteori och läroplansforskning inom

Forskning utvärdering musikämnetom av
Musikpedagogiskt utvecklingsarbete
Forskningsinstitutioner
Referenser litteraturoch

Musikundervisning, utvärdering och utveckling
Musikâmnets historiska framväxt
Undervisningstraditioner i musik
Lärarutbildning, fortbildning
Det musikpedagogiska fältet
Musikklasser, kulturskolor
Kommunala musikskolor
Utvärderingsmetoder i musik
Individuell bedömning och betygssättning
Projekt- och utvecklingsarbete
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Piltz SOU 1992 94Anders
Bilaga 8

västerländskochetikKristen
humanism

begreppsbestämningEn

Sko-Läroplanskommittén finns följandefördirektivenI passus
värderingsmässigtskall inteinte, ochverksamhet ärlans vara,

så-på etiskadetidigare byggaliksombörneutral. Den normer,
solidaritetindividens frihet,okränkbarhet,människolivetssom

enskilda människans särartför denrespektochmed utsatta,svaga
ochkristen etikvilkalika värde,allasoch integritet och genom

vårt land.1 Härförankring idjuphumanism harvästerländsk en
omistliga värdennågra människorflestaför delegitimeras genom

humanism.västerländskkristen etik ochtillhänvisning

ordenVad betyder

kret-i vissa kristnamed entusiasmmottagitsharFormuleringen
c.Ulla Tillander HonskolministerndettaföreGladast ärsar.
ha ökat.etiken skullekristnaför denöppenhetenattmenar

fråga ochbevaka skolanför kyrkanangelägenNu blir det atten
både för biskopar,uppgifttill läroplanen följs. Det äratt ense
Svenskafältet kyrkanskyrkans folkkyrkliga nämnder och

bisko-vilkaoklart vilka reglertidning 31992. dockDet är som
samhällepluralistisktde ivilka brottskulle bevaka och ettpar

mångtydighet har regering-förväntas beivra. Genom begreppens
också Leifförundran. Zernkritik ochväckt häftigsignalerens

måste neutrallikaundervisning i etikskolanshävdathar att vara
fastslår etikbehovet ärsamtidigti religion. Handen att avsom

till intetetik antingenkristen ärtaletoändligt, att ommenarmen
också inkvi-ochförebudellerflosklerförpliktande ett om censur

det andra. Dessutombättre äninteoch det ärsition, menarena
med kristen etik.oförenligthumanism ärbegreppetZern att

ändåutgångspunkt Allauppenbarelsen.etikens ärkristnaDen
för-människan iförsvagatendensdessutomreligioner har atten

inleddes med attackerSekulariseringenhållande Gud.till mot up-
i denstarkare änfrihetenjudendomen betonasIpenbarelsen.

framstår det etiskareligioneri bägge dessaläran,kristna sommen
måste tillmysterium vi lyssnaskapelsensfunktion en an-aven

syn-vår slutsatsendrar Zernegen. Av dettavilja än att ennan

Läroplanskommittén,1 förDirektiven s.
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kristen och humanistisk etik är i dettes närmaste omöjlig SOU 1992 94av att
åstadkomma. humanismens idéI ligger människan är sin Bilaga 8att egen

utgårherre. frånDen i sin moralsyn förnuftet och hävdar sina
påvärderingar grundval den mänskliga Det är otänk-naturen.av

bart någonden skulle underkasta sig instansatt än männi-annan
skans Expressen,myndighet 7 januari 1992.egen

också utifrånMen kristen och tradition har kritik riktatstro
formuleringarna. Leif Carlsson tvivlarmot politikerna själ-att

har tänkt igenom vad orden innebär. villDe utan närmareva att
pågrubbla saken däri samstämmande med de flesta kristna- -

antyda det alla tycker demokrati,att jämställdhetmesta som om,
på någotoch fred sätt kan gottskrivas kristendomen;tex., med

förbiseende årdet innan deatt tog kyrkor-ett tusen storaav par
grubblat sig fram till äntlig klarhet vad deras in-na troom egen

nebar i dessa Svenskastycken Dagbladet, 31 januari 1992.
Debatten, här refererats högst fleraselektivt andra debat-som

åtminstonedeltog, visartörer tydligt sak begreppen kristenen
etik och västerländsk humanism är oklara till sin definition. Skall

pådessa honnörsord ingåmeningsfullt sätt i läroplan för sko-en
då måstelan, de först definieras.

En oskriven lag

kunde förståDet ligga tillnära hands så,talet kristen etikatt om
de etiska spelregler bildar fundamentatt för varje drägligsom

samhällsordning skulle hämtade Nya Utantestamentet.vara ur
kristendomen och den kristna missionen skulle dessa regler med
andra ord ha förblivit okända, framför allt Bergspredikans s.k.
gyllene regel Allt vad ni vill människorna skall föratt göra er,

ocksådet skall ni göra för dem. Det är vad lagen och profeterna
Matteussäger 712, Lukas 631. ohållbarDetta är en argumen-

tering.
framgårSom själva det citerade bibelstället finns dennaav

princip redan i Gamla varför den intetestamentet, vidareutan
Påkan kallas kristen. denna punkt anspelar Jesus enligt Bergspre-

tvådikan bibelställen ur de gammaltestamentliga skriftersena
brukar kallas deuterokanoniska eller i protestantiska biblarsom

apokryfiska, nämligen Tobit 415 någonGör inte det dumot
själv avskyr och Jesus Syraks vishet på3115 Ge akt dig själv

förståför nästa[sdin behov]. ocksåatt Denna regel finns hos
hedniska tänkare de skiftande kulturkretsar och uttryckermestur
alltså grunderfarenhet det mänskliga sarnlivet, inte ären av som
bunden till viss kultur, än mindre till viss religion. Denen ut-en
trycker oskriven lag bland alla folk, den formären natur-en av

förerätt och oberoende varje lagstiftning. Denna naturliga lagav
kallas i katolsk tradition även gudomlig, evig, objektiv och univer-
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SOU 1992 94allt djupare ävenkännaför människan lärasell möjlig attsamt
föreställningar. Bilaga 8Re-bibelkunskaper religiösaeventuella ellerutan

deinte lagen,Hedningarna harPaulusdan säger av na-men om
då la-fast de saknarde sin lag,lagens krav, ärfullgörturen egen

utlägger detta214. medeltida kommentarEngen Rom.
Även ändå naturlig lag,skriven har deinte har lag,de enenom

förstår ochvadså och ärär medvetenoch gottatt somomenvar
ont.3

sinnesjämvikt, medimänniskor kan, de ärflesta närallraDe
grundinnehållet sådanii existensen ochinstämmaförnuftet enav

långtinsikt inte närintellektuellaDock räcker dennalag.naturlig
dåuppstår. vikti-gruppintressen blirPrivat- ellervärdekonflikter

förhållandensådanakrävs underbeslutsfattandet, och detförgare
något etisk övertygel-principer, nämligenallmängiltigaän enmer

måste eller profan,trosuppfattning, religiösgrundas i ense, som
våld.motverka känslostormarnasför att

innehåll motiveringoch dessSkilj etikensmellan

på kristenmeningsfullt använda begreppetSkall sättettman
måstedå distinktion mellan eti-tydligetik, först göra enman

innehåll etiken skiljer sigdrivkraft. Den kristnakens och etikens
fråninnehållet profanaandra religiösa ellernödvändigtvistill inte

tillhandahåller religi-den kristna etikenmoralsystem. Däremot en
de harandra moralsystem inte ägermotiverad drivkraftöst som

motivering.naturligvis annanen
innehåll delsskolundervisningen,kan traderasEtikens genom

ti-för den etiska debattenredogörelsehistorisk genomgenom en
detmarkeringar värderingarderna, tydligadels somavgenom

tårar kommitmyckenhet blod, ochnutida samhället efter svetten
i katalogform i deklarationfram omistliga de finns FNtill svara

rättighetsmanifest, jämteoch andramänskliga rättigheternadeom
de formulerats denideal för mellanmänskligt umgänge som av

nedan.humanistiska traditionen mera häromklassiska
aldriglevande livet fixe-motivering och drivkraft kan iEtikens

deklarationer. Etikregelsamling eller i manifest ochblott i enras
problem förrän värde-till sin ingetetiska äroch naturnormer e v

dåuppstår. fördet redankonflikten föreligger, ärNärkonflikter
måstegrundengod grund för kloka val. Denlägga ettsent att en

eller individ ha övat inredansamhälle, genom upp-enen grupp
gemenskapenfond etisk visdomtillämpning denrepad somav av

etiska motiveringgjort till sin.erfarenheter Dennasinagenom
kultur,levande sammanhangföljaktligen itraderas ettett enav

yrkeskår, familj, kamrat-samfund, släkt,samhälle, ett en enen en

Dignitatisreligionsfriheten2 vatikankonciliet, deklarationenAndra om
dokumentation, 3,Uppsa-svensk översättning i Katolsk3huitêgråe,nr.

la .
3 ordinarie till stället.Glossa
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någonkrets, ideologisk eller idealistisk rörelse eller SOU 1992 94en annan
med vi-känsla. skerDär idealbildningen, och där Bilagauppträ- 8grupp

der de moraliska förebilder och den muntliga tradition, förutan
spontan,vilken levande instinktiv etik inte kan vidmakt-en

hållas. idealbilderUtan och arketypiska etiska valsituationer ge-
exempel hämtade historien, litteraturen, de religi-myten,nom ur

urkunderna, familje- och yrkestraditionerna,ösa etc. heller ingen
eller kollektivpersonlig etik.

innehållSkolan kan och skall tradera etikens och orientera om
måsteetikens möjliga drivkrafter, och i levandemen var en en

på nivåergemenskap olika in iväxa etiskt reaktionsmönster,ett
inståndsätterethos den grekiska lyder, indivi-ett termensom som

den och bemästra etiska konfliktsituationer. Etikenatt ärgruppen
i praktiken enligt Aristoteles reaktionsmönster, visar sig iett som

påkomnaplötsligt lägen, där det inte längre finns tid till eftertan-
uppstår förhållandenake.4 Konflikter i regel när inte idealiska,är

när är trött, irriterad, överraskad eller när passionerna vill taman
tvång,överhanden förnuftetöver eller rädslanär eller otillräcklig

kunskap inskränker handlingsfriheten. Där räcker det inte med
ha huvudet fullt moraliska principer; där krävsatt ävenav en

och idealbildning förankradär i levandenorm- som en gemen-
skap. och idealbildningDenna kan och skall förberedasnorm- av
skolan, skolan kan påinte denersätta gemenskap lägre ni-men
vå, i synnerhet familjen, dår barnets normbildning börjar, detnär
lär sig och fel föräldrarnasrätt och andra reak-genom vuxnas
tionsmönster. Föräldrarnas uppgift viktigast,är och de skall kän-

frånstödet skola inte ställer sig värderingsmässigtna en som neu-
tral. skolan kan inteMen diktera de slutsatserna för indi-yttersta
vidernas handlingsliv. Det kan individen bara göra eget, per-
sonligt därtill hjälpt de personliga relationer olikaansvar, av
nivåer, i vilka hon lever.

innehållkristna etikensDen är inte specifikt kristet

själva verket harI den kristna etiska reflexionen tämligen enstäm-
migt förnekat idet de bibliska skrifterna skulle finnasatt ett et-
iskt regelverk mänskligheten inte hade kunnat känna tillsom

Paulus hävdade frånsätt. folk allaannat kultu-sagts attsom nyss
känna den skrivna mosaiska lagen likvälutan att naturenrer av

gör det lagen bjuder och därmed är sig själva Rom.lagsom en
214. kanskeDen störste tänkaren bland de kristna teologerna

tiderna, Thomas Aquino död 1274, sammanfattargenom av sa-
så Trosfrågor gårken visserligen detutöver mänskliga förnuftet,

når nådenoch till vi bara fram Men handlatron rättgenom
kan vi följagöra det naturliga förnuftet,att är rätte-genom som
snöre för det mänskliga handlandet. Därför behövdes det evan-
4 nikomakiskaDen etiken, G 11, 1117322 i svensk översättning M.av
Ringbom, Daidalos 1988.
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dikte- SOU 1992 94några moraliska bud,lagensbudgeliet] utöverinte somges
Guds bud inne- Bilaga 8inte tioThomasförnuftet.5 att ensmenaravras

medförnuftetnågot det mänskligaredanhåller inte inses avsom
påbudet lördagen; dettaskall firasvilodagenundantag, attett

lagstiftning.positivgudomligintekunde veta utan enman
hävdarbekännelskrifternalutherska1546 och dedöd attLuther

deoch utvärtes gär-den naturliga lagen göraföljaförnuftet kan
moralteolo-den katolske1700-taletslutetningarna.6 I utgavav

vadinstallationsföreläsning denWeberJosephPeter omengen
bestå den väl-talar därHankunde tänkasmoralenkristna om
vår promulgeratinte harSkapareteologiska principenkända att

lagen.7 Nutida katol-någon naturliga[etisk] vid sidan denlag av
ochbland danskende Løgstruplutherska teologerska och senare

uppfattning.Wingren hävdarGustafi Sverige samma
alltså uppfatt-enligt kristenklassiskklartdetDärmed är att

denmåste ellerför handla rätt,kristenning ingen attattvara
Etikenskristendomen.förstetiken introduceratsmänskliga av

åtkomliga mänskliga för-för detochmänniskor ärgäller allakrav
diskutera demdem till andra ochkommunicerakannuftet. Jag

måste kommitförst hamin samtalspartnermed andra, attutan
jag.filosofiskareligiösa ellerfram till tro somsamma

huvudfåran till före-med andra ordansluter sigkristnaDen
lag, nedlagd inaturligantydd hos Paulus,ställningen, sa-om en

intuition redan föremoraliskkens människansoch natur som en
lagstiftningar.samhällsformernasde skiftandeoch oberoende av

alltså allmänmänsklig rätts-förutsätterRedan Nya testamentet en
naturråttsliga tradition hadevärldssamfundet. Dennakänsla i hela

och denfr.a. stoikernaden antiken förvaltatsi förkristna ro-av
f.Kr.död 43 AttCicerofilosofen ochmerske statsmannen

åtminstone i detsig självt,intuition straffarmoraliskasinemot
långa be-med verklighetensdeneftersom överensstämmerloppet,

formulering i Sofok-klassiskaskaffenhet. funnit sinSaken har
myndigheten, kung Kreonles den lagligadrama Antigone, där av

fiende Polyneikes.Thcbe, begravningen sin Den-förbjudithar av
i ord-förbud och döms lagakungensAntigone trotsarsysternes

och hans Haimon,Mellan kungenning döden.till sam-somson
visardetta samtal,trolovade, utspelasAntigonesärtidigt som

blixtbelysningikonflikten
mitt myndighets-respekt förfel jag visarGör jagKungen om

ansvar
he-du förtrampar deningen respektvisar allsDuHaimon om

gudarnaåtillkommerder som
ocksåalla, lag-den ordninggudinna,rättvisans ärDike, som

5 108, 2 2.theologiaz, I-II, adSumma
18.6 bekännelsen, artikelAugsburgskaJfr

1980, 293.Moral Theology,7 FundamentalBöckle,Franz
8 744Antigone,
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stiftaren, igår,ansvarigär inför. Inte idag eller i all evighet SOU 1992 94utan
varifrånlever denna lag, och ingen den kom.9 Bilaga 8vet

humanistiskaDen traditionen

De moralfrågornagrekiska filosoferna utrederstora systematiskt
och frånfrikopplat religiösa föreställningar såoch skapar en
särskild filosofin. Platon död 348 Kr. formulerargren av ca
de för såvästerländsk idéhistoria betydelsefulla fyra huvuddygder-

det svenska ordet dygd betyder kraft och är besläktat medna -
duga kunde kallas huvudrubriker för de egenskapersom som-,
utmärker såvälmänniska självbehärskning, tapperheten mogen

uthållighet,initiativkraft åbe-klokhet och rättskänslaJo Desom
faktiskt i bibeln, i Vishetens bok i Gamla Omtestamentetropas

någon älskar sårättfärdigheten, detär hennes mödorgenom som
dygderna måttfullhetkommer hon rättrådig-lär och klokhet,ut
het och mod det bästa människa 87.kan i livet Aris-ägaen-

dödtoteles 322 f.Kr. jämför dygden, det rätta handla,sättet att
med manuell och intellektuell färdighet uppnåsi samtliga fall
förmågan enbart träning. Genom ställas inför antalatt ettgenom
konfliktsituationer och där finna den rätta lösningen lär sig män-
niskan instinktivt svårigheter.göra rätt, inre elleratt trots yttre

någotAtt handla moraliskt är än ha antal principer iatt ettmer
huvudet. så småningomDet inövatär och reaktions-ett spontant

framgångsrikmönster, ungefär hos idrottsman. Stoikernasom en
och andra populärfilosofer måluppställde sinnesron för densom

Ödets fårmänniskan. slag inte rubba det lugn skallmogna som
råda i människans inre. Hon bör sky alla lösningar inextrema
medio Virtus den gyllene medelvägen undviker hon ytterlig--
heternas förödande lockelser.

Föreställningen det mänskliga värde efter-ett attom som
vårsträva är romerskt bidrag till västerländska livskänsla.ett Or-

den humanum och humanitas saknar egentliga grekiska motsva-
righeter har i grekiskt influerade kretsar i Italienmyntatsmen
100-talet före Kristus. Välkända är komediförfattaren Terentius
död 159 f.Kr. ord Homo humani nil alienum putosum a me
Jag är människa Såintet mänskligt mig främmande.12är föd-
des humaniteten stårbegrepp. Det humana här i tillmotsatssom
det djuriska, bestialiska och vildvuxna. Tanken förutsätter att
människan och folken kan odlas, bildas, mänskligheten ochatt
den mänskliga åker,är kan lämnasnaturen i träda ochen som
ligga för fäfot ocksåeller besås,plöjas, harvas, gallras och mejas
9 Antigone, 456. Aristoteles anför stället i Retoriken, A, 13, med an-märkningen Att begrava Polyneikes är rätt naturen.av
10 Staten, 427 De kallas även kardinaldygderna, latinets cardo,e. av
dörrtapp.
11 nikomakiskaDen etiken, B.
12Heautontimourumenos, 77.
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måste åkern.Själen kultiveras, alldeles SOU 1992 94Utan odling ingenav. som
avkastning. Själens odling kallas den nämnde Cicero Bilaga 8cul-av nyss

filosofin.och den sker Filosofin karaktärsfe-tura, utrotargenom
len och den mentala myllan lucker och fertil. Ordetgör kultur

kultur till vanhävd.fött; är Kultur, det vaksammamotsatsenvar
åkerbruket själen, oundgänglig förutsättning för humani-är attav

slå måstedet mänskliga, skall Ogräsoch trivas. regel-teten, rot
bort med jordenbundet harvas, de civilisatoriskaroten,rensas

sås. dåfröna Och vilka blir grödorna Cicero formulerar hon-
såellernörsorden för detta humana humanitäravillom man

ideal etisk resning, mod, värdighet, själsadel, ärbarhet, förfining,
spiritualitet, humor, kvickhet, smak, elegans, finkänslighet,grace,
bildning, uppfostran, civiliserat beteende, inre balans, vänlig-ett
het, godhet, medkänsla,hänsyn, gästfrihet, storsinthet, vidsynthet,
generositet, rättskänsla, integritet och självbehärskning. Odling-

dessa goda egenskaper sker personligtetten av genom engage-
påkan kallas ansträngning, eller latin studium. Studi-mang, som

är med andra ord efter humanitet, de kallassträvan stu-erna en
dia humanitatis. Motsatserna är tydliga, sig de ellerutsågsvare

åförutsätts, och listan dem samtidigtöver är si-ett program ena
ådan försummelse, passivitet, förbuskning, ogräs, sterilitet, den

sådd,andra ansträngning, odling, noggrannhet, skörd. När senare
tiders utbildningsfilosofer anknutit till detta ideal i form skif-av

dåtande för humanistiska studier, har dessa motsatserprogram
och värden klingat med.

återvändsgrändenDen fundamentalistisk

nå-Den uppfattning gällandegör rätt och fel inte kan haattsom
mening visstän den samhälle sin lag-ettgon annan som genom

stiftning modebetingadeeller sina kultur- och sedvanor knäsatt,
kallas rättspositivism och har sedan Axel Hägerström spelat stor
roll i Sverige. Rätt och fel meningslösaär ord, i denänannat

något kan rättsenligt ungefärmeningen eller rättsvidrigt,att vara
frånhögertrafiken fel före och är och med 3rått septem-varsom

1967. finns religiösDet variant rättspositivismen, nämli-ber en av
åsikt påbjuditGudden inte det därförrättaatt attmenarsomgen

detdet rätt, rätta är rätt därför Gud i sin outgrundligaär utan att
har det. Sinavishet bestämt obegripliga och motivera-närmare

regler har han därefterde uppenbarat i bibeln. moralenDetta gör
någon ståendeavhängig religiösa jämte utanförtexter textenav

ohållbarauktoritets tolkning dessa uppfatt-Detta ärtexter.av en
frågaförvandlar etikenning. Den till enbart Etikenstro.en om

då stadgats iregler har gudomligt godtycke, inte därför de äratt
bäst och barmhärtigast för människan, slags lojali-utan ettsom

13Se artiklarna Humaniora, Humanismus, Humanität och Huma-
nitas i Historisches Wörterbuch der Philosophie, Darmstadtband
1974.
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måste hålla SOU 1992 94finna mig i dem, jag vill mig väl medJagtetstest. om
då etiskt alls, jag Bilaga 8behöver jag inte handlaOch omväntGud. om

min samtalspart-jag inte sätttroende. Trorinte är samma som
förpliktad följa moraliska regler.heller intejagär att sammaner,

någotkristen etik betyderföljd dettasjälvklar är,En att omav
måste på, då inte ligga till grund för sko-kan dentrosom man

samhälle.undervisning i pluralistisktlans ett
förståelsesådan funda-kristna etiken formden ärEn en avav

här den uppfattningenMed fundamentalismmentalism. menas
slå vidare finna lösning-urkund och därkan utanatt upp enman
mångahandapå konflikter, till de aukto-hänsynlivets attutanar

helt eller delvis miljö,utformade iritativa ärtexterna en annan
vår. Om hyser förhoppningenoch tid änsituation att av enman

sådan alltid vitt, kommer li-bibeln, svartt.ex.text, mansvar
slågångermånga Bibeltexternaihop i besvikelse. hardenka att

någontusenårsperiod. Om i dagens si-under loppetfixerats av en
Gamla be-regler och anvisningar ituation läser testamentet om

och slavar kommer vederbörandekvinnorhandlingen snart attav
framstårnutida psykologiserande klimat tillchockerad. Ibli ett

medGud inte bara ond, till och värre änoch med utan somsom
inte obegripligt Sven Delblancmänniskor. Det ärde värsta om

läsareenfaldig i sina erinringar barndomenen minst allt omav
sammanfattar

obeveklige Gudmed denne blinde, hanDet värsta attvar
skulle sitta hansskulle tackas, lovas och prisas. Manständigt

skräck. Efter morgonbönsmeka hans haka, darrandeknä och av
Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Nafta-det Israels stammarvar -

Sebulon, Josef och Benjamin. Om dessaGad, Aser, Isaskar,
Gamlakunde han läsa iskurkaktiga testamentet, sompersoner

obarmhärtigsannfärdig bild straffande ochav en grym,gav en
fler Sven Delblanc har i resignerade stunder kun-Gud.14 Och än

enligtGud ville människorna pina varandra densuckanat se
visa singivit dem. Slutligen ville han sin makt överhannatur av-

från svensk författarebödel.15 Dessa exempel ärbild storensom
någon felför föra diskussion rätt och i bibelsy-inte valda att om

påvisa svårigheterna förhål-med alltför enkeltför ettattutannen
kristna religionens fundamentala urkunder. Detlande till den är

sådanutifrån fundamentalistisk tradition Strömstedt iBosomen
januari 1992 kunde raljera med regeringsförslaget7Expressen

frågan Bildt fortsättningenCarl i ämnar vända and-och ställa om
kinden till.16ra

14 Livets 1991, 193.Sven Delblanc, ax,
15 204.Livets ax,
16 bibliska fundamentalismen normkällamed den be-Problemen som

Piltz, Gamla i kristen gudstjänst i Svenska Bi-handlas i A. testamentet
årsbok 1992, 20-39.belsälLskapeLs
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tveeggade.till bibelns auktoritet är alltid DärHänvisningar enbart
också5.2 finns precisa20; 5 Därfinns tio Guds bud Mos. Mos.

begåttavrättning trollkvinnor och dembestämmelser somavom
f., äldre svensk2218 vilka spelat dyster roll i2tidelag Mos. en

skildringen hur profeten Elisa ifinnslagstiftning. Där även av
låter 450 annorledes troendeGudens avrättaden namnsanne

18, för principen1 vilken föga stödKungabokenprofeter ger
på någotMan inte enkelt avfärda Gamlatrosfrihet. kan sättom

primitivt förstadium till kristendomenetttestamentet genomsom
Ocksåhumaniserat den mosaiska lagen. Jesussäga Jesus ta-att att

språk inte lämpar sig för söndagsskolan och skaparlar ett som
livsfarliga problem för fundamentalistför inte sägaattstora en

de skall medDessa tecken skall följa dem tror tasom ormar
bli skadade de dricker dödligt giftsina händer, de skall inte om

[Mark. f.]. dokument folksGamla är1617 testamentet ett ettom
historia, inte i första handreligiösa utveckling. Det är en ma-en

måstejurister. Varje avsnitt för-terialsamling för predikanter och
stås sammanhang där det blivit uttalat.i det

vilkas vitt skildatillkommit vid olika,Moseböckerna texter
påperioder moraliska intuition andra kultu-bygger somsamma

etik orubblig klippa. Skapelsensgrundar dennarer enmen
garanterad Skaparen själv,ordning och livets etiska regler är av

grad kol-sig Sinai berg. Moralen i höguppenbarar ärsom en
lektivets regelsamling, lag för folk, kollektivtärett ansva-en som

innehållerrigt. tio Guds bud förlag är ömse-Den ettsom ramen
sidigt villkoren i avtalet mellan Gudförbund buden är parterna.
lovar Andra människors hedertrohet, folket vill iaktta lagen.om
skall okränkbart, äktenskapet fridlystrespekteras, livet ärär mot

måste upprätthållasutomståendes 2sanningen 20-Mos.angrepp,
24.

också social rättvisa den fattige ochHär finns utkast till
främlingen efterskörden dru-skall ha fritt ochrätt göraatt av ax

måste upprätthållasvärdighetför människansRespekten avvor.
inte själv kan försvara den, exempelvis in-för densamhället som

måstedaglönare avlönas dag. Invand-och gamla;valider samma
3 19.jämställas det folketmed Mos.skall egnararna

kallar socialt har sin förhistoria i profeternasviDet patos ve-
rättslösa, ochde dessa saknar röstbrottenöver mot som egenrop

får fårdehävda sin sak. inte människor,kan De rättinte avsom
Amos.t.ex. Profeterna brännmärkerGuds dom hosrätt genom

också till kultväsen och forma-religion urartat ett tomtsomen
58-59. Hesekiel förfinar etikenjfr. Jesaja Profetenlism genom

fårpå individuellt ochtankenintroducera ettatt ansvar var en
efterkommandeför sina handlingar, inte barn ochegnasvara

3310-16.
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blir inre angelägenhet, har den ing- SOU 1992 94Om laguppfyllelsen inte en
Jeremia tidvärde. Profeten fram detta Bilaga 8etiskt närmotet ser en

självklarhet Detta det förbund jag skall slutaskall bli är somen
[dem] skalli kommande dagar, Jag lägga minmed säger Herren

Dåhjärtan skall jag skrivabröst, och i deras denlag i deras
JJer. 3133-34.undervisa varandrade inte behövaskall mer
iinget i denna lag inte har religiös dimension.finnsDet Jsom en
ustår Guds dom.mänsklig handling under Det rätta är rätt in-All
aförkastligt inför Gud.det förkastliga Moral är detför Gud, är rät- i

förhållandet till personlig Gud, livet är vandring tillsam-ta en en iStår förhållandei till Gud, kallasmed honom. rättmanmans
rättfärdig.man

ocksådet finns kan det finnasrätt orätt,Bara motsatsen,om
förhållandet personlig Gud kallas dettill orätta synd.och i en

bara finnas det först finns frihet. Skapelse- ochSynden kan om
börjansyndafallsberättelserna i Första Mosebok skildrar den 1av

kristtillstånd,situationenmänskliga växan-ett permanentsom en
mellan Gud och människan och därigenom mellande alienering

profeternas omvändelsemänniskorna. Men är vädjanrop en
nå-mänsliga friheten. Varken individen eller samhällettill den är

hjulspår. Ocksåfortsätta i evigtstatiskt, dömt deattgot samma
utplånas påVisa förtryckarenkan bättrebrott vägar,värsta

utför Omskaffa den faderlöse änkans sak. synderrätt, än ärera
så Jesaja ff..de bli snövita 115blodröda, kan

etik gammalt ochJesu nytt

i själva verket inga etiska motiv ifinns NyaDet testamentet som
antyds i det Gamla äldsta kristnainte redan Detestamentet. ur-

innehållerPaulus brev, inga dittills okända etiskakundema, reg-
drar sig ingalunda för anbefalla de kristna iler. Aposteln att sta-

typiskt grekiskaFilippi hel rad dygder Detden är sant,en som
upphöjt, och det älska ochdet är rätt är värtrent, attsom som

kallas allt förtjänar fastaakta, allt dygd och beröm, tasom som
Fil. 48. Kristendomen inteallt detta kommer med en ny

okänd etik för förmedla räddningen undan ondska,och utan att
förhållandemeningslöshet personligt Gudsdöd och tillettgenom

personförhållande,Son utsände, Kristus.och Jesus Detta eta-som
fårdopet, dock etiska konsekvenser. Människan ridsbleras genom

Paulus egoistisk grundimpuls, kallas köttetenligt ochav en som
står i till anden, hennes bättre, altruistiska sida.motsatssom

förhållandetpersonliga till Kristus kan andenGenom det Jesus
tålamod,frigöras och visa sig i sina frukter kärlek, glädje, frid,

trofasthet, självbehärskningvänlighet, godhet, ödmjukhet och
522-23,Gal. ärlighet, tillgivenhet, ömsesidig aktning, generosi-

framgång motgång, fråndeltagande i andras bortseendeochtet,
och inflytande, respekt för de enkla människorna, villighetstatus
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förlåtelseandra, övervinnelse bitterhetlära oförrätter, SOU 1992 94att av av av
solidaritet medoch hatkänslor, alla, kort besegra det Bilaga 8sagt att on-
Rom. 129-21.med det goda Att leva kristet liv, detda ärett att

bli befäst i dessa dygder.helgas, att
enligt Bergspredikan Matteus kapitlen5-7 hanJesus säger att

någrakommit redaninte har med bud. Buden är kändanya
gå så hållin i livet, inteVill du budorden Du skall dräpa,
inte äktenskap, inte stjäla,skall bryta Du skall Du skallDu ett

Visainte vittna falskt, aktning för din far din ochoch Dumor
din nästa dig själv Matt. 1917-19.älskaskall som

etikens motivering är specifikDen kristna

då bestården kristna etiken,Vad det i den inte iär reglernya om
tidigare varit okända inte inveckladDet är ochsom nya en mer

förhållningsorder.regelsamling. Evangelietdetaljerad ingager nya
Kristendomens existensberättigande sammanfaller icke med poli-

leva etiken,är hur skall motivet för etiken.Det Je-sens. mannya
frångamla,inskärper det sätt. Fokus skiftasett nyttsus men

ocksåtill inre omvändelse, detta i profeternasobservans ef-yttre
inte rättfärdighetterföljd. Om överträffar de skriftlärdas ocher

såfariséernas, kommer ni inte in i himmelriket Matt. 520. I
varje för legalism,regelsystem lurar faran och etikJesu kan inte
komprimeras till regelsamling, mindreän till läroplan. Ing-en en

vadförfattningstext kan täcka denna nya lag innebär. Det åren
nästans behov förhoppningar bliroch lagboken för kris-som en
ten.

alltsåradikalt motivet för den kristnaDet etiken är Jesunya
källa,Enligt Johannes 1334, talar Jesusegen person. en annan

likväl någotett bud, kärleken. Denna paradox sägernyttom
Förhållandetkristendomens nyhe . till honom blir bestäm-om

för etiken Mitt dettamande bud ni skall älskaär varandraatt
så 1512.älskat Joh.jag har er Jag har gett ettsom er exem-

skall jag gjort Joh. 1315.för ni göra har med erpel, Iatt som
självutgivelse,totala uthärdar psykiskt och fysiskt lidan-Jesu som

Låtde kristna det oöverträffade för all etik.de, mönstret detser
ocksåråda Fil.sinnelag hos fanns hos Kristus Jesus 25.er som

förKristus led, skull, och exempel för ni skallett atter gav er
fotspår måste1 221.följa i hans Pet. Själen i varje etik vara en

låterlikartad kärlek Om jag delar allt jag och jagägerut om
bål,påmig saknar kärlek, har jag ingentingbränna vunnit.men

tålmodig och god. Kärleken inte stridslysten,Kärleken är är inte
uppblåst.och inte inteskrytsam Den är utmanande, inte självisk,

någotinte den vill ingenden brusar Allt bär den, alltontupp,
allt hoppas den, allt uthärdar 1 133-7.den, den Kor.tror
hänvisningar tillDessa Jesu exempel talar omisskännligtett

språk motsvarighet i andra källor.utan
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på 94agape i detta sammanhang SOU 1992grekiska harkärlekBegreppet
nutida motsvarighe- Bilaga 8den svenskainnebörd änklang ochen annan
intensiv känsla, fluktu-eller mindreinteärDenten. sommeren

någotläggning och humör. Den ärindividensefteralltrerar
grundad vilja.uttryck för djupt Den ärpraktiskt,ochhandfast en

också den villeffektiv, ändenaffektiv, ärbarainte om vara mer
herre till mig skall kom-Herre,Inte alla sägerord.tomma som

min himmelske fadersbara de görhimmelriket,in i utan somma
domen illustreras721. med denMatt. Ivilja ytterstascenen

och kläder tilldryck de behö-i praktikenbetydervad detta mat,
stöd till de sjuka och fängslademoralisktmateriellt ochvande,

andra människor, detblivit gjort25231-46. DetMatt. motsom
gjort Kristus.räknas motsom

finns i sin tillspetsadeanvisningariRadikaliteten Jesu mest
620-45, där de fattigaBergspredikan,versionLukasform i av

visa kär-lärjungarnasaliga, därförföljda prisasoch attuppmanas
kinden till,vända andrafiender,sinalek att extraattmot en

Älska lån fåoch hoppasfiender, görmil utan attgott geera
Då naturligtvis inget utkastbli stor. ärskall lön Dettaigen. er

profetisk inbjudan radikalt ef-detlagstiftning ärtill attenen ny
givit. hoppsjälv har Dettaexempel Jesusdetterlikna gersom

improduktivaockså åt misslyckade, de lidande, desamhälleligtde
framgångsteologi.till DetEvangelietföraktade. äroch motsatsen

också den kollektiva kul-människans liv,enskildadenställer men
framgång kanunder korsets tecken. Yttrehistorien,ochturen

och samhällsetik. högstai privat moral Detvärdealdrig bli högsta
nås liknar Kristus.dem Jesus Jesuförverkligandet mestav som

medberäkningarna ochinbjudan till kastaetik är att ettatten
låta bli lust, inle-uttryck Guds laggammaltestamentligt attens

förhållande Psalt. 119.Gud villtill Denpassioneratda ett
förhållande legalism rättsha-till ochmilen, inte blott iden extra

måttfullaockså grekiska filosofernasvida längre deänveri, och
dåraktigt, överdådigtprofetiskt,balansräkningetiska ettsom
sin egoism.insnärjd sargadvärld ärtecken i avsomen

sådan forminbjudan inte tillkan görasSjälvklart en ny aven
kärlek och omvändelse, i Kristii hopp,baralag tro,tas emotutan

frånomprioriteringen köttet till an-i den dagligaefterföljelse,
hållamänniska i förföljelse ochkanden. Genom ut tor-tron en

också nåden hållaheroiska tingoch uträtta att ut, atttyr men-
behållaår år ochuppgifter efter modetglanslösai vardagens

svåra inre handikapp.ellerglädjen, yttretrots
ligger detta utanför lagstiftningensform kärlekvarjeSom av

etiken innebärkommittéernas Vad den kristnadomvärjo.och
Vad betytt be-hand i böcker. den ochvi inte i förstapraktiskt ser

eller kanoniserade helgon,människor i obemärktavi ityder ser -
in-efterföljelse Kristus har förvandlat världensin avgenomsom

ifrån.



Ett konkret exempel SOU 1992 94
Bilaga 8

denna mening den kristnaI etiken säger Johannes Paulus iav
tal till kalabresiska apropåde biskoparna 2 februari 1992ett maf-

fian Om avgudadyrkan penningen har näring regio-gettav
[Kalabriens] sådanaolyckor och dessvärre inspirerat till fe-nens

organiserad brottslighet, mord och kidnappningar, ärnomen som
också måstedet medvetandet bemöta dessasant att attom man

utmaningar med kraften i [kursivden kristna etiken i orginaltex-
ten] aldrig har slocknat i kalabresamas hjärtan. Denna inspirerar

förlåtelsetill och kärlek, aktning för människan och iakttagandet
gudomligaden lagen. Denna farsot kommer med Guds hjälpav

besegras mobiliserar varje människa god viljaatt tillom man av
ansvarstagande och de kristna till insats i evangeliets anda.17en

Låt detta pedagogiskt exempel. Att bekämpa maffi-taoss som
på fråganbud svaret innehållär etikens göravadettan om

måstegäller alla, troende ateister. Man inte bli kristensom som
för inse maffiasystemet leder till mänsklig och moraliskatt att ru-
in. fråganMen den kristna etiken, etikenssom svarar om mo-
tivering, dess hur, inbjudanär och oöverträffad inspira-en ger
tion komma till rätta med problemet. Den säger inte baraatt att
de så fårskyldiga skall straffas, rättvisan, sitt. Den inbjuder tillatt
den förlåtelsemilen och försoning kan den evigaextra genom

från barnaårenvendettan hejdas. Genom inpränta aktningenatt
för människans värdighet kan förebygga att systemetman perma-

denFör älskar ochrätt râttfärdighet,nentas. uttryckt i tiosom
Guds bud, blir maffiasystemet otänkbart.

Den europeiska erfarenheten

Det är naturligtvis omöjlig uppgift kort skildra vilket bi-atten
drag kristendomen i sin konkreta historiska gestaltning lämnat till
det jag i brist bättre beteckning vill kalla den europeiskasom

somkulturen och koloniserat den övriga världen ochgott ont
månen. omöjligtDet är föreställa sig den nutida situationenatt

denna formande faktor. Lika omöjligt detär i telegram-utan att
sammanfattastil detta inflytande i positiva Men varför in-termer.
försöka det omöjliga Utan anföra citat och belägg kundete att

det följandegöra sätt18man
europeiskaDen erfarenheten bygger den antika hebreiska,
ochgrekiska romerska kulturen, förvaltad, formad och filtrerad

så småningomkristna kyrkanden och förhållandemyndig iav -
återfinnstill denna. Dess människan visserligen i textersyn

blivit klassiska eller till och med kanoniska, den kan in-som men
reduceras till antal citat, inte bibelcitat.te ett Dess människo-ens

17L0sservat0re Romano, 3 februari 1992.
13Jfr Anders Piltz, Mellan ängel best.och Människans gåtavärdighet och
i europeisk tradition, 1991.
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tretusenårig SOU 1992 94ochhistoria ljusdärjämte nästanbygger avensyn
Bilaga 8påstå värdenalla deingalundakanManmörker. att av upp-som

åtminstoneoch självklaraomistligamänniskorlysta anses vara
uppstår följdsatsernaturligakonfliktsituation ärtill dess aven

oliktroendes lika-ocholiktänkandesförRespektenantika texter.
mångkulturellt ochsamhälles fördelarberättigande, etttron

övertygelsenkreativitet,kulturellochtill social att to-möjligheter
åsik-med farligatill ochobehagliga ellerandraslerans gentemot

erfaren-först smärtsamfruktenallt detta ärnödvändigär avter
dessa insikter.sig äranintekristna kan tahet. De avensamma

åstadkomkyrkankristnatroligt dengörakanVisserligen attman
lemmalytta ochogifta,barn,kvinnor,slavar,uppvärderingen av

fattig-kyrkansVälfärdens rötter ärproducerar.ingetdem som
jordbruket, bröt ätte-revolutioneradevård. Medeltidskyrkan upp

långsamttvång införa civilise-lyckadesochkollektivasamhällets
jesuitemaförkättradeDeindividuella rättigheter.ochrade seder
1600-ta1et.iindianer Paraguaykooperationen blanduppfann

lagstiftningenframkallatill slutlyckades motidealisterKristna
fredsaktivister harKristnaRöda korset.skapadeochslavhandel

för konfliktlös-ovärdig formkrig ärkänslantillbidragit att en
Östeuropa påskyndat diktaturernashariKristnaning. samman-

brott.
korstågockså och välsignatinbjudit tillledare harkristnaMen

låtit ocholiktänkandeinkvisitionsdomstolar, avrättakrig, inrättat
bokbål. bör stäm-ingalunda entydig. DettaBilden ärföranstaltat

tillkristendomen gjordeförstdygdtill denkristnade somma
motståndare hjälpt demharödmjukhet. Deras atthonnörsord

oemotsagda. Tillsammansde hade kunnat göraklarare äntänka
de erfaren-icke-troende förvaltarochtroendeannorledesmed en
trosförestâll-Oberoendeden.formuleralärt sigharhet och att av

påverkade instämmande ellerden,vi allaningar är av-genomav
kyrkansden kristnatill följdståndstagande, delvis,helt eller av

från Konstantin tilltusenåriga kejsardominanskulturellaänmer
1800-talet.tillframi Sverigesenmedeltiden,

Begreppet person

sammanfattas i be-människosynenkristnakunde denkorthetI
från irollmask och kombörjanbetyddeOrdetgreppet person.

hjälp-pedagogiskttillgripasteologiska debattfornkyrkans att som
mån Treenigheten,begripliggöramöjligasteimedel för att en en-

aktörer, Fadern,dock distinktaoskiljaktigaiGudda tre men
sinmänniska och iblivitSonen,vilkaoch Anden,Sonen en,av

endalikvälmänniskaGud ochegenskapdubbla person,var enav
Genomvarelse. honomhandlandekännande ochtänkande,fri,en

människans skullförlikväl hade hanblivit till,världenhade men
sådan sårbar och dödlig. I honomochmänniskablivitsjälv som
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sammanfaller med andra 0rd det gudomliga och det mänskliga, SOU 1992 94
föroch det är Gud och människa i Jesus Kristus Bilaga 8gemensamtsom

dettaär Trots den alltid oändligt olikhetenatt storavara person.
någotGud ochkan säga människa har de äratt gemensamtman

båda månioch den människan liknar ärGud Gudsperson, av-
såbild detär egenskap hen-görattgenom vara person, en som

olikradikalt de övriga djuren. Att är att ettne vara person vara
Gudansikte, och devänt andra i lyssnandemot mot personerna

och samtal, i givande och tagande. Ty förankring i Treenig-utan
hetens Personer, kallar de mänskliga till sinsom personerna ge-

förblir följandemenskap, begreppsbestämningar skönt klingan-en
de dröm.

Att det har den teologiska och filosofiskavara person, genom
århundradenadebatten i Europa över kommit betyda följandeatt

Den mänskliga är individ, outbytbar ochautonompersonen
unik, med oförytterlig och okränkbar värdighet. Denna tillkom-

förhållandeinte ihenne till hennes intellektuella eller fysiskamer
prestationsförmåga enbart i kraft hennes tillhörighet tillutan av
människosläktet. börjar i moderlivetDen tillkommeroch henne i
livets föregåralla faser, däri inräknat döden och det och ef-som
terföljer den. kräverDen respekt för sexualitetens helighet som

deltagande i skapelsen ocksåoch för kroppens integritet,ett efter
ocksådöden. kräverDen respekt för människans goda ochnamn

någrarykte. inte förPersonen är medel samhälleliga syften eller
andras tillfredställelse. Hon kan inte i moderlivet reducerasens
till alltifråndel moderns kropp. Hon är, konceptionen,en attav
räkna fridlystsuveränt och territorium. Hon är samhälletssom
mål.

Hon är präglad sin miljö, sin tid, och sina tillkomstomstän-av
digheter, mål,hon friär söka andra andra ideal, och and-attmen

nåvägar dem. ochHon kreerar gestaltar sin värld, honatt görra
och tillämpningar givna möjligheter. Den europeiskanya egna av

historien ifrågasättande,har utvecklats till traditionen av av ma-
jestätsbrott och hädande heliga ideal. europeiskaDen männi-av

ifrågasätter målständigt sinaskan och sina hon harvägar, blivit
faustiska människanden prövar sig själv omprö-attsom genom

ochsina gränser tabun.19 Denna frihet är del hennesva en av
mänskliga värdighet och har kreativ och destruktiv sida.en en

frihet är tragisk frihetHennes hon det endaär djuret haren som
utlämnats sin kapacitet till ofattbar ondska och svindlandeegen
självutgivelse. frihetenMen är högre tillvärde och med iett

ögonGuds varje garantiän undvika misstag och villfarelser.att
Friheten är det beviset människan är andligyttersta att en va-
relse.2°

följaktligenHon är tvingad till och utlämnad sitt ansvar
vådligt dröja sårbarär och farligt vidare. Hon äratt ochatt

19Jfr Gunnar Eriksson, fausttlskaDen människan, 1992.
20 Nicolas Berdiaev, Iiberzé,Esprit 1984.et
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åt SOUsina likar och sig 1992 94varelse utlämnadingen naturen,annansom
Bilaga 8själv.

enbart i relation till andra, i och iblir sig självHon samvaro
samspråk. fornsvenska samviste-social varelse,Hon är etten

Alltså måste samhälle, och samhällets uni-hon leva iligt djur. ett
individer och uni-uppbyggt ärär ett egetsom var enavversum
mångahanda språk konstord, musik,Med kulturensversum.

nårtill andra och denhon i frihet sin öppenhet dekommunicerar
höjder.andens högstamänskliga

individuellt, vilket djuren sak-historia, kollektivt ochHon har
kurskorrigering, blirkontinuerlighistorien äroch somennar,

minnelättare levande och klart hennesochsäkraredesto mer
erfarenheter. Människan stän-smärtsamma ärlärär. Hon genom

på hon hon vinner Honhon blir vad är,digt väg, attgenom ge.
begångnalåst, eller brott.inte bakgrundeninteär ens av generna,
ögonblicktill hon kan i varje väljamöjlighetharHon start,en ny

tvååtminstone vägar.en av
pågåendeständigt dialog i det inre,harHon samvete,ett en

hemligai den innersta helgedomen, denparlamentetdet inre cen-
tillträde och inte Gud tvingar sigingen hartralen, dit ensannan

besluten.upphävain för att
långt fysiska och psykiska behov och de-blottänHon är mer

hon själ, och dennatillfredsställelse. Hon är ande, har perso-ras
outplånlig realitet inte kan ochvägas mätaskärna är somennens

föri sina yttringar. platsen henneskonstateras Den ärblottutan
val, till hat och kärlek, till öppenhet ellermöjligheten tillfrihet,

slutenhet.
kan inte reducerasuttrycker sigAnden kroppengenom men

ocksåkroppsfunktioner. Människan kan använda kroppentill
eller psyketdölja sig, förställa sig eller neka kroppenför attatt
bådeAlltså anden överordnad psyke ochvilja igenom. ärsin

kärlek, godhet, humor och ironiexistens bevisaskropp. Dess av
också självdestruktivitet demoni, de mänskligahat, ochavmen

varken djuren eller tingen kan reproducera. En-egenskaper som
och hata, och endast kan pla-kan älskadast en personpersonen

mord eller självmord.ettnera
mål, iverklighetens kärna och inteärPersonen antropocent-
såtingen, djuren och tingentill djuren ochrisk attutanmotsats

ansvarsområdeingår förvaltarskap.och tillhör henneshennesi
i verklig och inte blott ironisk mening, Skapelsensdärför,Hon är

ändå till lämnadhon insett detta, hon slutMen när ärkrona.
fråga, riktad henne själv. Som biologisk-obesvarad tillsom en

biologiskavarelse, den högst organiserade varel-psykologisk som
mening. Om hon evolutionensi sig given ärhonär utansen,

mål frågandå i hennes finns ochvad sin Att ärspjutspets, är tur
antyder hennes bottenlösa djup. Sva-självklartlämnad utan svar

måstefrågan hon finna själv. heller Gud tvingar henneInteret
bekräftande värdighet.därmed hennesvisst Hennestill ett svar,



till tarvlighet och ondska upphäver inte ytterli- SOUkapacitet är 1992 94utan
därpå.bekräftelse Endast den har kallelse kan svi- Bilaga 8som engare en

ka sin kallelse.

Människans tvetydighet

förståelsenframför allt har bidragit med tillVad kristendomen av
insikten i hennes dubbelhet. räcker inte medmänniskan är Det

ocksånaturliga lagen och dess krav för hand-ha insett den attatt
såAldrig goda föresatser otillräckliga Det godala efter den. är

jag vill, det jag inte, det onda jag inte vill,gör men somsom
bejakar jag Guds jagdet jag i mitt inre lag,gör men ser en
den ligger i strid för-lag i mina lemmar; med lagen i mittannan

719.22-23.Rom. Människan knippenuft är honett motsatser,
olika riktningar oförenliga motiv. frestas verk-i Honstyrs av av

iligt attraktiva alternativ, först längden visar sig destruktiva.som
dåHennes motiv i allmänhet ekonomisk, militär, erotisk ellerär

eljest emotionell expansion sitt livsrum. personligaDet mestav
också sårbara.och mänskliga det verkligt specifika iär Detmest

nåden förlåtelsen,den bibliska uppenbarelsen kanär och gö-som
Nåd förlåtelsedessa och kan männi-helhet motsatser.ra en av

gåva,skan själv inte skapa. de kan bara iDe är tas emot tro.en
innehållTrons kan läras personlig akt förblirut, tronmen som

nådegåva.en
Skall bringa specifiktdet mänskliga enligt kristen uppfatt-man
påning formel, kan människan Guds avbildsäga är ochattman

odödlig själ ansvarig införmed och evigheten för sittpartner,
liv. sannolikt, bakgrundenenda Denna är Europastro mot av

förfärande erfarenhet, den bästa förnedring män-garanten mot av
niskan.

Västerländsk humanism klassiska formenI den

human och humanism flertydigt. Ordenär är avled-Begreppen
latinets människa, och betyder följaktligenhomo,ningar av
respektive läramänsklig mänskligt beteende. Be-ettom

greppshistorien i korthet följandeär
Ordet humanism präglades först 1808 Nietham-tysken FJ.av

riktning inom pedagogiken trodde sig kunna fost-om en sommer
ädlaste inom människonaturenfram det studiet dengenomra av

G. Voigt använde ordet 1859 idéhi-antika kulturen. epok iom en
renässanshumanismen, drömde männi-storien, nyttettsom om

skoideal efterliknandet antikens Grekland och Rom.genom av
antika begreppen studia humanitatis eller studia humanio-De

ordagrant strävan efter mänsklighet mänskligare stu-ra resp.
återintroducerades12,dier, jfr under den italienska renäs-ovan
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Jbeteckningar läroplan för SOU 1992början 1400-talet 94i som enavsansen
i Bilaga 8gymnasiet, med obligatorisk undervisning ivi kallarvad gramma-

moralfilosofi, och ochhistoria, poetik ochtik, retorik, vart ett av
studerades läsning och tolkning de latins-dessa ämnen genom av

någon mån standardförfattarna,grekiska med exercis ioch ika
sig klassicerande och huma-själv uttrycka Denatt prosa vers.

gymnasieskolan besjälades tanken studiet klassis-nistiska attav av
språk förmedlar nödvändig referensram, intel-ka gemensamen

moraliska riktpunkter civiliserat beteen-lektuell disciplin, och ett
blivande makthavare och yrkesutövare. Genom retoriken,tillde

påverkan, skulle eleveninformation och beredasvetenskapen om
undervisning politik. Genom exempelgärning i och lit-för sin ur

historien skulle de lära sig behärska alla deoch attteraturen unga
och samhället kunde ställa dem inför.uppgifter livet Intesom

sågs antik moralfilosofi oumbärligt redskap. Livetminst ettsom
hinderbana, där det gällde klara de olikaframställdes attsom en

sådygderna och kvalificera sig för detkontrollstationerna genom
olika konstarterna skulle förfina personlighetloppet. Defortsatta

känsloregister. Man föds inte till männis försäkraroch Eras-
död 1536,Rotterdam man formas. första männi-Demus av

vilddjur människor där de levde i skogarnaskorna änvar mer
måtta.bokvett, sexuell Det förnuftetlagar, ärutanutan utan som

gårdär känslonyckerna där förnuf-människan, och över,gör tar
utseendet människan, kundeOm det bara är görtet ut. som man

till människosläktet filosofi och andra di-räkna Utanstatyerna
blir människan djuren. Djuren följer bara sinascipliner värre än

människan rycks med affekter ödesdig-instinkter, ärmen av som
inte formas bokligtdjurens, hon och filosofi.än vettrare om av

vildare den människa blivitdjur är än för äregirig-Inget som rov
vrede, avund, lösaktighet och lystnad Om du intehet, begär,

multo studiomöda formar och danar din blirmed mycken son,
till inte till människadu Närett monster, naturenpappa en

råmaterialdig den bara din sakDet ärett atten son, gerger
böjliga till deforma denna mjuka och bästa vanorna.21massa

bevisligen konfessionellthumanistiska idealet neutralt,Det var
frånmetoder och modeller inte bibelndet hämtade denutanur

Bådeantiken. Luthers medarbetare Philipp Melanchtonhedniska
död 1560 och jesuitordens dödgrundare Ignatius Loyolaav
1556 skolor humanismensgrundade Under och ef-program.

trettioåriga möjliggjorde detkriget kommunikation mellan deter
språktalade bokstavlig latinskastridande Manparterna. samma

etiska ideal.och hade Erasmus Rotterdam, de kristnasamma av
hjälte, hade avskytt religiös sekterismhumanisternas och obsku-

förgävesoch verkat för fred och försoning. Spanienrantism I
medeltiden religioner levt i fred sida vid sida,hade under tre men

1400-talets slut toleransen bigotteri, expansionismvid ersattes av
lösningar. denna miljö inskränkthet ochoch enkla I aggressi-av

21 instituendis, J.-C. Margolin,pueris i Opera Omnia,De utg. av
1970, 31 ff.
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Franciscohumanisterna de Vitoria, SOUsträvade de spanska 1992 94vitet
Bartolomé Luis Vives, Francisco Bilagade las Casas, Juan Valdes, Juan 8

Suárez anda för rehabilitering förnuft, fred,i Erasmusde en av
behandling Syd-respekt för folkrätten och humantolerans, av

död 1645Grotiusindianer. Protestanten Hugoamerikas som
hovetambassadör vid franska arbetade vidare i dennaSveriges

lägga grunden för den sentida ochtradition natur-, stats-att
Humanismen i denna mening förde hopplös kampfolkrätten. en

konfessio-bildningsidealens och -metodernas förstening tillmot
vårt år-humanistiska skolan fortlevde in iMen dennella system.

religiösa, politiska sociala revolutio-hundrade, igenom ochtvärs
påförst 1960-talet pragmatiska ochoch ersattes meravner

förpliktande ideal.mindre
Något kallade nyhumanism framträdde i Tysklandman senare

nåddeoch kulmenhälften 1700-talet sin medunder senare av
Humboldt, Goethe, Hölderlin och Schiller. Universums yt-von
mål enligt denna riktning formandet fria, självständi-tersta var av

antiken, främst konsten, sig svärmiskaindivider. Studiet togga av
från fri.former; andra religioner sig Människans inne-svor man

boende själskrafter skulle komma till sin i frihet. Formandeträtt
karaktärsdaningen, ordet bildningpersonligheten, ut-av gav oss

bildning efter förebild, formandet dygderanlagen ochen avav
smak, danandet själen studiet mönstergilla exempel.av genom av

råmaterial i lärarens hand, liktDen människan är obear-ettunga
betat stycke konstförfaret och känsligt kan utmejslas tillträ som

bild.poleraden
Något såghumanismenkallas den tredje dagens ljussom un-

der 1900-talets tyska mellankrigstid Werner Jaeger. Dengenom
pläderade för antikstudier medel skaffa överblick iett attsom en

oöverskådlig förståralltmer verklighet. När samtidskulturensman
blir meningsfullt. ideal ville bjuda nybarbari-Dettanueturspung,

motståndi Weimarrepubliken förblev politiskt irnpotent.et men
Den kristna humanismen har Maritain formuleratsJacquesav

ståndintegral humanism, i i sig allt, ef-är att upptasom en som
någonGud inte har och alltingden motsats attvet atttersom

oemotståndligt gudomligalyder under den försynens ledning. Den
till mörkret allt detta i mänsklighetensinte hardömer som arv
i kätterier och schismer, i hjärtats och förnuftets för-upphovsitt

historiska krafterde i rörelsevillelser Den vet att sattssom av
sig Gud.22själva, har tjänatvillfarelserna, trots

västerländsk humanism II profanetiska varianternade

helt och religionskritisk tendens har begreppet huma-En annan
måttmänniskan normmänniskans enda och hos denism som

död 1872klassiskt bildade filosoferna Ludwig Feuerbach och

7-2 1912-1939,integral, 1936, iHumanisme H. Bars, Parisutg.vres av
1975.
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död 1883. demFör den klassiska humanismen SOU 1992Karl Marx 94var en
kammarlärdas legitimering tingens oordning.de Humanism Bilaga 8ärav

målet frånfriköpaemancipera människanför aliene-Marx att
förslavande religiösa och metafysiska vanföreställningar.rande

vad hon arbetet blir, hon sin skapa-Människan är ärgenom egen
objekt för människans behov, ochär när dessa till-Naturenre.

Vårfrigörs till fullödigfredsställs, hon mänsklig tillvaro. tidsen
E. Garaudymarxistiska humanism Bloch, har politikenR. sett

påverka produktionsförhållandenamedel för beredaatt attsom
denna totalaför människa.marken En represente-grenannan

åstadkom-Th.W. Adorno och Horkheimer, villerades M. somav
påvisaandra upplysning människans främ-attgenomma en

för sig själv med den sociologinslingsskap moderna alla metoder.
religionskritiskaGenom denna tradition har ordet humanism i

kulturkretsar kunnat användasvissa närmast tillsom synonym
jfr. Leif ovan.ateism Zern
existentialistiska humanismen enligt Sartre,J.P. män-Den ser,

någonabsolut fri, tillvaronniskan har helst in-utan attsom som
mening eller naturlig för människans etik.byggd Honnorm

målenuppställer inför tillvarons absurditet själv och medlen att
nå dem. Vad helst kan därför bli resultatet denna hero-som av
isk-tragiska form humanism. Andra moderna existentialisterav

frånhumanismen för befrielse det hotarettsom program somser
från Merleau-Ponty,mänskliga inhumanitetdet ellernaturens

från bestialiska, där hjälten Camus.det är övermänniska Hu-en
fortgåendemaniseringsprocessen aldrig säkerställd, denär är en

människans genomuppgift. är sätt revolt, revolutionDen el-att
protest skapa mening med sin sigler tillvaro, i själv inte harsom

någon såg måletmening. A. Koestler för humanistisk etiken
låta varje människa för sin etik, yrketutövataatt attansvar

människa privatpraktiker Camus. Människan dömd tillärsom
Sartre Merleau-Ponty.frihet och dömd till mening

humanismenUtanför

evolutionens lagar tillUpptäckten har lett populär männi-av en
enligt vilken människanskobild är slumpens lyckokast el-yttersta

eventuellt dess misstag. Darwinsler värsta teori arternasorn upp-
1859 måsteinnebarkomst de vi omkring haatt arter nu ser oss

några få, kanskeutvecklats enda ursprungsform. Ett blint,ur en
ändamålsenligt urval,icke med alternativen överlevnad pga.

sågbättre anpassning utslagning, han drivkraften bak-resp. som
utvecklingen. konstateradeHan människan och djuren ärattom

enligtbyggda modell. Darwin själv spjärnade försö-emotsamma
utnyttja hans resultatken religionen. Menatt argument motsom

många har dragitforskare slutsatsen människan endast detäratt
utvecklade djuret,högst eller med biologen Theodor Lessings ord,
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så SOUstorhetsvansinnig 1992 94på efter handkallade andegrund sinen av
tillhandahåller några Bilaga 8självfallet interovapa23, där naturenart av

ochtycks försvinna ersät-mänskliga subjektetdirektiv. Detetiska
krafter,psykologiskabiologiska ochokontrollebaratas somav

individer.mänskligasamspelet mellanformar
från1900 frikopplade heltdödNietzscheFriedrich naturen

tolkningarfinns barainget naturligt detfinnsmoralen. Det gott,
eftersamhälleformastarkare har rättDenfenomenen. att ettav

också fel, och neddärmed ochdöd och är rättGudbehag. är upp
etikenkristna ärmeningslösa ord. Denvärld,människansi en

undermåliga. samhälletKulturen ochmänskligtdeslavmoral för
inspirerad gestaltar.övermänniskan ikonstverk,är ett yrasom

Schickelgruber,Nietzsches skola A.ikonstnärenfrämsteDen var
Hitler.under artistnamnetkändmer

känslandöd 1939 psykoanalys bidrog tillFreudsSigmund att
något civilisationenonaturligt förmeningi viss ärmoralen men

dra etiskamänskliga beteendenundersöktanödvändigt. Att ur
låter intesig göra.slutsatser

stått inflytande Axelunderdebatten harsvenska etiskaDen av
enligt vilken1939 värdenihilistiska filosofi,dödHägerströms
trosföreställ-vidskepligametafysiska,värdeomdömen är närmast

fårfråga ögonblicketvad förblirvarvid etikenningar, om somen
Olivecronakonsekvenser för juridikenmajoritetens stöd genom
språkana-Undén.24 anglosaxiskaDenutrikespolitikenoch genom

universitetsfilosofi, för-behärskar svensklytiska skolan, ännusom
någrameningar riktmär-i olika lämnarordetsnekar att naturen

sådan naturalistiska felslu-för detkallasken för moralen; troen
tet.25

har i hög gradden postmodernahar kallatsDen epok som
Jaques RolandDerrida, Bart-dekonstruktionismenpräglats av

från tänkande ochhes, studiet människanvänder sig somavsom
språ-där kulturen ochkulturens yttringar,handlande subjekt till

människan förnekartvärtom. Manket tala ängenomsnarare ses
någon mening utanför sig själv ochskulle hatillvarons textatt

så romaner.Umberto i sinaäven Ecospelsitt motsatserav
motsägelser. Michelsprickor ochupptäcka dessUppgiften är att

degränsöverskridandets profet han vill prövaFoucauld är ytters-
har därmed hamnatmänniskans möjligheter ochförgränsernata

efterföljd.26i Nietzschespost-etiki en

kazholische Dogmatik, III,23 Ratzinger, KleineAuerefterCiterat
grö-Geist langsamd.h. eine auf ihrenMench,186 Der sogenannten

Raubaifenspezies.gewordeneBenwahnsinnig
FjortonMakten över rätten.24 Svante Nycander,Stig StrömholmJfr

och politik, 1991.juridikbrev om
jfr. Riis25 G.E. ins irerad Hume; Janmyntad Moore,Termen avav

Vår 438 ff.filosofi, 1987,filosofin, iDen analytiskaFlor,
25 of Extremity, 1985.Megill, ProphewJfr Alan
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Slutreflexion SOU 1992 94
Bilaga 8

naturligtvisDet är skolans uppgift i det nutida pluriku1-svenska
turella, pluralistiska orientera alla dessa människosyner,att om

frånkännerdärvid klart ställning dem människanta motmen som
frihet, och specifikt mänsklig etisk förpliktelse. Denansvar en ge-

nämnare alla kan kring deär värden vi,mensamma som enas som
med betraktar dyrköptarätta, erfarenheter de formuleras isom
regeringsdeklarationen demokratins principer tolerans,som om
samverkan och likaberättigande sanning och rätt människans
egenvärde och människolivets okränkbarhet. Den personliga inte-

fårgriteten inte kränkas.27 Dessa värden formuleras i de s.k.
mänskliga rättigheterna. De ingalundaär självskrivna eller en
gång vårtför alla säkerställda grundpelare i samhällsbygge. Hur

framgårbräckliga de är, redan idéhistorisk snabbskiss. Inteav en
minst denna anledning historieämnet livsviktigt.ärav

Därtill bör skolan ställa sig bakom det klassiska humanistiska
idealet grundlig förtrogenhet med traditionenatt genom genom
historia och litteratur skänka eleverna kulturell identitetskänslaen

referensramoch för sin etiska reflexion god kännedomen om-
ocksåden traditionen är nödvändig för skall bli friattegna man

från tvång.traditionens Litteraturstudiet ökar elevens känslighet
inlevelseförmåga.och Det är den grunden etikundervis-som

Ärningen kan bedrivas. bara hänvisad till sina erfaren-man egna
fårheter, hinner dö innan tillfälle tillämpa dem.attman man

tillhandahållerTraditionen de erfarenheter själv inte hinnerman
skaffa.

måsteDärvid ärligt redovisas vilket sätt de kristna kyrkorna
traderat respektive tvekat flera de värden i dagom av som anses
odiskutabla. Kristendomens huvudärende och är inte in-attvar

upprätthållatroducera och etiskt minimum. Men omvänt ärett
det tvivel underkastat etiken, den individuella och samhälleli-om

upprätthållasverkligen kan grund i religiös övertygel-utanga, en
påeller genomreflekterad människosyn grundval obevisbarase av

axiom. denna inspirationUtan förefaller den förbli kropp utanen
själ och obrukbar i konfliktsituationer. Den östeuropeiska erfa-
renheten pekar i den riktningen.

Kristendomen uppstod i konflikter med makten. Den europeis-
erfarenhetenka har visat måttkyrkan kyrka har bästatt som av
inte associeras med maktinnehav. Därav följer det offentli-att att

åtaskolväsendet icke kan sig tradera den kristna etiken iattga
auktoritativ mening. Omvänt ingå någotkan kristendomen inte

någonoupplösligt äktenskap med filosofi eller politisk ideologi.
Varje samhällsform förutsätter självklart maktutövning, och det är
naivt och förfelat föreställa sig de kristna skulle levaatt iatt ett
konkret samhälle obesudlad, oansvarig existens, fjärransortsen
den politiska makten. Tvärtom politikenär uppgift och etten an-

27Regeringsdeklarationen 1992, 12.
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med SOU 1992 94identifiera sigfrestelsenmakt ärMende kristna. attförsvar
många Bilaga 8uppvisar tillräckligtKyrkohistoriengruppintresse. av-ett

tillsamfund tvingatsdärcesaropapism,exempelskräckande ett
och för-låtit maktens talrörnyttjassiggodvilligtoftaoch som

underSvenska kyrkan,sigkallarsamfundDetlängda somarm.
och in-informationsministeriumorganiseratstormaktstiden som

års symbios medsvårt 400eftersviternadelningsverk, lider re-av
gångtill försiktighet,därförHistoriengeringsmakten. varmanar

pååberopar kristna värden.sigregeringen

Sammanfattning

också återfinns i andravärdenhyllar deetikenbibliskaDen som
judisk-krist-specifika i denlagen. Detnaturligaden s.k.kulturer,

förhål-på personligtgrundasetikenuppenbarelsen är ettattna
OcksåKristus.Son Jesuskristna, hansoch, hos deGudlande, till
vårtbortfallit leverellerförsvagatsövertygelsenreligiösadär den

Även tillämpningarpå i vissadedetta tarsamhälle av-somarv.
förhållande till det. Hadestårstånd från därigenom ijustdet, ett

sammanhanginbäddad ivaritintenaturliga lagenden ett re-av
såsom iden ärsanktionerföreställningar ochligiösa gott som

fått samhällsgrundande funk-etik intekulturer, hade dennaalla
etikvisar sig i deneuropeiska kulturen. Dettation i den att som
grekisk-inklusive dettraditionen,judisk-kristnaförvaltats detav

ingått kunnatdäri, aldrig harbörjansedanromerska er-arv som
humanis-uttalat ateistiskanågot likvärdigt alternativ. Desättas av

så marxist-i makt. Dendei blod,har slutat omsattssnartmema
års experimente-sjuttiofemhar efterisk-ateistiska humanismen

akt i denbankrutt, vilkettragisk ärliditvid maktenrande enen
dramaateistiska humanismens

humanitetantyda etikensVår tyckserfarenheteuropeiska att
måsteockså denomväntinte religiös atttrogaranteras menav

gastkramandeleda tillintereligiös förgrundas i atttro av-enen
humanisering.

människor. Meninnehåll förpliktande för allalikaärEtikens
handlande hörtill etisktinspirationenmotiveradereligiöst ettden

mångkulturellt samhälleområde. svenskt,Skolan itill etttrons
innehållet förvaltats denetiki dentillförpliktat sighar som av

på inkorpore-grundvaltraditionenjudisk-kristna ett arv somav
motståndaressinaerfarenheternaochgrekisk-romerskadet avrat

vårtinnehåll iolika kulturernadelas dekanDettaargument. av
land.

måste lagstiftningen inte kanunderstrykaDärvid att om-man
förLagstiftningen baraetiken kräver.detalltfatta ramengersom

människovär-kringstaketetiskt minimum,samhållslivet, ettett
inifrån.utifrån, Lagstiftningen kanetikenförpliktardendigheten,

athée, 1950.humanism Parisde23 drameHenri de Lubac, LeJfr
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1därför mycket väl ha för litet ocksåetik, den kan förha SOU 1992 94av men
visatsommycket det har sig i fallet Irland. Att följa stiftad lag Bilaga 8

därför i sig inte tillräckligtär för etiskt handlande, och det exi-ett
fall där oetiskt handlande i fullkomligärsterar ett grovt överens-

med lagen, ellerstämmelse där strikt tillämpning lagen le-en av
absurda somder till resultat Terentius sade iussummum saepe

malitia, högsta rätt är ofta högsta orätt.29 tillsummast Det är
normbildandesist den gemenskapen förser den ansvariga in-som

dividen med de och dessa kan understundomyttersta argumenten,
förplikta till brott gällande lagstiftning.samvetet mot

religiöst motivenDe grundade uppfylla dessa etiska kravatt
område.tillhör därför Det inteär det allmänna skolväsen-trons

uppgift detdets sista den enskilda människan. Detatt ta steget
måsteuppgift hon själv fårär för. Till detta hontasomen ansvar

familjenhjälp och den kollektiva personligaoch normbildning-av
inom den trosgemenskap hon själv har valt tillhöra.atten

Slutplädering för total humanismen

Ord för alla innehåll,har inga tider givna de blir bärare det in-av
nehåll tilldelar innehållvi dem. vettigtEtt i begreppet humanism

den klassiska humanismens ideal, ochRoms renässansens attvore
provinsialism och i sig slutna umgängetgentemot system, genom

med världslitteraturens, och filosofins klassiska helsttrons texter
originalspråken språkberika sitt och bli hemma i verklighe-

då påHumanism personlighetsdaningen, medten. att satsavore
själv,början i sig enligt de klassiska kardinaldygdema rättskänsla,

moduthållighet måtta.klokhet, och Humanism inte slutaattvore
någonsig mänsklig erfarenhet, gjortän den, ellermot vem som

någon sanning, formuleratän den. humanaDet sigärvem som
tidernalikt och kontinenterna, mönstren tolka detattgenom men

skiftar ständigt. Varje tid är egendomligt blind för vissa sanningar,
förstoch generationer tydligt just denna blottasenare ser men

någoti gengäldsjälv borttappar annat.
föråldradedag detEn vacker är det talande, givandemest mest

hållaoch intressanta. Humanism borde därför hela detattvara
mänskliga biblioteket tillgängligt, någoninte blunda föratt as-

efterfrågade,denpekt, inte i dag minst nå-inte försummaattens
historisk erfarenhet. Humanism är hur annorlundaatt vetagon

tolkakan sak och hur annorlunda har inrättatman samma man
sig i verklighet. Humanism borde inte formuleraattsamma vara
slutomdömet i förtid. Humanism borde öppenhet för detvara

mångfalden,främmande, för till enfalden.motsatsen
så mångaHumanism borde språktala möjligt,attvara som om

språk påtolkar vidast möjliga sätt. Detta för göra livet ri-attman
kare, världen mänskligare, samtalet lättare. Samtalet, inte bara

29Heautontimorumenos, 796.
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941992europeiska SOUnågraispråkundervisning Bilaga 9
länder

Överväganden inför nyttettdel rapport,utgörDenna av entext en
Läroplanskom-förAnderedsammanställd Brorspråkprogram, av

Bergen-Runehar ävenavsnittmed dettaarbeteträkning. Imittêns
medverkattoft

ochgrundskolasvenskispråkens ställningöversynInför aven
Viomvärlden.ipå situationennaturligtdet attgymnasium är se

länderföljandeförhållandena ititta närmarevalthar att

Finland
Danmark
Norge
Tyskland
Nederländerna
England
Skottland
Frankrike
Spanien

Sovjetunionenf.d.
Österrike

oktober-decembertidenunderinhämtatsharInformationen
frågor10medenkäti sombaseradoch är1991 ensvaren

ispråkundervisningenkännedommed godtillställts ompersoner
land.respektive

belysaFrågorna avseddaår att
språkfrämmandestuderaålder börjar ettelevenvilkenvid
språk2a, 3e1a,språk erbjudsvilkaellervilket somsom-

språkenår studerasmångahur
språket studerasveckotimmarårantalet som.- klassfrån till sistaförstatotalt somveckotimmarantalet

språket studeras
lektionslångden

frivilligtellerobligatorisktspråket studerasom
språketstuderarårskullenandel somav

startålder, obligatoriumbeträffandepå förändringarplaner
utlandsvistelse.förtidochämneutbildningstidlärarnas per

utifrån avgivnadenågra iakttagelser svaren.följeredan
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ålderVid vilken börjar eleven studera främmande språkett SOU 1992 94
Bilaga 9

De tolv länderna uppvisar frågaspännvidd istor startenom av
språkstudierna6-12 år. Flera länder har tidigare änstarten
Sverige. Flertalet dem har igångprojekt ellerav planer ytterli-

tidigareläggning. Det ocksågäller våragare grannländer utom
Finland, dock redan har års ålder.vid 9som start Italien genom-
för f.n. radikal frågareform i språkundervisningenen efterom
beslut i parlamentet 1990. Efter ha haftatt introduktionen sen

främmande språk 13-årsåldernav införs främmandeettnu
språk redan i första klass i elementärundervisningen, 6-års-dvs. i
åldern. Det innebär näratt svensk elev börjar sin engelskun-en
dervisning 10-årsåldern,i har hans eller hennes italienska jämnå-
riga redan konfronterats med främmande språkett i regel eng--årelska i 4 och erbjuds 11-årsålderni sitt andra främmande-
språk.

ÖsterrikeOckså i finns experimentklasser studier-startarsom
i främmande språk års ålder.vid 6na Ansvarig för försöksverk-

samheten där bedömer dock den startålderngenerellaatt kommer
år.förbli 8 Tysklandatt har påplaner startåldernsänka frånatt

år.10 till 7

Vilket språkeller vilka erbjuds första, andra och tredjesom
språk

Flertalet länder erbjuder alternativa valmöjligheter frågaredan i
det första obligatoriska språket.om Fr.o.m. 1992 är minst ett

främmande språk obligatorisk i samtliga angivna länder. Finland
erbjuder enda nordiska land flera valmöjlighetersom när det gäl-
ler det första främmande språket Utöver det andra national-
språket kan studera engelska, franska,man tyska eller ryska.
Hälften de länder ingår i jämförelsen,av inför detsom andra
språket år1-2 tidigare än Sverige sekundärstadiets början. De
nordiska länderna har startålder språkför 2samma dock-språkNorge, påbörjasdär 2 årett I Tyskland Nordrhein-senare.
Westfalen erbjuds latin vid sidan engelska, franska ochom mer
sällan spanska andra främmande språk årsvid ålder.som 12 Ita-
lien det andrastartar främmande språket årvid 11 inom sin
landsomfattande försöksverksamhet. De flesta länder möjlig-ger
het till eller kräver studium språk.tredjeettav

I Nederländerna börjar med det andra främmande språketman
års åldervid 12 och det tredje vid 13. Flera länder ställer krav

två främmande språk för inträde i somgymnasiet normalt inte
inrymmer yrkestekniska utbildningar. I Nederländerna är tre
främmande språk obligatoriska för dem söker till teoretiskasom
gymnasieutbildningar.
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många år språkenHur studeras SOU 1992 94
Bilaga 9

vanskligtDet den totalaär exponeringstiden i olika län-att ange
årder, eftersom antalet effektiva veckor kan skilja sig ochper

någotvissa andra faktorer år ellerosäkra kan variera inomt.o.m.
land. Omfattningengivet hemuppgifter har kunnatett t.ex.av

utgår frånbedömas. Men genomsnitt 35 effektivaettom man av
år dvs. detveckor antal Frankrike räknat med och i öv-per som
frånutgårrigt i enkäten angivna data blir exponeringstiden dvs.

den totala undervisningstiden nedanstå-i klocktimmar följande i
ende länder

Land 1a främ. främ.2a främ.3e
språk språk språk

Sverige 63017001 466 2331
Danmark 630761 Alltför 256288

många va-
rianterJ

Norge 551831 315525 315
Tyskland 630 minst 368 210
Nederländerna 758787 758787 612670
Frankrike 673 320 192
Spanien 1020 729 -Osterrike 787 350700 262

språketAntalet veckotimmar studerassom

årAntalet veckotimmar varierar mellan 2 och 8 detper senare-
talet gäller ryska specialskolor. Vanligast tycks 3-4 veckotimmar
vara.

De nordiska frånländerna skiljer sig inte nämnvärt varandra
vad gäller antalet veckotimmar totalt med undantag för Finland,
där det språket nårförsta främmande bara till 23 antaletupp av
veckotimmar i övriga Norden. störreDe länderna utanför Nor-
den uppvisar Påi regel färre veckotimmar. nivåungefär samma

Österrike.Norden befinner sig Nederländerna intar sär-som en
ställning avgjort större satsning det andra och detgenom en

språket.tredje främmande

Lektionslängden

Lektionslängden varierar mellan 40 60och minuter. Sverige har
jämte Skottland förhållandeden kortaste lektionstiden. Detta bör

hålla i minnet när i enkäten jämför antalet lektionerman man
åt språkundervisningentotalt ägnas i de olika länderna.som

1 Dessa tal tiden före den timreducering riksdagen fattade be-avser som
vårenslut 1991. börDet nämnas i detta sammanhang i för-attom en

söksverksamhet i den slåsvenska gymnasieskolan kan elever samman
språkettimtalet för det andra och det tredje påoch koncentrera sig ett-

språk utöverdera dessa engelska.av
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språket SOU 1992 94frivilligtobligatoriskt ellerStuderas
Bilaga 9

språkfrämmande obligato-minst1992 studietärFr.o.m. ettav
ingår i England docki undersökningenländeri allariskt som

framgårläsåret 199293. tydligt länder medDetförst fr.o.m. att
språkundervisningenmodersmål lättareengelska tarsom -

föranleddattitydförändring kan skönjas, bl.a.vissäven avenom
språkkunskaper.EG ställerde krav

obligatoriumeventuellt när detländer diskuterasfleraI ettnu
språket. Som redovisats i kap. 8 stäl-främmandeandragäller det

språktvå för inträde ifrämmandeländer kravfleraler gymna-
Nederländerna omfattarobligatoriska skolans slut. Ideneftersiet

språk.främmandekravet tre

språketårskullen studerarAndel somav

språk åt-fråga främmande lederstudiumiObligatoriet ettavom
årskullen% omfattas främ-100teoretiskt tillminstone att avav

%mandespråkstudier. 98 99 förländer dock ellerVissa attanger
%.Ryssland 80 Vad gällerundantag görs.markera att an-uppger

språkfrämmande fleraandraläsereleverdelen ett uppgersom
Finland % obligato-100 svenska ärtal Sverigeänländer högre -

fråga%.%, % och 6795 Frankrike 90 Norge IDanmarkriskt -
språket %Finland 40 för elever i grundsko-tredjedet uppgerom

gymnasiet. siffran% det gäller elever i Den68 närlan och senare
årskullenfrån studierna efterutgår fortsätterden del somav

i nederländskaMotsvarande siffror för elevergrundskolan. gym-
låga%. siffrorna eller% tyska 30 övrigt35 och för I ärnasier är

osäkra.

startålder,på obligatoriumförändringar beträffandePlaner

ytterligare tidigareläggningsig ha planerländerFlera uppger
ocksåspråkfrämmande och diskuterarstudier ett eventu-manav

språk liksom andra för-andra främmandeobligatoriumellt ettav
språkens ställning och undervisningens villkor. In-stärkningar av

åstadkommaEuroparådets försökahar enats attman omramom
länders ochmellan olika betygs-jämförbarhet examenssystem.

för utlandsvistelseutbildningstid ämne tidochLärarnas per

framstår Sverigesärskiljande mellan och övri-Vad mestsomsom
studietiden för blivandeundersökningen ämnei ärländer perga

språkspråklärare. främmande studerar i allmän-Svenska lärare i
så lång länder.sina kolleger i övrigatid ämnehälftenhet per som
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målspråkslandet.vistas de tid iDessutom avsevärt kortare En SOUvä- 1992 94
sentlig skillnad därvid utländska lärare oftaär bara undervisar Bilaga 9att

språk,i främmande medan svenska lärare nästan undantagslöstett
språk.undervisar i flera Tills helt nyligen undervisade högstadie-

tvåilärare i Nederländerna studerarämnen. Numera blivande lä-
och sigendast ämne väntar lärarkompetensenett attrare man

därmed kommer förbättras.att
Initialundervisningen i engelska handhas i Sverige klasslära-av

Vårvanligast i flertaletär länder. undersökningDetta belyserre.
förhållandetinte mellan klasslärar- och ämneslärarsystemen i

engelskundervisningen.
Vid beräkning studietiden vid universitet i Sverige intetasav

hänsyn till de studerande börjarnär de universitetsstudiernaatt
C-språkhar betydligt kortare studietid bakom sig i B- och än i

fråga ändå uppnåengelska. De förväntas kompetens iom samma
språk.dessa Lärarnas kompetens är avgörande faktor när deten

gäller undervisningens kvalitet och möjligheterna höja den.att

språkpolitiska målsättningar Europarådetinom och
EG

Europarådets språkpolitiska rekommendationer

Europarådet ålägga någothar inte mandat land genomföraatt att
förändringar vad gäller omfattning och utformning desst.ex. av
språkundervisning. ministerrådetrekommendationerDe som

bär ofta kompromissens prägel eftersom de hänsynenats tarom
förhållandentill skiftande i antal medlemsländer. Vissaett stort

rekommendationer kan därför för enskilt land förefalla lätt-ett
uppfyllda eller överspelade medan de i land har högett annat re-
levans. språkVad gäller obligatoriskt studium främmandeettav
från IO-årsålderncirka till skolpliktens slut, uppfyller Sverige i
likhet med det flertalet länder denna rekommendation nr.stora

från också1982. Genom göra engelska obligatoriskt18 föratt
års-yrkesinriktade elever i gymnasiet omfattas större andelen av

vårt land engelskstudierkullen i vanligtän är i Europa.av som
också språkerbjuder studium andra i den obligatoriskaVi sko-av

Europarådets rekommendationer.lan, annan aven
måste hållasammanhangVad vi i detta dock hela tiden i min-

utgångsläget gångbart språkvi redan i harär mindreatt ettnet,
har engelska, franskaländer tyska, ochän spanskasom som m0-

dersmål. Europarådetsdistinktionen inteDen görs i rekommen-
nåoch den inte ovidkommandedationer är För till dessaatt upp

språkliga måstefolks potential vid i övrigt likvärdiga insatser- -
små språk språk.förföreträdare lägga till ett

område där Sverige tillEtt kommer korta, gäller rekommenda-
studiegängartionen alla elever i teoretiska skall studeraatt mer
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språk SOU 1992 94gymnasietiden och skall kun-främmande helaunderän ett
språkträning och Bilaga 9studierna vid högskolorsin underfortsättana

Däremot det gällerligger väl framme näruniversitet. Sverige
språk inriktning-med olikastudera främmandemöjligheterna att

vuxenutbildningen.inomar
språklärarkår sin uppgifthängivenSverige har är atten som

språk ioch i främmandefärdigheter kunskaperförmedla samt
vårsamhällsförhållanden. utbildningstidkultur- och Menlandets

särskiltinternationellt anmärkningsvärt kort,perspektiviär ett
språklärarenmånga koncen-till länderhänsyn itar attom man

på två språk. Sve-kan hävdaseller i vissa fall Detsig attetttrerar
provide ade-till rekommendationenrige inte lever att anupp
Ocksåteachers. ipreparation for future language ett annatquate

tiden för vistelsestudi-Sverige efter och det gälleravseende släpar
målspråkslandet, förbättring skett underliteni även se-om ener

frågaår Hithörande rekommenda-grundutbildningen.i omnare
future teachers spend sub-... for alltion lyder toagreements a

in where theperiod of their of studystantial countryacourse
Någramotherspoken tongue.they will teachlanguage as a
måna-långt.någon månads 6-12vistelse räcker inteellerveckors

mångapå bli-längd utlandsvistelsen för ländersvanligder är en
språklärare. tysk- och fransktalande län-Mellan engelsk-,vande
ettåriga vanligt förekommande. Med depraktikantutbytender är

språkun-blir det naturligt bedrivalärarkandidaternautländska att
målspråketpå dessutom ovärderligtoch dedervisningen utgör ett

tillgångspråklärarna har ständig tillde inhemskastöd för som en
samtalspartner. Sveri-informationskälla och Tyvärr ärinfödd som

attraktivt utbytespartner länder medlikainte storasomsomge
förhållandet måstespråk. olika kompensera för.vi sättDet oss

Även språklärare behöver regelbundnatjänstgöranderedan
språk och realia de undervisarmed de länderkontakter vars

Europarådsrekommendationen antalar här intensifiedom pro-
training. krävs betydande insat-Härof inservice teachergramme

ocksåfrån och klasser bör möjlig-sida. Fler läraresvensk gesser
i former samarbete över grän-delta olika pedagogiskthet att av

serna.

målsättningspråkpolitiskaEGs

språkutbildningspro-utbildningsministrar 1989EGs ettantog
färdigheterna i de nio of-LINGUA, syfte stärkaär attvarsgram,

EG-språken luxemburgska. Bakom beslu-ficiella iriska ochsamt
språkendärvid viss prioritet ligger öns-de mindretet att enge

mångspråkig mångkulturellbibehålla ochkunnakan att enom
från hand engelskan.Gemenskap dominansen i förstatrots-

stöd till fyra verksamheterföljandeProgrammet ger
språklärareUtlandsstudier för bl.a. blivande-
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språklärare SOU 1992 94Fortbildning för-
Bilaga 9Språkutbildning arbetslivetinom-

Elevutbyten-
ECU elleranslagits 200 miljoner1990-94 harperiodenFör

delaktigtSverige kommer bliSEK.1,4 miljarderdrygt att av
fråga utbildning blivande1995.fr.o.m. ILINGUA först om av

språk vissi förekommerspråklärare högskolestudieroch stöd till
ERASMUS, i vilketLINGUA ochmellansamordning senare pro-

ingår. uni-samarbetsavtal träffas mellanBilateralaSverigegram
månaderutlandsstudier i 3-12avseendeolika länderiversiteten

i hemlandet.tentamina förtillgodoräknandemed examenav
språklärare för lärareskall underlättafortbildningStödet till av

målspråkslandet. Stödet maximerat tilli ärtidtillbringaatt en
lärare.10 000 SEK per

utgåspråkutbildning för utvecklings-i arbetslivet kan stödTill
språkde främjar främmandeslag, förutsattskildainsatser attav

arbetslivet.inom
stöd till samarbetsavtalgäller elevutbytenslutligenVad ges

språkutbildningstimuleraolika länder förimellan skolor att
omfattandeyrkesutbildningen. Elevutbyten,inombland elever

få läs-vidare stöd. LINGUA under nästaminst kantio elever, ger
år vartillhögskolestuderande inom EG,cirka 4 000stipendier till

från ERASMUS-programmet. Tan-antal stipendierkommer ett
nationel-skall kompletteras medstipendieinsatserken dessaär att

något redan i flertalet länder.skerla stödprogram, som
mål medbor-inom EG redan 1989Ett attuppsattes varsom

fungerande färdighetermedlemsland skulle förvärvai varjegarna
två Målsättningenspråk Gemenskapen. röntei andra inom mot-

stånd från hand hävdade EG inte hadei första U.K. att man-som
skolgången i dedat gällde den obligatoriskafatta beslutatt som

förvånandesjälva verket det fögaenskilda medlemsländerna. I är
gångbara,med internationelltföreträdare för länderatt stora,

språk mån vad dei viss franskaengelska och motreagerarsom
språk.kanske onödiga lära sig andrauppfattar krav attsom
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