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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

347



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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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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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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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
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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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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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