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ABSTRACT
This empirical work and base has been to analyze the new high school reform that 
the Swedish government introduced as a statement 2008/09:199 about: Higher
demand and quality within the high school. This statement became legal through the 
government vote in spring 2010. But above all it is the investigation (SOU 2008:27) 
that is the central piece for these new examination changes for high school students 
that will come into effect 1 of July 2011. The purpose and questions asked in this 
analyze has been if the reform takes its base in a modernistic (traditional) way or a 
late modern scientific perspective. And also to find out how these new quality 
amendments in the investigation makes visible about the high school and what the 
purpose are about the changes. 

When scientific theories in these analyze is placed against the reform, the result 
shows that the modernization process reflects more of a late modern aspect, which 
constantly reappraise in a changeable society. The ambition with the reform is to 
meet the reflexivity of the individual mind. The collaboration between the consumer 
and school principals, high demanding adaption to working life and explicit 
examination goals for the students emphasizes the demand on quality. The students 
can be signified as dynamic market products, more adaptable and linked to a thinking 
entrepreneur. This will be the primary mission for the high school. The result also 
shows that the adaption and individualism is two sides of the coin, and that is what 
this reform tries to capitalize on. In spite of a more regulated and explicit demand on 
education – it’s the individual reflexivity of an entrepreneur with more options that 
has to see and understand the dynamic possibilities that calls on the open market. 

Keywords
Society, education, examination, goal, quality, development, government, 
investigation, reform, modernistic, late modern, discourse-analyze.
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1 INTRODUKTION

Kraven på skolors kvalitet och verksamhet är under ständig debatt bland medborgare, 
makthavare och beslutsfattare, eftersom skolan berör och påverkar i stort alla 
medborgare i samhället. Skolan har det svåra uppdraget att utbilda en befolkning 
med olika kulturella bakgrunder och olika kunskapsbehov som förändras allt 
snabbare i ett senmodernt samhälle. Utifrån regeringens uppdrag att ta fram en 
nyreformerad gymnasieskola - vilken presenterades i SOU rapporten 2008:27 
Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola - vill man i denna nå en tydligare 
kontroll för att stärka och höja kvaliteten i gymnasieskolan. Enligt utredarna behöver 
ansvaret, strukturen och regelverken förtydligas. Elevernas rätt till en god utbildning 
behöver stärkas och en ökad samverkan kommer krävas inom gymnasieskolan i den
kommande gymnasiereformen (Skolverket/Gy2011).

Med utgångspunkt i vetenskapsteorier av samhällsteoretiker och forskare inom 
utbildning samt socialsociologi kommer jag granska den nya reformens högre krav 
på kvalité. Uppsatsens syfte är att försöka se om den nya gymnasiereformens 
riktlinjer utgår från en modernistisk eller senmodern/postmodern vetenskapsteori? 
Vilket också innebär, i viss mån, ett historiskt perspektiv på 1900-talet då skolans 
olika förändringar på kvalitetskrav varit att uppnå specifika kursmål. Enligt 
gymnasieskolans styrdokument ligger fokus alltmer på att erbjuda en skola anpassad 
efter individens behov och en modern samhällsordning (Skolverket, Lpf 94).

När den nya gymnasiereformen väger in högre krav och kvalitet blir synen på 
kvalitet ett svårdefinierat fält, eftersom lokala och nationella styrdokument är öppna 
för tolkning i skolorna beroende på beslutsfattares referenser och kunskaper. Kvalitet 
anses av flera forskare på området något socialt konstruerat och kan ses som 
generellt eller objektivt i sin värdering. ”Att tillskriva någon eller något vissa 
kvaliteter är alltid problematiskt eftersom man måste identifiera trösklar eller 
standarder som skiljer en egenskap från en annan” (Hamilton; Holmlund, [red.] 
2004, s.130). 

Som blivande lärare väcker skolans styrdokument intresset att vilja utforska var 
distinktionen och motiven med dessa nya kvalitetskrav ligger. Vilka förändringar 
anser utredarna skall leda till att gymnasieskolan lever upp till högre krav på kvalitet.
Uppfattningarna om hur en modern skola skall styras är många. Är det ett 
modernistiskt samhälle som fortfarande kommer att prägla dagens skola, eller 
kommer den att präglas av ett senmodernt tänkande? De flesta kan nog vara överens 
om att ungdomar som lever i Sverige idag växer upp i ett mer förändringsbenäget 
samhälle än tidigare generationer, där var och en ständigt måste skapa och omskapa 
sin egen verklighet. Frågan är vilken utgångspunkt den nya reformen har när den 
analyseras med vetenskapens syn på samhällsutveckling och vilka behov som 
gymnasieskolan skall leva upp till.
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1.1 Syfte/Frågeställningar

Undersökningens syfte är att granska regeringens SOU 2008:27: Framtidsvägen –
reformerad gymnasieskola, vilket ledde till proposition 2008/09:199 om: Högre krav 
och kvalitet inom gymnasieskolan, samt Skolverkets utveckling av Gy 2011. Dessa 
styrdokument har lett till en ändring av gymnasieskolans examensmål och 
programstruktur vilka träder i kraft 1 juli 2011. Denna reform om högre krav på 
kvalitet blir grundvalen för en diskursanalys utifrån vetenskapsteorier kring olika 
samhällsstrukturer och perspektiv mellan den modernistiska- och den senmoderna 
epoken. Vilket innefattar frågeställningarna:

a) Hämtar den nya gymnasiereformen sin utgångspunkt i den modernistiska 
eller senmoderna vetenskapsteorin? 

b) På vilket sätt synliggörs motiven och kraven på förändringar utifrån ett 
kvalitetshöjande perspektiv i den nya gymnasiereformen?
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2 BAKGRUND
Detta kapitel inleds med delar av skolans förändring i ett historiskt perspektiv med 
fokus på gymnasieskolan. Här berörs kortfattat den samhällsordning som rådde i 
början av 1900-talet (det postfeodala samhället), men framförallt i ett senmodernt 
perspektiv när förändringen av skolans styrande av staten decentraliserades till 
kommunerna. Skol- och läroplanen från år 1994 lade grunden till en mål- och 
resultatstyrd skola med högre krav på kontroll av skolans kvalitetsutveckling 
(Skolverket, Lpf 94). 

Gymnasiereformen är en del av nya skollagen och det är denna som bildar 
uppsatsens empiriska bakgrund. Underlaget till förändringen av gymnasieskolan har 
drygt ett år av utredningsmaterial bakom sig och presenterades i regeringens SOU 
2008:27: Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (Regeringen[a]).
Riksdagens utbildningsutskott har senare haft under betänkande proposition 
2008/09:199 om Högre krav och kvalitet inom gymnasieskolan, vilken behandlades i 
oktober 2009 (Riksdagens utbildningsutskott). Regeringen lämnade över 
propositionen till Lagrådet den 10 december 2009. Regeringen har nu gett Skolverket 
i uppdrag att förbereda de förändringar av gymnasieskolan som föreslås i 
propositionen. Dessa ska börja gälla den 1 juli 2011 (Skolverket, Gy2011). 

Genom stödet från detta reformmaterial kommer jag genom mina frågeställningar 
avgränsa syftet till själva grundproblematiken om hur utbildningsdepartementet och 
regeringen ser på kvalitetsdefinitionen av ”högre krav och kvalitet inom 
gymnasieskolan”, och hur den ska uppfyllas. Detta leder också till en definition av 
begreppet kvalitet som formuleras här i bakgrunden utifrån utvalda kriterier.

2.1 Politisk styrning och reformpedagogik
Det var pedagogen och författaren Ellen Key som skänkte liv åt drömmen om 
framtidens skola år 1900 i boken Barnets århundrade och hur dessa skulle besannas. 
Den stora samhällsfrågan som ställdes gällde relationen mellan individ och samhälle 
samt förhållandet mellan människans personliga frihet/integritet och det sociala 
kravet på rättvisa/solidaritet. Ellen Keys dröm fanns i ett flertal pedagogiska visioner 
och praktiker vid 1900-talets början. Dessa tillsammans kallades reformpedagogik 
(Hellström, 2002).

Pedagogikdoktor Esbjörn Hellström har i en sammanfattning av sin egen avhandling 
beskrivit den historiska utgångspunkten för reformpedagogiken där man lyfte fram
individen och samhällets gemensamma behov. Den centrala tanken är att utgå från 
eleverna. Lärandet och bildandet skulle ha en naturlig gång av livssituationer med 
maximal fokus på spontanitet och kommunikation. Formalism och dominans skulle 
hållas tillbaka på en så låg nivå som möjligt. Principen var frihet-under-ansvar 
(Hellström 2002.).
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Den svenska skolan har sedan 1900-talets början successivt givit uttryck för 
samhällets gemensamma visioner och värdegrund. Från 1950-talet kom betoningen 
att ligga alltmer på demokrati. Under denna period blåste flertalet reformpedagogiska 
vindar in från Europa och progressiva pedagogiska tankar från USA (ibid.). 

Skolans utveckling har från 1990-talet styrts med fokus på mål- och resultatstyrning. 
Ett reformistiskt tänkande har blivit en naturlig del av skolsystemets gång för att 
effektivare kartlägga nya vägar till förbättring. Ett ansvarskrav av kontroll och 
utvärdering kommer från riksdag, regering, skolmyndigheter och kommuner för att 
kvalitetssäkra och uppnå bestämda mål som den enskilda skolan skall sträva efter i 
sin verksamhet (Regeringen[b]). Styrsystemen blir alltmer omfattande och har enligt 
statsvetaren Bo Lindensjö och pedagogikprofessor Ulf P. Lundgren dessutom blivit 
allt fler. Skolverket har också tagit fram tydligare modeller och sätt att kontrollera 
hur en verksamhet ska bedrivas. Utgångspunkten är att skolors utbildning ska ge lika 
värde beträffande jämlikhet och likvärdighet. Under 1990-talet har just kraven på 
likvärdighet att uppnå målen varit en viktig del i nationella regelverket (Lindensjö & 
Lundgren, 2000, s.121-122). Sedan decentraliseringen (kommunaliseringen) 1991 
måste styrningen av reformer ske med utrymme på lokal nivå för att konkretisera 
målen. Det finns också tydligare ekonomiska krav, kontrollbehov och politisk 
styrning av skolan från kommunen för att klara sina mål när det gäller budget och 
kostnadseffektivitet (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.177). 

När steget togs att decentralisera det svenska skolsystemet fanns enligt Myndigheten 
för skolutveckling tydliga tecken på att skolan behövde bli en del av organisationers 
placering i ett globalt tänkande med framväxande marknadskrav. Inspirationen om 
marknadsanpassning har hämtats bl.a. från Danmark och England där det placerats
på en politisk dagordning. Argument har varit att man vill se; en mer effektiv 
utbildning, starkare samband mellan utbildning och arbete, färre elever som hoppar 
av och som gör felval, samt livslångt lärande och vägledning. I Danmark har man sen 
många år tillbaka flitigt diskuterat de olika styrsystemens kvalitet (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008, s.22-24).

2.2 En gymnasieskola i förändring
På grund av den omfattande utredningen, förändringen av gymnasieskolan och dess 
reform kommer jag i detta kapitel endast punktvis lyfta fram de primära 
förändringarna som bakgrundsfakta. Detta ligger också till grund för min analys 
kopplat till vetenskapsteorierna som presenteras i resultatkapitlet.

2.2.1 Den nuvarande gymnasieskolan
Läroplanen som beslutas av regeringen anger vad gymnasieskolan har för uppgifter, 
övergripande mål, samt de värden som ska ligga till grund för undervisningen. 
Läroplanen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen är uppdelad på följande 
huvudområden: Kunskaper, Normer och värden, Elevernas ansvar och inflytande, 
Utbildningsval, Bedömning och betyg, samt Rektors ansvar (Skolverket, Lpf 94).
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Riksdagen beslutar om vilka program och vilka kärnämnen som ska finnas.
Regeringen fastställer programmål för varje nationellt program i gymnasieskolan. 
Programmålet anger syftet och målet med utbildningen. Skolverket fattar beslut om 
kursplaner. Kursplanerna anger målet för undervisningen i varje enskilt ämne och 
kurs.

Totalt finns idag 17 nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 3 år 
och innefattar:
 Åtta kärnämnen; engelska, matematik, estetisk verksamhet, idrott och hälsa,

naturkunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andra språk, samt
religionskunskap

 Ett antal karaktärsämnen som är speciella för det program som valts
 Valbara kurser
 Projektarbete
 Arbetsförlagd utbildning, APU, på de yrkesförberedande programmen.

Gymnasieprogrammen kan antingen vara studieförberedande, yrkesförberedande 
eller både och (Skolverket, Om gymnasieskolan).

2.2.2 En ny gymnasieskola 2011
I samband med att riksdagen antog den nya gymnasiereformen utifrån propositionen
2008/09:199: Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan i början på 2010, 
som också ingår i propositionen 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, 
valfrihet och trygghet, kommer ändringarna tillämpas från den 1 juli 2011. Utredarna 
för den nya gymnasiereformen föreslog också att läroplanerna (Lpf 94) fortsatt skall
bygga på samma värdegrund (Regeringen[c] & [d]).

De viktigaste förändringarna Skolverket lyfter fram ur gymnasiereformen och kravet 
på högre kvalitet i Gy 2011 är bl.a:
 Högre behörighetskrav & skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet
 18 nationella program (istället för 17): yrkesprogram och 

högskoleförberedande program
 Större skillnader i strukturen mellan yrkes- och högskoleprogram
 Mer tid för yrkesämnen och lärlingsutbildning i yrkesprogram
 Nationell likvärdighet i utbildningen för samtliga skolor
 Ny betygsskala och nya ämnesplaner
 Historia blir obligatoriskt yrkesämne på alla program
 Entreprenörskap blir eget ämne som viktigt inslag i examensmålen
 Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen genom programråd
 Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar
 Särskilda och anpassade varianter av program som ska godkännas av 

Skolverket
 Arbetslivet får inflytande över yrkesutbildningen genom lokala och nationella

programråd för en bättre anpassning av kompetens mot arbetsmarknaden

I denna förändring av gymnasieskolan finns en betoning på entreprenörskap som blir 
en överliggande uppgift för hela gymnasieskolan, vilket även ska ses som en 
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möjlighet för elever att fördjupa sig i entreprenörsrollen och företagande. Detta ska 
prägla samtliga program och ha särskild betoning inom vissa program (Skolverket,
Gy2011).

Utredarna till reformen av gymnasieskolan presenterade i regeringens SOU 2008:27 
tre huvudsakliga frågor som blir grundproblematiken i framtidsvägen och 
förändringen man vill uppnå. Dessa är att:

- Elevernas rätt till en god utbildning måste stärkas.
- Ansvar, utbildningsstruktur och regelverk behöver förtydligas.
- En ökad samverkan behövs i gymnasieskolan mellan avnämare och 

skolhuvudmän.

2.3 Vad menas med kvalitet?
Pedagogikprofessor David Hamilton tar fasta på skolans utveckling under 1990-talet, 
där han menar att det alltid förekommit diskussioner om kvaliténs betydelse för 
utbildning. Kvalitetsbegreppet används ofta i rapportarbeten, och i 
utvecklingsplanerna. Men definitionen är mångtydig och svårdefinierad när 
kriterierna som ställs hamnar mellan ekonomiska-, humanistiska- kulturella- och 
miljömässiga värden och krav på måluppfyllelse. Hamilton beskriver att ordet 
kvalitet: 

... hänför sig därför till en gruppering av idéer som har social innebörd: 
fördelning, särskiljning, kategorisering, klassificering, gränsdragning, 
standarder, mätning, skalindelning och rangordning. Det finns en utbredd 
föreställning om att kvaliteterna, trots att de är inneslutna i så många olika 
sociala tillämpningar, kan matchas med enkla mätskalor där prestationerna 
placeras (Hamilton & Holmlund, (Red.) 2004, s.130-131). 

2.3.1 Ett omtvistat krav på kvalitetssökande
Begreppet kvalitet är komplext och har under decentraliseringen av skolan på 1990-
talet delvis fått en ny innebörd för bedömning av hur väl en verksamhet kan fungera i 
ett senmodernt samhälle. Ett kontrollbehov från samhället har vuxit fram och blivit 
ett resultat av konkurrens mellan skolor, föräldrar och elevers efterfrågan, det 
massmediala intresset, samt högre krav på professionalism hos lärare. Till detta finns 
det ett ständigt tryck både på och från staten att skolan ska hänga med i en modern 
utveckling vilken ställer högre krav på kvalitetsutveckling (Vernersson, 2009, s.41-
44).

För att utveckla kvaliteter krävs insatser för att granska vilka förbättringsinsatser som 
görs i skolan. Det gäller att ta fram ett system med åtgärder och definitioner för att 
kvalitetssäkra skolans verksamhet. Skolverkets definition av kvalitetsbegreppet 
framställs så här i dokumentet/broschyren; Allmänna råd och kommentarer 
Kvalitetsredovisning: 
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 Kvalitet: i vilken mån en verksamhet förverkligar nationella mål och svarar mot 
nationella krav och riktlinjer eller andra mål, krav eller riktlinjer som är förenliga 
med de nationella, samt strävar efter att förbättras.

 Kvalitetsarbete: sammanfattande benämning på insatser där kvaliteten och 

möjligheter till förbättringar uppmärksammas och där förbättringsarbetet planeras, 
genomförs och utvärderas i en kontinuerlig process.

 Kvalitetsredovisning: ett dokument som upprättas för en viss verksamhet enligt 
förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

(Skolverket, 2006, s.39)

Universitetslektorn i pedagogik Folke Vernersson uppfattar kvalitetsbegreppet både i 
ett konsensus- och ett konfliktperspektiv. Han lyfter fram tre ordnade kategorier och 
synsätt för att bestämma kvalitet, vilka är; den marknadsmässiga synen med 
konkurrenstänkande som styr utbud och efterfrågan, den administrativa synen vilken 
värderar verksamhetens relation till uppsatta mål och viktiga styrinstrument, och den 
professionella synen där det bestäms inom en verksamhet vad som menas med 
kvalitet (Vernersson, 2007, s.34-35). Man får med andra ord inte använda termen 
kvalitet som om det bara fanns en enda. ”Det är därför viktigt att kvalitetsbegreppet 
beskrivs och problematiseras för den kontext som avses” (Vernersson, 2007, s.66). 

2.3.2 Kunskapskvalitén i styrsystemen – ett konkurrensmedel
Över ett decennium har skolan jobbat med att säkra styrsystem för hur man jobbar 
med tydligt specificerade mål, men faktorerna är många för att lyckas ha en 
mätbarkontroll. Målstyrningen visar sig ha haft svårt att få fäste. I Myndigheten för 
skolutvecklings kvalitetsrapport 2008 (numera Skolverket) utvecklar Jonas Berggren 
på Svenskt Näringsliv sin tes att målstyrning måste fungera lika effektivt och 
konkurrenskraftigt även inom skolan som med andra storföretag. Berggren menar att 
skolan inte får vara en sluten plats, den måste vara öppen för att bemöta 
kunskapskraven från omvärlden. 

Vidare menar han att Inifrånperspektivet måste vara att kunna möta det segregerade 
samhället, ha strategier för förändringsbehov, satsa på lärarkompetens och mer makt 
åt pedagogerna, samt att syftet och målet är att skapa förutsättningar för trygga 
människor. Utifrånperspektivet är den hårdnande globala konkurrensen som måste 
bemötas med idéskapande hos lärare och ledning. Berggren menar också att en viktig 
faktor är ledarskapsutveckling, olika sätt att höja förmågan och kvalitetsuppföljning 
av alla som är involverade i skolors verksamhet. I slutändan gäller det att öka 
konkurrenskraften med toppkompetens och entreprenörskänsla (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008, s.62).

Den tuffa lönepolitiken i Sverige har gjort att näringslivet måste hitta andra vägar för 
konkurrensmedel och för att utveckla kvalitén av kunskaper menar Berggren. Han 
använder begreppet kompetens som definition av förväntningar på organisationer. 
Utgångspunkterna har han hämtat ifrån SIS (Swedish Standards Institute) SS624070. 
Dessa utgångspunkter och ledningssystem är:
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 Kunskap: fakta och metoder, att veta hur

 Färdigheter: att kunna utföra i praktiken, att göra

 Förmåga: erfarenhet, förståelse, och omdöme att omsätta kunskaper i praktiken

 Vilja: attityd, engagemang, mod och ansvar

För att kunna vara konkurrenskraftig efterfrågar företag just skolors olika 
baskompetenser som: ”… Social kompetens, Interkulturell kompetens, Analytisk 
kompetens och Entreprenöriell kompetens” (Myndigheten för skolutveckling, 2008, 
s.61). Dessa resonemang kan jämställas med skolans uppdrag i den obligatoriska 
läroplanen där kunskap inte är ett entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck på 
olika nivåer och samspelar med varandra genom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet (Skolverket, Lpo 94). Förutom ekonomiska resursers betydelse för 
resultat i skolan framhävs även pedagogernas kvalitativa kompetens som den mest 
betydelsefulla faktorn för elevernas resultat (Vernersson, 2009, s.41-44). 
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3 TEORI
För att få ett samhällsperspektiv på reformen stöds jag av ett antal forskare på 
området vilka ger sin bild av det som indirekt eller direkt påverkar skolans 
arbetsformer. Dessa teorier kopplar jag till utvalda delar i gymnasiereformen och i 
utredningen för att undersöka om det finns en märkbar utgångspunkt i en tidigare 
modernistisk skolform, eller i en senmodern skolform. I denna uppsats har jag valt 
att fokusera på forskarnas senmoderna begrepp i samhällsutvecklingen och därför 
utelämnat det postmoderna begrepp som annars väger över mer åt populärkulturen.

3.1 Teorier om Modernitet och Senmodernitet
Eftersom uppsatsens fokus är på skolans pågående utveckling och förändringar i 
styrdokumenten vill jag i detta stycke klargöra betydelsen av tidsbegreppen 
modernitet och dess efterföljande kategoriseringar av senmodernitet. För att avgränsa 
bakgrundsdelen kommer många av dessa forskares tankar att utvecklas i 
resultatdelens analys som koppling till utredarnas syn på gymnasiereformen och dess 
huvudsakliga målförändring. Här presenteras de grundläggande teorierna och 
modellerna där särskilda dimensioner får mer fokus på individen i skolvärlden.

3.1.1 Ungdom och utbildning i moderniseringsprocessen
Skolan som institution och kulturell företeelse är ständigt underkastad granskning på 
flertalet områden inom statliga- och kommunala myndigheter, politiken och 
vetenskapen. Därmed finns en strävan till förbättring för att uppfylla krav från elever, 
föräldrar, lärare, skolledning och marknaden (Lindensjö & Lundgren, 2000). I boken 
Kulturanalyser tar Thomas Ziehe upp dessa omgivande aspekter utifrån ungdom, 
utbildning och modernitet (Ziehe, 1994). 

Moderniseringen tränger in både samhälleligt och kulturellt samt ändrar livsvillkoren 
och för, hur vi tolkar världen, hur den präglar oss både handfast genom stora 
förändringar och mer subtilt. Tematiseringsmöjligheterna i det kulturella tänkandet är 
i lika hög grad en viktig påverkan av samhället. Som senmodern tänkare menar Ziehe 
att människans livsvärld idag präglas av reflexivitet, görbarhet och individualisering. 
Att en avtraditionalisering medför förändringar av vetandet och stadier av 
uppvaknande. Detta är tydligt i skolan där tidigare symboler alltmer börjar 
ifrågasättas och tolkas som passé i en liberaliserad livsvärld (Ziehe, 1994, s.127-
131). 

I kapitlet om modernitet ser Ziehe tre aspekter i moderniseringsprocessen hos 
individens vetande samhälleligt och kulturellt (Ziehe, 1994, s.133-140):
 Det reflexiva vetandet: formerna för det egna vetandet utvidgas och utbreder sig 

i den omgivande kulturen. Denna reflekteras mot skolelever som i sin tur ges 

möjlighet till självrelatering och självvärdering. Inom socialpsykologin ses detta som 

en självmedvetandeprocess där man möts av ett överflöd av symboler, formler, 
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bilder, begrepp och synsätt. Det är denna masskultur av produkter som speglar sig 

som ett vetande och formar de ungdomar som skolan skall erbjuda en i allt större 

utsträckning moderniserad utbildning.

 Personlighetsdaningens görbarhet: är de ökade förväntningarna på anpassning

(en intern görbarhet som inte alltid är tänkbar och eftersträvansvärd). Görbarhet som 

begrepp, menar Ziehe, handlar om att allt det som upplevs också ska kunna skapas. 

Det ger ett ökat ansvar och press att kunna forma vår egen idealbild och livsstil.

 Individualisering: sociala kraven växer och vi uppfostras till att medvetet planera 

vår livsväg. Ett socialt förflutet garanterar ingen materiell och symbolisk trygghet. 

Ingen livsform är garanterad. Vi måste som individer definiera en social ställning 

kulturellt. Avtraditionalisering framkallar en ökad öppenhet för nya sammanhang.

Traditioner och konventioner, inom t.ex. skolans ramar, sammansmälter det 

kulturella tolkningsutbudet. Omsättningshastigheten ökar kravet på nya livsformer.

Ziehes beskrivning och problematiserande av dagens modernisering handlar om att 
anpassa sig till omställningen i ett senmodernt samhälle. Elevernas inflytande över 
skolans verksamhet och elevernas makt att påverka innehållet har styrt skolan mot de 
snabba förändringarna som sker. Mer än någonsin styrs skolan av ett individsamhälle 
där skolan ska anpassa sig efter elevernas subjektiva behov (subjektivism), inte att 
skolan ska vara en kunskapsmodell man måste anpassa sig till för att utveckla 
redskap för att lyckas bredda sin kunskapsbank (Ziehe, 1994, s. 133-140). 

3.1.2 Modernitet i kontrast till tradition och utbildning 
Enligt sociologiprofessorn Anthony Giddens (1990) finns en elementär reflexivitet 
(iakttagande i förhållande till sin omvärld) i det mänskliga handlandet. 
Kombinationer av det moderna och traditionella sättet att leva finns parallellt i 
konkreta sociala miljöer. Traditionerna fortsätter att spela en viktig roll i de 
modernaste samhällena, men avsevärt mindre betydelsefulla än vad många författare 
antar som fokuserar på integrationen av tradition och modernitet i dagens värld. 
Ramar, regler och lagar sätts på prov och omvärderas av människan i ett modernt 
samhälle i förändring: 

Det moderna sociala livets reflexivitet består i att sociala bruk utsätts för 
kontinuerliga prövningar och reformer i ljuset av inkommande information om 
just dessa bruk, varigenom deras karaktär konstitutivt förändras (Giddens, 1990, 
s.43). 

Giddens syn på ett postmodernt (senmodernt) samhälle ser han som institutionellt 
komplext. Poängen med dagens samhälle är inte att det är en instabil social värld, 
istället handlar det om att kunskapen om denna värld bidrar till att göra den instabil 
och föränderlig (Giddens, 1990, s.48). Rörelse bortom moderniteten som urskiljs i 
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fyra dimensioner där moderniteten har sin figur och de postmoderna konturerna har 
sin. Dessa sammansmälter i nya dimensioner (Giddens, 1990):

Fig.1 Fig.2

Modernitetens institutionella dimensioner Konturerna av en postmodern ordning 
(Giddens,1990, s.62) (Giddens, 1990, s.153)

Det Giddens pekar på i dessa dimensioners utveckling är framförallt i fig.2
dimensionen om system efter knappheten – där den globala omfördelningen av 
resurser (kapital) behöver modifieras. Omfördelningen av välståndet kräver ett 
system av global samordning där demokratin (politiken) kräver ett större spektrum 
av styrelseskick och deltagande. Giddens kallar de sociala relationerna som en 
urbäddning av tidrummet. Med andra ord lyfts de ur sina lokala sammanhang in i 
globala och vice versa. Här kommer även det digitala förmänskligandet 
(humansiseringen) in som ett nödvändigt verktyg i samordningen av människors liv
(teknologin och kommunikationsmedlen har blivit industrialisering). Detta leder till 
tydligare lokala sammanslutningar (Giddens, 1990, s.29-35). 

Detta leder tankarna till samhällsteoretikern Ulrich Beck som kopplar och reflekterar 
många tankar till utbildningens betydelse för individen på en global marknad i boken 
Risksamhället (1986). Utbildningsexpansionen under 1970-talet skapade till en 
början generationsklyftor men har i senmodern tid lett till masskulturella band där 
människans hemvist (sociala rötter) har blivit mindre viktig. En längre skolgång har 
gjort att traditionella inriktningar, tankesätt och livsstilar omvärderas när de trängs 
med nytt kunskapsinnehåll, universella inlärnings- och utlärningsformer. 
Utbildningen har möjliggjort för individen att reflektera och i processen finna sig 
själv, och på så sätt i större utsträckning kunnat välja livsväg. Trots de formaliserade
utbildningsprocessernas krav, leder dessa krav till att var och en planerar och väljer 
sin utbildning utefter alltfler inriktningar. Detta för att möjliggöra avancemang ute i 
arbetslivet (Beck, 1986, s.213-244). 

Men utbildningssystemet och arbetssamhället brottas med olika tidsperspektiv Beck 
kallar kronologisk (anakronism), där radikala förändringar och omställningar utifrån 
allmänna förutsättningar börjat särskilja utbildningens organisation (ramarna, 
läroplanen, betygssystemet etc.) från utbildningens betydelse. Ett senmodernt tecken 
där han menar: ”… att utbildningens organisation respektive betydelse har lösgjorts 
från varandra och blivit två självständiga enheter” (Beck, 1986, s.245).

Politik –
övervakande informationskontroll, 

socialt överinseendeKapitalism –
som bestäms av marknader 
       och arbetsmarknad

        Militär makt –
Kontroll över våldsmedlen, 
krigets industrialisering

Industrialism –
Utveckling av den 
människoskapande miljön

Demokrati –
     Mångskiktat deltagande

        Demilitarisering –  
avveckling av militära

resurser

Teknologisk
humanisering

System efter knappheten:
Samordnad global 
ordning
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3.1.3 Globaliseringens risker och möjligheter
Det alltmer individualiserade samhället brottas i allt högre grad på en expanderande 
global arbetsmarknad av nya informations- och kommunikationsmedel, vilket var 
risker och antaganden som Beck fick rätt i när han presenterade sina samhällsteorier 
på 1980-talet (Beck, 1986). IT har varit ett tacksamt ämne inom skolforskningen, där 
man tidigt talade om olika risker med nya informationssätt och 
kommunikationsmedel. De brittiska forskarna Sonia Livingstone och David R Brake
tittar på sambandet mellan möjligheter och risker i användandet av digitala medier 
inom utbildning. De menar att möjligheter och risker är länkade till varandra. Ju fler 
möjligheter unga utforskar desto större risker utsätter de sig för när de utvecklar 
internetanvändandet och annan digital kommunikation. I takt med att de 
kommunikativa miljöerna utvecklas, höjs också kraven på användarnas digitala 
mediekompetens. Så länge samhället fortsätter att låta bli att integrera mediekunskap 
i lärarutbildningen och i skolans kursplaner kommer barnens kunskaper att halka 
efter medieindustrins snabbt föränderliga praktiker (Skolverket – IT för pedagoger).

3.2 Sammanfattande utgångspunkter 
Utgångspunkten för denna teoretiska grund (som beskrivs i kap.2) handlar om de
grundläggande frågorna och indikatorerna i SOU-rapporten (2008:27) och 
regeringspropositionens förändringspunkter om ett antal kvalitativa grepp inom 
skolväsendet för att höja kvalitén på gymnasieutbildningen (2008/09:199).

Detta har lett mig till att göra en kvalitativ diskursanalys kopplat till de teoretiska 
forskningsperspektiv som beskrivits ovan i (kap.3). Flera av dessa blir mina verktyg 
där jag undersöker vilka sociala samhällsstrukturer inom skolan som kan bli 
kvalitativt avgörande för skolans nya utgångspunkter och en framtida skola. Dessa 
teorier berör den modernistiska och senmoderna samhällsutvecklingen som påverkar 
individens självförverkligande inom skolan som t.ex. moderniseringsprocessen, 
individens reflexivitet, görbarhet och individualisering, dimensioner av global till 
lokal ordning, och tidrummet som lyfts ur sin traditionella ordning med växande 
samhällssystem.
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4 METOD
Min undersökning och metod baseras på en kvalitativ text- och diskursanalys. Syftet 
är att först klargöra tankestrukturen, följt av att kategorisera datan logiskt i 
tabellform och slutligen klassificera den efter sammanförda grundfrågor och 
forskningsteorier. Urvalet blir att titta på väsentliga frågeformuleringar i 
gymnasieutredningens uppdrag som senare ledde till att regeringens proposition fick 
laga kraft genom riksdagens beslut 2009 (Riksdagens Utbildningsutskott). Metoden 
kan ses ha många fördelar för att se helheten i forskares texter och undersöka: ”/---/ 
…(de detaljerade analysenheterna). /---/ Ett annat närliggande skäl är att det 
eftersökta innehållet i texten ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom 
intensiv läsning av texten” (Metodpraktikan, 2007, s.237-238).

4.1 Avgränsning & Urval

På mitt begränsade utrymme kommer jag till största delen tolka och analysera
utredarnas och forskarnas material diskursanalytiskt (ibid.). Med andra ord hur deras 
uppfattningar och teorier om samhällets- och skolans historiska förändringar kan 
härledas och knytas till resonemang kring perspektiv om modernitet och 
senmodernitet. Analysenheterna är hämtade från samhällsvetenskapliga forskare som 
Ulrich Beck, Anthony Giddens & Thomas Ziehe vilkas teorier om individers 
tankesätt ständigt sätts på prov. Dessa tydliggör det politiska tänkandet runt
människors självförverkligande på både kollektiv och individuell nivå. De lyfter 
också fram människans reflexivitet i ett senmodernt globaliserat samhälle. 
Traditionalitet, modernitet och senmodernitet påverkar samhällets livskulturer och 
där politiska institutioners beslut påverkar individens möjligheter att påverka sin 
framtid. Deras analyser om utbildning och kulturella analyser om människors 
påverkan på utbildningsväsendets reformer ligger till grund för analysen av det 
insamlade materialet. Detta kan direkt eller indirekt kopplas till skolans förändringar. 

4.2 Empiriska utgångspunkter 
SOU-rapporten 2008:27 och Skolverkets, Gy2011 ligger till grund för det insamlade 
materialet och min analys. Indikationer har fått statens utredare att väcka de
grundläggande frågorna kring hur en framtida väg om kvalitetshöjning ska kunna 
genomföras. Materialet har genom regeringens prop. 2008/09:199 blivit uppdraget
för Skolverket att utveckla och genomföra för att:

- Elevers rätt till en god utbildning ska tillgodoses
- Förtydliga ansvaret, strukturen och regelverken
- En ökad samverkan behövs mellan avnämare (beställarna) och skolhuvudmän
- Ett överliggande entreprenörskap behövs mot arbetsmarknaden

Dessa frågeställningar ställer jag mot Ziehe, Giddens och Becks modernistiska och 
senmoderna teorier om hur skolan påverkas av:
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- Moderniseringsprocessen
- Individens reflexivitet, görbarhet och individualisering
- Dimensioner av global till lokal ordning
- Demokratiskt deltagande & teknologisk humanisering
- Tidrummet som lyfts ur sin traditionella ordning och blir obegränsat
- Senmoderna utvecklingen hos individen i ett mer expanderande och riskfyllt 

samhälle av kunskap och information
- Växande samhällssystem, social förändring och nya dimensioner
- Kombinationer av traditionella och moderna livsstilar (avtraditionalisering)

4.3 Genomförandet
Arbetssättet är deduktivt och kännetecknas av att man utifrån befintliga 
vetenskapsteorier försöker att dra slutsatser om enskilda fenomen eller företeelser. 
Utredarnas uppfattningar ställs mot forskarnas teorier för att jag ska kunna nå fram 
till en vetenskaplig grund i mina slutsatser. Med denna metodiska utgångspunkt antas 
objektiviteten i forskningen kunna stärkas just för att den tas ur en befintlig teori 
(Patel & Davidson, 2003, s.23). 

Positivismens vetenskapliga förhållningssätt säger att kunskapen blir logisk genom 
iakttagelser, vilka blir logiska genom empirisk prövning. En traditionellt positivistisk 
empiri kan inriktas på att studera ”uppfattningar” och i mitt fall iakttagelser kring
kvalitetskrav som bygger på det moderna samhällets utveckling och förändringar. 
För att den ska ses som positiv skall kunskapen vara nyttig och kunna förbättra 
samhället och bygga på iakttagelser som är logiskt prövbara. Det viktiga i detta 
förhållningssätt är att titta på vad som redovisas och framförallt hur olika företeelser 
uppfattas (Patel & Davidson, 2003, s.26-27). Begreppet ”uppfattning” är därför 
väsentligt för mitt syfte att analysera innehållet i reformen av gymnasieskolan, 
regeringens proposition, samt det som sker och påverkar individerna (eleverna) i dess 
omvärld. Datainsamlingen utgår från forskares teorier och slutsatser om kulturella 
förändringar vilka utmärker samhällets påverkan på individen och skolans reformer.

Det dynamiska perspektivet och olika aspekter på det som sker i en stor organisation 
är i fokus med många individer, exempelvis inom skolan och politiken. 
”Varseblivningen av omvärlden beror inte enbart på omvärlden – hur den nu är artad 
– utan också på en rad inre och yttre faktorer som är relaterade till betraktaren. ”/- - -/ 
Ur ett visst perspektiv får man helt enkelt syn på vissa detaljer och sidor, men inte 
andra. /- - -/... beroende på vad hon anser särskilt givande i sammanhanget. 
Informationen från olika perspektiv kan vara helt förenlig och perspektiven 
kompletterar varandra” (Birgerstam, 2000, s.85).

4.4 Validitet och reliabilitet
Begreppet validitet gäller hela forskningsprocessen när man använder sig av en både 
kvalitativ och kvantitativ studie. Jag har valt att fokusera och avgränsa materialet till 
enbart gymnasieskolans förändringsreform, (inte hela skollagens förändring), där 
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propositionen vill framhäva kvalitetskraven, samt skolans aktiva sätt att fokusera på 
elevernas deltagande i samhälls- och arbetslivsförändringar. Genom att knyta olika 
teorier från beprövad forskningsanalys försöker jag koppla utredarnas reformförslag
som kan leda mig in på svar kring mina frågeställningar. Dessa förslag blir avgränsat 
datamaterial som ska definieras med avsikten att ge god validitet. Reliabiliteten kan i 
detta fall givetvis se annorlunda ut om någon med en annan forskarbakgrund fått 
andra, eller nya insikter och på så sätt fått andra uppfattningar. I mitt fall om 
samhällsutveckling och skolans förändring. ”Reliabiliteten bör istället ses mot 
bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället” (Patel & 
Davidson, 2003, s.103). 



18

5 RESULTAT
I detta kapitel kommer jag att synliggöra och lyfta fram resultat kring ett antal 
forskningsteorier om moderniseringsprocessen, baserat på modeller av Giddens och 
Ziehe som beskrivits i bakgrunden. Dessa underbyggs även med sociologen Becks 
tankar kring samhällsförändringar utifrån en kvalitativ text- och diskursanalys. Jag 
kopplar dessa till den nya gymnasiereformens SOU-uppdrag att målinriktat förändra 
en gymnasieskola till att uppnå högre ställda krav och kvalitet som propositionen 
senare har gått på och övervägande sanktionerats i Riksdagen, samt vad som ligger 
till grund för ändringarna och strukturerna i nya gymnasieprogrammet Gy 2011. 

Inledningsvis klargör jag också målsättningen med gymnasiereformen och utredarnas 
utgångspunkter för reformen. Premisserna i min analys uppdelas sedan under två 
huvudteman att systematiskt härleda samhällsvetenskapliga utgångspunkter i ett 
modernistiskt perspektiv och slutligen i ett senmodernistiskt perspektiv. Avslutande i 
analysen tittar jag på kvalitetsaspekten i reformen, vad som kan uppfattas som 
kvalitetshöjande i förändringarna av gymnasieskolan.

5.1 Gymnasiereformens uppdrag & förändring
Huvuduppgiften och målsättningen med uppdraget för utredarna var att föreslå en ny 
struktur för gymnasieskolan. Detta på grund av rapporterade problem om bl.a. brister 
angående otydliga resultat i slutbetygen, otydlig formulering om den grundläggande 
högskolebehörigheten, hur många elever som faktiskt får en arbetsförlagd utbildning 
(APU), otydliga garantier om elever får undervisningstiden tillgodosedd och det
stora antal elever som hoppar av utbildningen. Yrkesutbildningen fick särskild tyngd
i utredningen och förslagen skall leda till högre kvalitet i både yrkesutbildningen och 
den studieförberedande utbildningen. En viktig förutsättning för reformen är att 
läroplanen (Lpf 94, Skolverket) i dess nuvarande form gäller som värdegrund.
Likvärdiga förhållanden på dessa förslag ska gälla både de kommunala och 
fristående skolorna (SOU 2008:27).

5.1.1 Utredarnas utgångspunkter för reformen
Efter regeringens proposition och riksdagens beslut våren 2010 om gymnasieskolans 
förändringar, har det under drygt ett års tid pågått ett långsiktigt arbete av 
underökningar och analyserande för att nå fram till en framtida väg till 
förändringarna. Uppdraget genom regeringens förordnade har riktat sig mot sju olika 
fokuskommuner i utredningsarbetet som givit synpunkter under arbetets gång, 
däribland har även fokusgrupper från fyra högskolor medverkat. Samråd har också 
skett med centrala arbetsgivar- och fackliga organisationer, samt de skolfackliga och 
elevorganisationer. Drygt ett 50-tal olika branschorganisationer har också bidragit till 
utredningen. Utgångspunkterna i SOU 2008:27 har lyft kvaliteten och kraven för att 
nå kunskapsmålen. 
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Men tre av frågorna har varit primära i utredningens analys om framtidsvägen för 
den nya gymnasieskolan, vilka väger in grundproblematiken och att det är här de 
stora förändringarna behöver ske. Frågorna är: 

- Elevernas rätt till en god utbildning behöver stärkas.

Först och främst måste eleven ses som huvudpersonen i skolan och det måste synas i 
regelverken och själva praktiken. Utredarna har saknat definierade mål för vad 
utbildningen leder till och innehåller. Gymnasieskolans huvudsakliga mål och 
uppgift, efter en genomförd grundskola, är att det ska leda vägen in i vuxenlivet och 
att eleverna ska ha möjligheten att nå längre än i den nuvarande gymnasieskolan. 
Syftet är att de ska få rätt verktyg med sig in i ett yrke eller vidare högskolestudier. 
För eleven ska detta vara tydligt. I fokus ska också vara elevens möjlighet till val av 
utbildning och inriktning passande det egna intresset. 

Man som kvinna ska ha möjlighet att hitta yrkesutbildningar som leder till 
anställningsbarhet och erkända kompetensnivåer. Yrkesutbildningen ska få två vägar 
till yrkesexamen, en gymnasial skolförlagd utbildning och en lärlingsutbildning. Där 
den senare således lägger mer fokus på handledning av yrkeskunnig personal på 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). En högskoleförberedande utbildning ska ge de 
verktyg som behövs för högskolestudier, med än mer tyngd på teoretiska ämnen, 
detta gäller även yrkesprogrammen. Med detta tydliggörande stärks elevens 
rättssäkerhet och nationella likvärdighet i utbildningen.

- Ansvar, struktur och regelverk behöver förtydligas.

Likvärdigheten nationellt är också en förutsättning och behöver stärkas för en 
decentraliserad, målstyrd gymnasieskola. En tydlig nationellt fastställd målnivå för 
samtliga program ska gälla både för gymnasieskolan och för gymnasial 
vuxenutbildning. Likaså ett införande av en examen som innebär att regeringen 
beslutar om examensmål för respektive program, detta innebär nya styrdokument för 
gymnasiet ska tas fram för att utveckla målstyrningen och underlätta för en bättre 
helhet i utbildningen. Lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor. En 
uppstramning av rätten att inrätta specialutformade program med lokala inriktningar 
och kurser. Vägvalet blir här till förmån för en tydlig nationell likvärdig utbildning. 

Förslaget är också att Skolverket årligen upprättar en rapport om hur kunskapen ska 
se ut i landet för kompetensförsörjningen och hur den kan förbättras. Denna rapport 
skall också ligga till grund för uppföljning av regeringen. Ett nationellt råd föreslås 
och ska inrättas för utvecklandet av gymnasieskolan, det utredarna kallar det
Nationella rådet för utbildning.

- En ökad samverkan efterlyses mellan avnämare och skolhuvudmän.
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Gymnasieutbildning ska ses som en strategisk fråga och en del av infrastrukturen i en 
kommun, region eller samverkansområde mellan kommuner. Det får en strategisk 
betydelse för arbetslivet, för både privata och offentliga arbetsgivare. Tillgången till 
välutbildad arbetskraft får också betydelse för tillväxtfrågor och näringspolitiken i en 
kommun/region och för hela landet som helhet. Exempel på denna samverkan finns 
redan, men det nuvarande regelverket stimulerar inte till ett sådant samverkande 
perspektiv. Följden blir att skillnaderna mellan olika kommuner och gymnasieskolor 
blir stora. Ett förtydligande i skollagen menar utredningen innebär att 
gymnasieskolans uppdrag ska bli att tillgodose behovet av kompetens för arbetsliv 
och högskolesektor. Avnämare, arbetsliv och högskolan ska få en tydligare roll när 
det gäller kraven på målen med utbildningen och vad den bör leda till. Värdefullt är 
att de är med och säkrar kvaliteten på utbildningen.

5.1.2 Det internationella perspektivet & dess utformning
Betydelsefullt i utredningens kölvatten var siktet på skolans internationella roll och 
dess influenser från andra länder. En global lyhördhet har varit hur de flesta skolor 
inom EU har ett nationellt regelverk och nationell likvärdighet i jämförelse med den 
nuvarande svenska skolan. Decentraliseringen har gett stor lokal frihet att utforma 
utbildningen. Internationellt har också tydligheten med examen påverkat utredarnas 
sätt att se på behovet av en tydligare definition av målen för utbildningen. Slående är 
även avsaknaden av nationell utbildningspolitik och att struktur saknas för 
samverkan med arbetslivet (vilket är avgörande internationellt). Denna samverkan 
kommer bli avgörande för hur unga kan etablera sig på arbetsmarknaden.

5.2 Analys i ett modernistiskt perspektiv
Under analysens gång har jag upptäckt att de modernistiska teorierna och 
moderniseringsprocessen går hand i hand med de senmoderna åskådningarna och har 
utgångspunkter i traditioner som hela tiden ifrågasätts i nya sociala sammanhang. 
Därför blir detta kapitel en koncentrerad analys av det som kan ses som ett 
modernistiskt traditionellt perspektiv. Efterföljande kapitel uttömmer det mesta av de 
olika vägval reformen lyfter fram i ett både modernistiskt och senmodernt tänkande. 

5.2.1 Utgångspunkter och vetenskapliga kopplingar

Utgångspunkten för diskursanalysen:
SOU 2008:27 & Prop. 2008/09:199

En målstyrning mot en nationell likvärdig utbildning är förutsättningen för en 
fungerande decentraliserad skola. Dessa tydliga ramar med lika villkor som ska 
gälla på kommunala och fristående skolor bäddar för både en central (modernistisk) 
struktur och en decentraliserad (senmodern) struktur om vad utredarna anser kan 
vara skolornas fungerande ställning i ett mer nationellt/internationellt 
kvalitetstänkande. 

En tvådelad examen med inriktning på yrkesexamen (med lärlingsmöjlighet) och en 
högskoleförberedande, innebär också att man i sitt val av yrkesexamen ska kunna 
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välja mer inriktning på yrkesämnena. Ett mer anpassat examenssystem för den som 
mer konkret vill inrikta sig mot ett arbetsliv direkt efter gymnasiet eller mer till en 
akademisk förberedande nivå. Ämnet historia gör sitt intåg som kärnämne.

Kopplingar till Thomas Ziehe (1994, kapitel: Modernitet, s.112-164):
Moderniseringens nedslag i skolan visar att en gammal skolkultur allt snabbare 
ersätts av en nyare och mer liberaliserad.

 Ziehes analyserande om avtraditionalisering blir ett ständigt uppvaknande för 
individen med nya livsvillkor i en ombytlig livsvärld. Kulturens inflytande på 
individen och dess symboler av olika synsätt sätter en stark prägel på vår samtid.

 Min koppling till denna analys blir att det ligger skolan i fatet när den avtäcks 
mot sin egen kulturella bakgrund, arbetsmiljö och långsamma 
förändringsbenägenhet. Som kontrast är skolan också en trygghet och kan därför 
fungera som en traditionell institution för de individer som ser den som en social 
mötesplats och en normaliserad tillvaro. Ett skydd mot omvärlden och fristad 
innan allvaret utanför börjar.

 En alltmer formaliserad skolstruktur ses som en apparat och ett opersonligt 
regelsystem som står kvar och stampar i gammal traditionell form. Upplevelsen 
bland ungdomar blir likgiltighet inför skolstrukturer. I den jämförelsen av Ziehe, 
blir det en paradox för det fria individtänkandet och elevens rätt till sin egen 
utveckling, vilken ofta lyfts fram i (Lpf 94). Detta har inneburit att skolans 
strategier har riktats mer på individanpassning.

 Här kommer även Ellen Keys reformpedagogik in i den modernistiska bilden. 
Med tanke på en ombytlig samhällsstruktur och marknad som brottas med att 
hitta nya kunskaper/kompetenser för att överleva - får skolan en tuff uppgift (inte 
minst didaktiskt) att forma sig efter nya snabba krav från avnämare och 
arbetsmarknadens branscher. Här är kommunikationen extra viktig för att lösa 
gemensamma behov mellan individ och samhälle.

 Enligt Ziehe fungerar vetandet rent socialpsykologiskt olika när individen ställs 
inför att välja och forma sin egen framtid. Att sortera i en masskultur av allt fler 
kontexter och valmöjligheter, ligger till grund i reformens avsikter att skapa fler 
alternativ och möjligheter till examen. Eftersom det handlar om både traditionella 
synsätt på utbildning och efterfrågan på modernisering kommer det alltid i en 
skolvärld vara ett komplext institutionellt problem att hitta rätt avvägning.

Kopplingar till Anthony Giddens (1990, avsnitt: 1, 2 & 5): Kombinationer av 
traditionellt och modernt sätt att leva påträffas i alla sociala miljöer. Men de 
blir alltmer otydliga när traditionen sätts på prov.

 Som tolkning av moderniseringsteorierna kan man säga att kraven i skolan har 
gått in i en ny dimension av traditionellt tänkande. Giddens dimensionsmodeller 
ger en bättre klarhet i vad ett modernt samhälle ställs inför, vare sig det handlar 
om politik, skola, arbetsmarknad eller individens egna reflexivitet. Uppenbart blir 
här att det handlar om smart omfördelning och anpassning av de resurser som 
finns.

 Konturerna av ett samhälle förändras allt snabbare och modifieras. Spektrumet 
har blivit bredare och leder sålunda långsamt bort från en traditionell livsstil. 
Men det innebär inte att traditionella värderingar försvinner helt, de blir bara mer 
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diffusa när nischer tematiseras på fler och bredare marknader, där också 
valmöjligheterna blir allt fler.

 Tolkningen av de sociala prövningarna och nyfikenheten på all inkommande 
information - är att det ligger i kommunikationssamhällets natur. Människan är 
vetgirig och påverkas i utvecklingen av nya samhällsdimensioner.

 Som Giddens beskriver i den senmoderna ordningen krävs en samlad och enad 
demokratisk kraft av deltagande överinseende från politiker, ekonomiska 
makthavare och skola. De har en viktig uppgift att stämma av tidrummet om 
individens koppling till samhällets behov. De utgör en viktig egenskap av 
samverkan för att upprätthålla den kvalitativa stabiliteten av de akademiska 
rötterna.

 Historia som kärnämne visar också på ett modernistiskt tänkande i reformen. I en 
tid av ständiga omvärderingar blir ämnet historia en tydlig koppling till 
ursprungssamhället, ett samhälle där mindre samhällen byggde värderingar på 
samarbete och deltagande. Där långsiktiga beslut byggde arbetarsamhället.

 Integrering av historian är också ett värdesystem i diskussionen om nya 
levnadsvillkor och uppfinningar faktiskt leder till en högre kvalitet, med bättre 
välstånd och levnadsstandard?

Kopplingar till Ulrich Beck (Risksamhället, 1986, s.213-245): En expanderande 
arbetsmarknad är en del av informationssamhället vilket kan ses som risker i Becks 
analyser redan i mitten på 1980-talet. När människans härkomst blivit mindre viktig i 
den globala utvecklingen med nya inlärningssätt och med en mångkulturell 
expansion – blir kopplingen till gymnasiereformens uppgradering av historieämnet 
extra tydlig. Människans rötter och mångkulturella resa söker en identitet och 
förståelse av våra kulturella värderingar. Kunskapsinnehållet har breddats, men 
historian bakom människan i samhällsutvecklingen är en utgångspunkt i ett 
modernistiskt tänkande där tradition fortfarande värdesätts. Utan den försvinner 
individens trygghet i utvecklingen.

5.2.2 Slutanalys av ett modernistiskt perspektiv
En tydlig utgångspunkt i det som kan ses från ett modernistiskt perspektiv är 
Giddens modeller för dimensionsutveckling. Ett modernistiskt samhälle har också 
inneburit förändringar för skolan, men under den senmoderna utvecklingen har 
konkurrensen skapat bredare fält av reflexivitet (individens verktyg har blivit fler att 
tolka sin omgivning i sociala miljöer och ha uppsikt över sitt handlande). 
Integreringen i samhället av ny information suddar ut traditionella värden som 
omvärderas när de sätts på prov. Detta är liktydigt med 1900-talets utveckling, men 
skillnaden är informationens snabba spridning och människans förmåga att reflektera 
över betydelsen av utvecklingen och vilka dess konsekvenser blir i de egna valen 
(om än motvilligt och undermedvetet).  Ett modernistiskt samhälle är i högsta grad 
öppet för förändring. I Becks analys av informationssamhällets risker startade en 
dimensionsvåg där det modernistiska samhället kom till en tydligare brytpunkt 
(paradigm), då kunskapens definition hade breddats, där det mångkulturella 
samhället tvingat skolan att reformera mot andra sociala bruk. Det komplexa i att 
utforma konstitutionella författningar, enligt Giddens, blir att sammansmälta gamla 
traditionella värden med nya utbytbara. Skolans värdegrunder blir sålunda 
mångtydiga och inte helt lättförståeliga. Samhällets system av resursplacering måste 
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ständigt omdefinieras, detta gäller skolan i allra högsta grad och inte minst det 
mångskiktade demokratiska deltagandet – för att bemöta individens föränderliga 
behov och tidrum.

5.3 Analys i ett senmodernt perspektiv
I detta kapitel blir fokusen på analysen det senmoderna tänkandet. För att skapa 
struktur placerar jag först statens utredning, regeringens proposition och Skolverkets 
Gy 2011 i en kolumn. Underliggande följer den analytiska kopplingen till forskarnas
teorier.

5.3.1 Elev & individperspektivet

SOU 2008:27 & Proposition 2008/09:199:
Utredningen framhäver: Rätten till en god utbildning för eleverna behöver 
stärkas. Utgångspunkter i Skolverkets Gy2011 är:
 Högre behörighetskrav och skärpta krav på grundläggande 

högskolebehörighet
 Större skillnader i strukturen mellan yrkes- och högskoleprogram
 Mer tid för yrkesämnen och lärlingsutbildning i yrkesprogram
 Entreprenörskap ska prägla alla gymnasieprogram

Utredningen lyfter fram att krav på mer tydlighet leder till högre kvalitet för eleverna. 
Bättre anpassningsmöjligheter, tydligare examenskrav inom ämnesprogrammen höjer 
rättssäkerheten och möjligheten att nå kunskapsmålen.

Kopplingar till Thomas Ziehe (1994, s.133-140): Vetandet i moderniserings-
processen. Individens reflexivitet, görbarhet och individualisering:

 Koppling till reformen i Ziehes teorier är det reflexiva formtänkandet att 
tydliggöra det akademiska valet eller att för individen välja ett tydligare 
yrkesalternativ. Det ger möjlighet till större självvärdering, och tydlighet om 
vilken skolelev man är i en arbetskultur av flera val. 

 Som koppling till görbarheten öppnar reformen upp fler möjligheter till att kunna 
forma sin egen idealvärld och framtida livsstil. Men behörighetskraven och större 
ansvar ökar för att kunna forma sin framtida gymnasieexamen. Här finns 
tydlighet i valet av inriktning mot yrkeslivet eller fortsatta högskoleförberedande 
studier.

 Definitionen att bli sin egen entreprenör är också kopplat till att individualisera 
sig - att planera sin livsväg och definiera vår sociala ställning och att öka 
möjligheten i ett mer öppet samhälle med fler val.

Anthony Giddens (1990, avsnitt 2): Dimensioner av en senmodern ordning. 
Global till lokal ordning, demokratiskt deltagande och teknisk humanisering:

 Giddens dimensioner i den senmoderna ordningen är ett tydligare demokratiskt 
ansvarstagande både från statligt håll att skapa tydligare riktlinjer för eleverna 
och att eleverna själva sätts in i sociala prövningar i en mer samordnad lokal och 
global syn på lärande. 
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 Individens reflexivitet prövas när eleverna sätts på prov att vara mer 
företagsamma i sitt sätt att läsa av omgivningen och se sina möjligheter att 
utvecklas.

 Det mänskliga handlandet kopplas till den kreativa varelsen (entreprenören) som 
ska kunna anpassas till de olika yrkesförhållanden som finns på 
arbetsmarknaden.

 Entreprenörskapet är också en del i att läsa av och integrera marknadens behov 
av ny kunskap. Inte minst i humaniseringen av ny teknologi som är en betydande 
del i den senmoderna utvecklingen.

5.3.2 Regelverk & strukturförtydligande

SOU 2008:27 & Proposition 2008/09:199:

Utredningen framhäver: Ansvar, struktur och regelverk behöver förtydligas. 
Utgångspunkter i Skolverkets Gy2011 är:

 Större skillnader i struktur mellan yrkes- och högskoleprogram
 Nationell likvärdighet i utbildningen för samtliga skolor

Utredningen lyfter fram mer tydlighet i examenskraven inom ämnesprogrammen, de 
ska vara rikstäckande med en striktare målstyrning mot arbetslivet och 
högskolesektorn. Programmens utformning kräver större ansvarstagande genom 
regeringens krav på examensmål.

Kopplingar till Thomas Ziehe (1994, s.127-131): Moderniseringsprocessen inom 
skolan som institution. Avtraditionalisering, kulturella dynamiken, livsstilar
och symbolvärlden:

 Ziehes teorier handlar om att moderniseringen utmanar skolan i sitt sätt att 
reformera och hitta nya vägar. Eller snarare politiskt att med krafttag strama upp 
den för att vara mottaglig för kraven på ett föränderligt samhälle med fler behov. 

 Paradoxen är skolans strikthet att den institutionellt kan uppfattas som mer 
traditionell i sitt sätt att utkräva tydligare regelverk. Men skolkulturen behöver bli 
mer dynamisk inom sitt regelverk eftersom den gamla symboliken som omger 
skolans innehållsrutiner kräver nytänkande i ett senmodernt samhällsperspektiv. 
Nytänkande krävs för att nå målen med utbildningsverksamhet.

 Ziehe menar på att verkligheten spaltas upp i nya mönster när symbolvärlden inte 
fungerar i ett traditionellt tänkande.  Delningen mellan individuella behov 
(subjektivism) och administrativa regler skapar sociala tomrum. Den goda viljan 
är att vara tillmötesgående när det gäller elevens behov, men samtidigt blir 
skolan alltmer byråkratiskt osmidig. 

 Han menar att symboliken i den mellanliggande världen är ett progressivt 
samspel med individsamhället. Däri ligger den ”dolda läroplanen”. Det finns inte 
längre en kunskapsmodell som ska och kan anpassas för alla elever. Därför är 
elever lämpade för olika nivåer av utbildning.

Kopplingar till Anthony Giddens (1990, s.26-35): En senmodern ordning lyfter 
ut den traditionella ordningen i tid och rum. Nya samhällssystem växer fram 
som sammansmälter i nya dimensioner:
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 Giddens dimensioner i den senmoderna ordningen är tidrummets påverkan lokalt 
och globalt. Tidens accelererande påverkar klyftorna (lyfter ut dem) mellan 
lokala sammanslutningar och den globala (centrala) dagordningen. 

 Det är dessa teorier som med all tydlighet har gått för långsamt i den svenska 
skolans omställning till ett globalt tänkande. Den långsamma utvecklingen kan 
delvis härledas till myndigheters utkrävande av kontroll och undersökningar för 
att uppnå en kvalitetsutveckling (eftersom det finns en stor lokal frihet i 
skolsystemet). 

 En annan påverkan i samhällssystemets tidsdimension är decentraliseringens roll 
med mer lokalt inflytande. Det skapar en otydlighet i kraven på uppsatta mål. 

 Resurserna och ramarna behöver modifieras, och den samordnade dimensionen 
med demokratiskt ansvarstagande börjar i och med regeringen/utredarnas 
tydligare krav på nationella likvärdiga examensmål. 

 Det här är ett sätt att bemöta de brister på otydlighet i examensmålen och att 
många elever hoppar av när det råder otydlig formulering om vad som gäller 
inför behörighet till fortsatta studier och vad som krävs i arbetslivet. Detta kan 
ses som grundläggande för att nå kvalitetskraven.

5.3.3 Ökad samverkan mellan beställare och huvudmän efterlyses

SOU 2008:27 & Proposition 2008/09:199:

Utredningen framhäver: Ökad samverkan efterlyses mellan avnämare och 
skolhuvudmän. Utgångspunkter i Skolverkets Gy2011 är:

 Nationell likvärdighet i utbildningen för samtliga skolor
 Lärlingsutbildning inom yrkesprogrammen
 Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar

Utredarna lyfter fram mer tydlighet i examenskraven inom yrkesprogrammen och 
dess grund för yrkesverksamhet. Det arbetsförlagda lärandet (numera APU) ska ha 
tydliga föreskrifter om sin omfattning och koppling till arbetslivet, vilka ligger på 
utsedd myndighet (Skolverket) att meddela. Dessutom ska arbetslivets 
representanter få större inflytande på utbildningarna genom programråd.

Kopplingar till Ulrich Beck (1986, s.213-245): Senmoderna samhällets 
individuella utveckling, kunskapssamhället och risksamhällets expanderande av 
information:

 Bemötandet på individnivå är inte bara av humana demokratiska skäl, det är lika 
mycket ett gehör från marknadens efterfrågan på ”rätt kunskaper och 
kompetenser”. Ett formaliserat och flexibelt system måste bli en naturlig form. 

 Beck påpekar att de kulturella skillnaderna alltmer har utsuddats i den 
masskulturella utvecklingen. Det livslånga lärandet har blivit en större del av 
skolgången med fler inriktningar, vilka kräver tydligare selekterande bland 
eleverna. Det är därför examenskraven behöver tyligare ramar genom kopplingen 
till arbetslivet och avnämares inflytande.

 Med tanke på marknadens ambivalenta tidsnatur och ett utbildningssystem som 
kräver tid att sätta sig – har de lösgjorts från varandra. Tolkningen av Becks 
teorier blir att betydelsen av utbildningen förändras fortare än vad skolan 
(organisationen) klarar att erbjuda arbetslivet. Här hamnar därför eleverna i en 
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ambivalent situation, eftersom det formella målet blir svårt att uppnå. Istället 
måste eleverna upptäcka utbildningens eget värde för att finna och utveckla sig 
själva. Detta kräver alltmer en samverkan från samtliga parter.

Kopplingar till Anthony Giddens (1990, avsnitt 1): En senmodern ordning 
innebär växande samhällssystem med social förändring och obegränsade 
tidrum:

 Giddens formulering ”urbäddning av tidrummet” beskriver de sociala 
relationernas obegränsade tidrum. Sociologer har ofta diskuterat det i termer av 
differentiering och funktioner som ska specialiseras. Men Giddens ser detta som 
modernitetens grundval av sociala förändringar. Här delas tidrummet mellan det 
symboliska värdet (vilka cirkulerar som utbytesmedier) och expertsystem
(tekniska landvinningar och professionella som organiserar det materiella i vår 
miljö). 

 Kopplingen till skolans institutionella roll blir reformen (omstrukturen) att 
bemöta samhälleliga behov och att de måste struktureras likvärdigt i hela landet. 

 För att bemöta arbetslivet behöver skolan rekrytera spetsutbildningar som kan 
känna av detta obegränsade tidrum av snabba förändringar. Därför finns klara 
kopplingar till att yrkesprogrammen behöver ha en tydligare koppling till 
marknadens allt tuffare krav på olika kompetens. 

 Här kommer också betydelsen in om lärlingsutbildning vilken här kan kopplas 
till både ett modernistiskt och senmodernt tänkande. Att lära sig på plats är en 
traditionellt effektiv form av lärande, men det kräver också snabbare teoretisk 
omställning när tidrummet växlar fortare.

Koppling till Ziehe (1994, s.133-140): Som Beck beskriver blir det i Ziehes 
formuleringar ett reflexivt självvärderande från både arbetsliv, avnämare och 
individers egna behov. Samhället, makthavarna och skolan får ett allt högre krav på 
sig själva att vara självmedvetna i ett gemensamt synsätt. Masskulturen bidrar till ett 
ständigt uppdaterande av produkttänkandet – en anpassning till kraven för att skapa 
rätt kunskapsverktyg kopplat till arbetslivet. Detta kan också kopplas till Giddens 
reflexiva tänkande om det sociala tidrummet.

5.3.4 Slutanalys av ett senmodernt perspektiv
När analysen - kring det som påverkar skolan kulturellt, socialt och konstitutionellt i 
dagens samhälle - ställs mot exempelvis Thomas Ziehes teorier, ser man tydliga 
tecken på kraven att anpassa sig till tidsomställningen i ett senmodernt samhälle. 
Skolans förändringsbenägenhet är vad Ziehe analyserar som en modernitet i 
sönderfall, en del i fasen av kontratraditionell förändring av vår livsvärld. Elevernas 
inflytande över skolans verksamhet och elevernas makt att påverka innehållet har 
styrt skolan mot ett reformtänkande och anpassning i samhället. Utredningen som lett 
till regeringens proposition om högre krav och kvalitet är ett tydligt förfarande i att 
klara av en skola med sikte på högre branschkrav där ett nationellt och internationellt 
likvärdigt tänkande har blivit alltmer tydlig. Analysen visar på det underliggande 
konstitutionellt komplexa mellan det som dirigeras av skolan, arbetslivet och ett 
behovsanpassat individsamhälle. Reformen vill uppstrama ramarna för att kunna 
bemöta fler inriktningar för bättre samverkan med arbetslivet både kommunalt och 
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privat. Ziehe påpekar också att det ligger i skolans mål att anpassa sig efter elevernas 
subjektiva behov, inte att skolan ska vara en kunskapsmodell man måste anpassa sig 
till för att utveckla redskap för att lyckas bredda sin kunskapsbank. Uppfattningen 
om eleven blir i slutändan en dynamisk reflexiv marknadsprodukt, en driven 
entreprenör - där individen/eleven leds in i en idealbild av personlig görbarhet och 
anställningsbarhet. 

5.4 Kvalitetsaspektens synliggörande
Det underliggande budskapet i diskursanalysen är huruvida det framkommer om 
kraven kring förändringarna i gymnasiereformen kan uppfylla aspekter kring 
kvalitetsdefinitioner. Helhetsperspektivet i utredarnas arbete har varit hur man kan 
bemöta de brister man upptäckt på den ojämna kvaliteten och otydligheten i 
slutexaminationen. Det saknas tydlighet i regelverken vilket gör att eleverna får 
svårare att se vad gymnasieprogrammen leder till efter avslutad utbildning. Den 
modernistiska skolkulturen har länge släpat efter samhällets krav på mer effektiv
avstämning på kunskap som kan leva upp till arbetsmarknadens allt större krav.

Ur kvalitetssynpunkt är det framförallt kraven utifrån eleverna att de ska få rätten till 
en god utbildning som är den drivande kraften. Det är dessa individer som ska 
generera nya marknadskrafter och bli en del av det senmoderna samhällets förmåga 
att allt snabbare självreflektera (reflexivitet) och anpassa sig. De ska vara sina egna 
entreprenörer som betonas i förändringsreformen. Det är dessa kvalitetsdefinitioner 
som också slår igenom i näringslivets önskemål om skolan. Genom denna samverkan 
mellan skolan och beställarna (avnämarna), branschorganisationer och blivande 
arbetsgivare kan reformen bli fruktbar. Det är risktagandet som Beck framhäver, 
leder kunskapssamhället till kvalitetsutveckling.

Det är i det senmoderna perspektivet som kvalitetsklassificeringen gör sig tydligast. 
Dels för att kvalitetstänkandet ofta uppstår i det som Ziehe förklarar i 
moderniseringsprocessen som individens livsvärld av självvärdering och att det 
framkallar idealbilder att forma sin livsväg och se möjligheterna för utveckling. När 
detta också kopplas till Giddens modell av konturer i en senmodern tid av viss 
ordning, blir det demokratiska ansvarstagandet och deltagandet det som bygger den 
samordnade synen på lärande. Giddens beskrivning av urbäddningsmekanismer (det 
som avskiljer och tänjer på tidrummets uppfattning) skapar sociala relationer som 
lyfts ur sina sammanhang mot globala dimensioner och jämförelser av kunskaper. 
Det är också dessa dimensioner som Giddens betecknar som symboliska medel. 
Dessa symboler sträcker sig över tidrummet och skapar nya förväntningar, och nya 
miljöer som genomsyrar expertkunskaper. Dessa bildar ramen för nya system, 
erfarenheters handlande, mot nya synsätt att övervinna andra aspekter om t.ex. 
kvalitetsperspektiv.
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6 SLUTSATSER
Med reformens riktlinjer utstakade av riksdag och regering väcks fler frågor under 
min arbetsgång och delar först mina tankar om hur den traditionella skolkulturen
kommer kunna styra vidare utan att ändringarna blir för kännbara på det lokala 
planet. Kan likvärdigheten med en gymnasieexamen appliceras på hela landet? Kan
ett kvalitativt omtänkande regleras snabbt i skolan för att bemöta en extern 
yrkesverklighet med skiftande behov av kompetens och efterfrågan? Denna snabba 
skiftning mellan modernitet och senmodernt tänkande upplever jag minst sagt 
komplex. Den verkar leva alltmer i en anda av cirkulärt tänkande som tydliggörs på 
ett sätt som kan betecknas som ett utbytbart dimensionsfilter, något som kan lyftas ut 
ur tidsrummet (Giddens, 1990). Redskapen i ett förändringsbenäget samhälle måste 
hela tiden modifieras och blir med Giddens dimensionsbegrepp svårhanterligt för 
skolan. Det blir också en viktig förklaring hur komplext mötet mellan individ och 
samhälle blir när utbildningsstrukturer måste följa utvecklingen. 

6.1 En gymnasiereform anpassad för sin tid?

Syftet med denna analys var att hitta en konkret linje i utredarnas tänkande. Med 
hjälp av frågeställningarna i detta arbete har premissen varit i min analys om nya 
gymnasiereformen:

- Hämtar sin utgångspunkt i de modernistiska eller senmoderna
vetenskapsteorierna? Samt på vilket sätt synliggörs motiven och kraven på 
förändringar utifrån ett kvalitetshöjande perspektiv i den nya 
gymnasiereformen?

Mina första spontana slutsatser är att det finns klara tecken på att reformen hämtar 
sina utgångspunkter i både modernistiska och senmoderna teorier. Reformens diskurs 
är att förtydliga examensmålen i gymnasieprogrammen där man klarare vill 
förbereda eleven för ett aktivt arbets- och samhällsliv (yrkesinriktat val av 
gymnasieprogram), eller mer inriktning på fortsatta universitetsstudier. Utifrån en 
modernistisk vetenskapssyn kan det upplevas som ett förstatligande av mer 
traditionell kontrollanda. Regelverket behöver stramas åt, förtydligas och 
struktureras bättre. Reformen utkräver högre krav på ansvar, behörighetskrav och 
lika villkor på kommunal och privat nivå (SOU 2008:27 & proposition 2008/09:199). 
Denna beskrivning utifrån utredarna och regeringspropositionen kan mycket väl 
upplevas som en återgång till ett pedagogiskt tänk där människan sågs som en
individ i ett kollektiv av en bestämd anpassningsform. Vad jag menar är mer efter 
den samhällsstruktur, samt värdegrund som styrdes av disciplinära former i början 
och i mitten av 1900-talet (Hellström, 2002). Även om ämnet historia nu blir ett 
kärnämne (huvudämne) och ska upphöjas i den nya reformen, blir det att göra det 
alltför enkelt i ljuset av en modernistisk syn. 
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Även om den traditionella skolans symboliska bild lever kvar, är den betydligt 
diffusare. Detta menar jag är kopplat till vad Ziehe ser som modernitetens sönderfall, 
en fas mot avtraditionalisering - vilken påverkar skolan mer än någonsin när ett mer 
liberaliserat individtänkande kom i fokus. Moderniseringsprocessen tränger in på 
flera plan både vad gäller individens livsvillkor, samhälleliga förändringar och den 
mångkulturella symboliken som inbjuder till fler möjligheter att forma sin framtid
(Ziehe, 1994). Det är dessa tankar som sätter gymnasiereformen på sin spets och 
stärker utgångspunkterna i ett senmodernt tänkande anpassad för sin tid.

6.1.1 Ett paradigmskiftes kvalitativa konturer
På många sätt upplever jag att skolan varit ett slags trygghetsnav mellan den 
akademiska världen och en tilltänkt arbetsmarknad. Skolan var inte lika styrd av en 
global ekonomisk marknad under den modernistiska epoken i början av 1900-talet. 
Detta hade ju att göra med att informationssamhället gick långsammare och vilade på 
mer kristna etiska värdegrunder. När demokratins vindar började blåsa snabbare med 
progressiva tankar om hur skolan skulle förändras mer effektivt kom 
reformtänkandet att allt mer ta över huruvida samhället och individen kan finna 
gemensamma utgångspunkter (Hellström, 2002). 

Styrsystemen blev alltmer omfattande för att kvalitetssäkra bestämda mål (Lindensjö 
& Lundgren, 2000). Det är här jag upplever att svaret till viss del blir jakande på min 
frågeställning ställt mot ett modernistiskt synsätt. Det var här reformtänkandet 
övergick i styrsystem att kvalitetssäkra. Häri ligger det som jag ser som paradigmet. 
Men det är under den senmoderna tiden skolan verkar ha haft som svårast att anpassa 
sig till allt fler krav från arbetsmarknaden på att kvalitetssäkra sina styrsystem som 
Berggren från Svenskt Näringsliv klargjorde i sin rapport (Myndigheten för 
skolutveckling, 2008). Perspektivet inifrån skolan måste vara att ha strategier för 
förändringsbehov. Utifrån kommer det hårdnande marknadsperspektivet som måste 
bemötas med entreprenöriellt nytänkande på individnivå (ibid.). Detta är också ett av 
reformens övergripande krav i förändringen av gymnasieprogrammen (Skolverket 
Gy 2011). 

Att kvalitetssäkra skolors styrsystem har inneburit en annan form av 
organisationstänkande, där tydligheten har saknats om utbildningssystemens 
kvalitativa mål, vilket reformens utredare förklarade som en påpekan från 
branschorganisationer (SOU 2008:27). Den marknadsmässiga synen började få sitt 
grepp. Utbud och efterfrågan blev lika viktiga instrument för att säkra kvaliteten som 
skolans administrativa syn om uppsatta resultatmål. Den professionella synen måste i 
sin rätta kontext bemöta de kvalitativa marknadskraven utifrån elever, föräldrar och 
blivande arbetsgivare (Vernersson, 2007). Det är detta som också genomsyrar
gymnasiereformen och därför sätter förändringen i ett senmodernt samhälle med 
andra kvalitetskrav.
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6.1.2 Individualism & utbildning – två sidor av samma mynt?
Skolvärldens förutsättningar visar allt tydligare tecken på ett senmodernt rum där det 
reflexiva tänkandet med större medvetenhet i sina livsval, som de flesta forskare på 
området ser, är uppenbart i ett modernt samhälle. Individtänkandet är en viktig del i 
läroplanerna där man vill tillgodose de individuella målen (Lpf 94). De sociala 
kraven ökar på att individualisera sig och hitta en social ställning och samtidigt vara 
görbar (Ziehe, 1994). Min koppling blir att görbarheten och individualismen är två 
sidor av samma mynt. Vilket också reformen i viss mån försöker slå mynt om. Trots 
det formaliserade utbildningskravet som Beck analyserar, med fler val och 
selekterande – är det individen som reflexiv entreprenör som måste se de dynamiska 
möjligheterna som bjuds på en öppen arbetsmarknad (Beck, 1986).

Dessa två sidor brottas också med en kronologisk anakronism i tidperspektivet, 
nämligen utbildningssystemet och arbetssamhället. Omställningarna, anser Beck, 
särskiljer organisationens ramar (t.ex. skolans läroplaner) och själva utbildningens 
betydelse för eleverna. De flyter i olika riktningar och blir självständiga enheter
(Beck, 1986). I denna tankebana kan man undra hur skolan i sin decentraliserade 
styrning (med olika ekonomiska förutsättningar) ska kunna leva upp till ett nationellt 
krav på likvärdighet i sina examensmål med olika individuella behov. Hur blir det då 
med kvalitén i dessa styrsystem? Här får ett föreslaget nationellt råd inom Skolverket 
en tuff uppgift att rådgöra med Sveriges kommuner (SOU 2008:27).
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7 SAMMANFATTNING

Arbetets empiriska utgångspunkt har varit att analysera den nya gymnasiereformen 
som regeringen presenterade i sin proposition 2008/09:199 om: ”Högre krav och 
kvalitet inom gymnasieskolan”. Denna röstades igenom av Riksdagen våren 2010. 
Men det är framförallt utredningen (SOU 2008:27) som ligger till grund för 
ändringen av gymnasieskolans examensmål och programstrukturer som träder i kraft 
1 juli 2011. Syftet och frågeställningarna har varit om det i reformen finns 
utgångspunkter i ett modernistiskt eller senmodernt vetenskapligt perspektiv och hur 
kraven på förbättring av kvaliteten i den nya reformen synliggörs i utredningen om 
gymnasieskolan.

När vetenskapliga teorier i diskursanalysen ställs mot reformen visar resultatet att 
moderniseringsprocessen överväger i ett senmodernt perspektiv, vilken ständigt 
omprövas i ett föränderligt samhälle där avtraditionalisering är en del av symboliska 
processer. Även om vissa drag i reformen vill återgå till ett upphöjande värde av 
ämneskunskaper i ett traditionellt historiskt perspektiv – blir ändå ambitionen att 
bemöta ett mer dynamiskt, liberaliserat och reflexivt (reflekterande) individtänkande. 

Gymnasieutbildningen kommer med förändringen lyfta upp det nationella 
samarbetsperspektivet i sitt regelverk, vilket i ett internationellt perspektiv Sverige 
har saknat i sin strategi. Samverkan mellan avnämare och skolhuvudmän, högt 
ställda krav på anpassning till arbetslivet och tydligare examensmål för eleverna 
förtydligar kraven på kvaliteten. Eleverna kan betecknas som dynamiska 
marknadsprodukter mer görbara (anpassningsbara) och anställningsbara i ett 
entreprenöriellt tänkande, vilken blir den övergripande uppgiften för 
gymnasieskolan. Gymnasieutbildningen får med denna strategi ett mer 
marknadsanpassat syfte där man lyssnat på önskemål från branschorganisationer.

Resultatet visar också att görbarheten och individualismen är två sidor av samma 
mynt. Vilket också reformen i viss mån försöker slå mynt om. Trots ett mer reglerat 
och tydligare utbildningskrav – är det individerna som reflexiva entreprenörer med 
fler valmöjligheter, vilka måste se de dynamiska möjligheterna som bjuds på en 
öppen arbetsmarknad.
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