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Sammanfattning 

Lgr11 samt den nya modellen för Escuela Secundaria Básica analyseras i denna komparativa 

studie mellan den svenska och den kubanska utbildningens värdegrunder. De båda ländernas 

ideologiska utgångspunkter gällande utbildning och medborgerlig bildning belyses, med 

utgångspunkt tagen ur Tomas Englunds utbildningskonceptioner: den patriarkaliska, den 

vetenskapligt-rationella samt den demokratiska. Styrdokumentens värdegrund, dess syfte och 

innehåll tolkas i syfte att hitta de olika karaktärsdrag som kännetecknar de tre 

utbildningskonceptionerna vilka återfinns i diverse former i såväl Kubas som Sveriges 

styrdokument. Vi tolkar att den kubanska modellen präglas av starka ideologiska uttryck. Den 

kubanska utbildningen drar sig således åt en mer patriarkalisk konception pågrund av sin 

starka koppling till en specifik ideologi. Men vi hittar även drag av en vetenskapligt-rationell 

konception angående kunskapskraven i ESB. Liknande kunskapsmål hittar vi i den svenska 

Lgr11. Överlag visar Lgr11 mer drag av en demokratisk utbildningskonception på grund av 

att ett framträdande mål i utbildningen är just att fostra demokratiska medborgare. Vi hittar 

ingen tydligt uttalad ideologi i Lgr11, men däremot tolkar vi att det finns en medborgerlig 

fostran i vissa delar av värdegrunden, vilket kopplas till en patriarkalisk konception. 

Angående jämlikhet och tillgänglighet till skolan har både den svenska och kubanska skolan 

liknande syn då båda länderna har obligatorisk och kostnadsfri skolgång, vilken anpassas i 

möjligaste mån efter barnens behov.       

 

Nyckelord: Escuela Secundaria Básica, Lgr11, utbildningskonceptioner
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1. Inledning 

Då författarna till undersökningen har två olika inriktningar i sitt kommande arbete som lärare 

var ett av målen med uppsatsen att förena bådas intressen. Därför valde vi att titta på ett 

spansktalande lands skolsystem utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv då den ena 

personen i författarparet utbildar sig till lärare i spanska och den andra i det 

samhällsvetenskapliga ämnet. Eftersom många fördomar kring Kubas skolsystem har stor 

utbredning i de pedagogiska kretsar vi har fått möta under utbildningen var valet mer eller 

mindre givet. På Unescos hemsida [2010-01-18] går att hämta en del statistik gällande länders 

olika utbildningsnivå och ur ett internationellt perspektiv ses Kuba som ett land där en god 

utbildning erbjuds befolkningen. Detta är något som bidrar till att intresset för ämnet växer 

ytterligare.     

 

I svensk läroplan understryks skolans demokratiuppdrag som något essentiellt. Lärarnas 

uppgift är att förmedla demokratiska värderingar till sina elever för att de ska kunna fungera 

som medborgare i det demokratiska system som vi har i Sverige idag. Framförallt behandlar 

ämnet samhällskunskap denna uppgift, men det är önskvärt att alla delar av utbildningen 

genomsyras av demokratiska processer. Denna inom Sverige vedertagna föreställning om att 

demokrati är en förutsättning för utbildning och även tvärtom, utbildning för demokrati, har 

till följd att det blir intressant att se på andra länders ideologiska orientering.  

 

Kuba styrs av ett politiskt parti som styr landet. Kubas Kommunistiska Parti bildades efter 

revolutionen 1959 och har sedan dess letts av ”El Comandante en Jefe” Fidel Castro. Att han 

har valt denna militäriska titel är bara ett av bevisen för att revolutionen fortfarande 

genomsyrar Kubas politik. Även i landets kursplan för ämnet Educación Cívica står det att 

eleverna ska utbildas till att fortsätta Revolutionens ”verk” för att dess ideal och sociala 

erövringar ska bibehållas i landet.  

 

Fidel Castro erkände Kuba socialistiskt efter att USA infört handelsblockader mot Kuba och 

landet blev tvingat till att söka hjälp hos det kommunistiska Sovjetunionen. De marxist-

leninistiska idealen fick fäste i politiken. Efter Sovjetunionens fall föll Kuba dock tillbaka på 

lite mer humanistiska ideal vilka härrör från författaren, politikern och nationalhjälten José 

Martí. Enligt I Kuba om Kuba 2 (Departamento de Orientación Revolucionaria del Committé 

Central del Partido Communista de Cuba, 1980) har landet och speciellt utbildningen ett 
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starkt förtroende för Martís tankar. Som exempel för detta bär Kubas pionjärrörelse för unga 

medborgare hans namn och verkar efter denne mans principer (Departamento de Orientación 

Revolucionaria del Committé Central del Partido Communista de Cuba 1980). Även i 

medborgarkunskapen finns hans ideal och drömmar med som målsättning.   

 

Då Sovjetunionens ekonomiska hjälp till Kuba försvann försämrades situationen i landet och 

många kubaner emigrerade till andra länder. Missnöjet ökade i takt med den allt förvärrade 

administrationen. Trots den förvärrade ekonomiska situationen lyckades regeringen hålla fast 

vid idealet om kostnadsfri utbildning och sjukvård till alla (Masoliver & Vidales 1995).  

Kuba har, trots dåliga ekonomiska förutsättningar, lyckats behålla sitt offentliga, kostnadsfria 

utbildningssystem. Även i Sverige är skolgången kostnadsfritt för varje elev och tanken är att 

den ska vara tillgänglig för alla. Dock skiljer sig de båda länderna åt rörande ideologiska 

utgångspunkter. Kuba har i över 40 år bekänt sig till en marxistisk-leninistisk ideologi, vilket 

verkar speglas även i utbildningssystemet, medan Sveriges utbildningssystem är uppbyggt 

efter en utbildningstradition där demokratin sätts i centrum. Båda länderna har emellertid en 

syn på skolan som en institution som ska vara öppen för alla medborgare. På såväl Kuba som 

i Sverige finns ett obligatoriskt skolväsende i form av grundskola liksom vuxenutbildning.   

 

1.1 Bakgrund 

Då Kuba och Sverige har mycket olika historia, är det problematiskt att presentera dem på 

liknande sätt. Presentationen i en svensk kontext kommer att presenteras utifrån läroplanens 

utveckling. I den kubanska kontexten kommer presentationen istället att fokuseras kring 

Kubas politiska historia och hur skolsystemet har utvecklats efter revolutionen. 

 

Under 1900-talet genomgick det svenska utbildningssystemet många förändringar. Även idag 

står vi inför ännu en förändring i och med de nya kursplanerna som tas i bruk 2011. I en intern 

rapport från Skolverket (2004), Läroplaner och kursplaner som styrinstrument, behandlas 

styrdokumentens och läroplanernas huvudsakliga utveckling och vilka krafter som har varit 

till grund och bidragit till denna. Lgr62 tillkom i och med att den helt nya skolformen 

grundskolan successivt ersatte folkskolan och realskolan under 50- 60-tal. I läroplanen 

beskrevs övergripande mål, timplan samt kursplaner för de enskilda ämnena. I kursplanerna 

gick att utläsa mål, innehåll samt de metoder som skulle användas för de enskilda ämnena. 

Anledningen till att läroplanen kom att vara så detaljerad är att det ansågs vara nödvändigt då 

grundskolereformen skulle genomföras. Tidigare, före Lgr62, hade ett utrymme lämnats för 
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läraren gällande hur kursen skulle utformas i syfte att lärarens personliga intressen skulle 

forma undervisningen. Efter beslutet om att grundskolan skulle införas fick Skolöverstyrelsen 

till uppgift att överse att metoder och innehåll ständigt utvecklades utifrån forskningsresultat 

och samhällsutveckling. Detta kom att kallas för den rullande läroplansreformen. Genom att 

ta en ökad hänsyn till forskning och samhälle kom 1970-talets läroplansreform att präglas av 

ett ökat utrymme för läraren där en metodisk/didaktisk modell presenterades.  

 

I rapporten står ytterligare att läsa att när grundskolans i ordningen tredje läroplan skulle 

beredas och genomföras var det under ledning av först en folkpartistisk skolminister och 

sedermera en moderat skolminister. Tidigare läroplaner hade framarbetats och antagits under 

en socialdemokratisk ledning. Enligt Skolverkets (2004) interna rapport skulle Lgr80 komma 

att skilja sig från tidigare läroplaner men inte bara på grund av ideologiskt skilda 

ståndpunkter.  

 

Studierna skulle i Lgr80 ge insikt i centrala begrepp och lägga en grund för 

kunskapsutveckling. Målstyrning uttryckt i centrala begrepp och kunskaper kom här att vara 

centralt till skillnad från tidigare där styrningen av stoffet var det dominerande. Detta bidrog 

till ett utrymme för lärarna själva att välja innehåll. Lgr 80 gav även utrymme för varje skola 

att utarbeta en lokal handlingsplan vars syfte var att genomföra skolans övergripande mål 

samtidigt som hänsyn skulle tas till de lokala resurser som fanns.  

 

Längre fram under 80-talet inleddes en decentralisering. Den stora målsättningen var nu att 

utveckla Europas bästa skola där den värdegrund, som vi känner till från Lpo94, framhölls 

som viktig. Den bör bygga på etiska normer såsom människolivets okränkbarhet, individens 

frihet, solidaritet med svaga och utsatta samt respekt för allas lika värde. 1993 presenterade 

regeringen två förslag innehållande en ny läroplan samt ett nytt betygssystem. Lpo94 antogs 

och kom att vara den gällande läroplanen fram till år 2010 då nya förslag för Lgr11 

presenterades.  

 

I Sverige agerar lärare, som tidigare nämnts, efter av staten utfärdade styrdokument där en del 

i lärarnas arbete, vilket finns utförligt beskrivet i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, är det som kallas för demokratiuppdraget. Varje 

lärare har till uppgift att förmedla demokratiska värderingar till eleverna och få dem att tänka 

kritiskt och ta ansvar för sina egna liv.  



4 
 

 

I läroplanen fastställs att skolan ” ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på” (Lgr 11,s.4). Skolans värdegrund tar fasta i att eleverna ska fostras in i ett demokratiskt 

samhälle för att kunna växa upp till ansvarstagande människor vilka har en känsla för vad som 

är rätt respektive fel att göra i samspel med andra människor.  

En annan framträdande del i skolans värdegrund är att det ska erbjudas en likvärdig utbildning 

för alla oavsett var i landet man bor, eller vilka behov man har. Den enskilde elevens 

välbefinnande framhålls och en ”[m]edvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ska ge en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar (Lgr11, s.4). Sammantaget 

är lärarnas uppgift att förmedla demokratiska värderingar till alla uppväxande demokratiska 

medborgare i Sverige.  

 

I Kuba om Kuba (Departamento de Orientación Revolucionaria del Committé Central del 

Partido Communista de Cuba, 1976), en rapport framlagd av Fidel Castro i samband med 

Kubas kommunistiska partis första kongress 1975, visar man på revolutionens stora framsteg i 

den sociala utvecklingen vilket, som man uttrycker det, gav Kuba ”en ledande ställning bland 

de latinamerikanska länderna” (Departamento de Orientación Revolucionaria del Committé 

Central del Partido Communista de Cuba 1976, s.115). Lag 561 i september 1959 skapade 

10 000 nya skolklasser och skolreformen som togs i bruk i december samma år medförde att 

3000 frivilliga lärare skickades upp i bergen för att utbilda befolkningen i de mer avlägsna 

delarna av landet. Två år senare infördes alfabetiseringskampanjen och på ungefär ett år lärde 

sig över 700 000 vuxna kubaner att läsa och skriva. Såtillvida inleddes Kubas 

vuxenutbildning för att på sikt höja landets utbildningsnivå och främja planerna för 

ekonomisk utveckling (Departamento de Orientación Revolucionaria del Committé Central 

del Partido Communista de Cuba 1976, s.116). Sammanfattningsvis skedde i och med 

utbildningsreformen en stor förändring i Kubas utbildningssystem som sedan dess har varit en 

viktig punkt på Kubas politiska agenda.  

 

På Kubanska utbildningsministeriets hemsida står att läsa att internationella utredningar och 

undersökningar visar att Escuela Secundaria Básica (ESB, vår förkortning) vilken motsvarar i 

det närmaste det svenska högstadiet, är den mest komplicerade nivån i utbildningssystemet 

där såväl lärare som elever möter svårigheter. Att eleverna skickas mellan olika lärare i de 
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olika ämnena och att encyklopediska kunskaper hitintills har gällt som mål ses som ett stort 

problem. Därför har det kubanska utbildningsministeriet utarbetat en ny modell för ESB: 

”Proyecto de Escuela Secundaria”. I detta material presenteras ESB som institution, dess mål 

och syfte.  

 

”Proyecto de escuela secundaria básica” (Ministerio de Educación 2008) behandlar den 

framtida utvecklingen av skolväsendet på Kuba. Materialet är till för att visa samt lägga 

grunden till den så kallade ”Modelo de la Escuela Secundaria Básica”, en skolmodell för 

förändring av dagens utbildning på Kuba. Modellen är i överensstämmelse med de aktuella 

händelserna i vilka den kubanska utbildningen utvecklas och den är färgad av de 

socioekonomiska förändringarna som pågår i landet. Den reflekterar också (det 

Kommunistiska) Partiets konkretisering av utbildningspolitiken samt att det kubanska folket 

behöver denna (konkretisering) för att uppfylla målet med utbildningen: att forma nya 

generationer av kubaner vilka är principfasta med det socialistiska samhällets normer 

(Ministerio de Educación 2008).    

 

Secundaria básica består av klass 7 till 9 då barnen är mellan 12 och 15 år gamla. Det finns 

både stads- och landsortsformer av denna nivå i skolsystemet. Utöver denna nivå finns även 

förskola, en gemensam för motsvarande låg- och mellanstadiet, en universitetsförberedande 

skolform (motsvarande det svenska gymnasiet)1.  

 

Lavinia Gasperini (2000) påpekar att Kuba är ett gott exempel på att ett utvecklingsland kan 

ha en god utbildning som är tillgänglig för alla medborgare. Kuba har, trots stora ekonomiska 

kriser främst efter Sovjetunionens fall, lyckats upprätthålla en hög kvalitet i utbildningen. 

Mellan 10 och 11 procent av landets BNP går till att finansiera utbildningen. Gasperini (2000) 

menar på att utbildning är en investering på lång sikt vilken kräver bestående riktlinjer och 

politiskt stabilitet för att kunna utvecklas. Dock har denna stabilitet, i Kubas fall, uppnåtts via 

ett enpartistyre och därför på bekostnad av demokratin.      

 

I beskrivningen ovan presenteras två länders skilda situationer. För denna uppsats syfte ämnar 

vi presentera hur styrdokumenten i ländernas respektive utbildningssystem förhåller sig till 

                                                 
1 Det finns även skolformer inriktade på specialutbildning för funktionshindrade elever eller elever med vad som 

kallas uppförandeproblem. 
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Englunds utbildningskonceptioners utmärkande drag. Tomas Englund (2005) presenterar tre 

utbildningskonceptioner: den patriarkaliska, den vetenskapligt-rationella samt den 

demokratiska. Utmärkande kännetecken i de svenska läroplanerna från 1900-talet möjliggör 

en koppling till dessa tre konceptioner som i vår undersökning kommer att fungera som en 

övergripande kategorisering av de svenska och kubanska styrdokumenten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de olika utbildningskonceptionernas dominerande 

karaktärsdrag kommer till uttryck i de svenska och kubanska styrdokumenten. För att kunna 

göra detta ställer vi oss följande frågor:   

 

• Hur kommer de eventuella ideologiska utgångspunkterna till uttryck i 

styrdokumenten?  

• Vilka är de båda ländernas syften och mål med utbildningen utifrån ett politiskt 

ideologiskt perspektiv? På vilket sätt kan innehållet i medborgarkunskapsämnet på 

Kuba och samhällskunskapsämnet i Sverige kopplas till utbildningskonceptionerna?   

• Vilka utbildningskonceptioner kan tolkas i de båda ländernas styrdokument? 

 

2. Tidigare forskning och begreppsteoretisk referensram 

2.1 Utbildning och demokrati 

Tomas Englund (2005) undersöker hur utbildningsfilosofiska samt politiska strömningar har 

påverkat utformandet av läroplanerna i Sverige under 1900-talet. Vilket ovan nämnts 

presenterar Englund (2005) tre utbildningskonceptioner: Den patriarkaliska, den 

vetenskapligt-rationella samt den demokratiska utbildningskonceptionen. Dess kännetecken 

kommer att behandlas närmare längre fram i uppsatsen. För att komma fram till dessa har 

Englund grundligt undersökt politiska strömningar samt de mest framträdande 

utbildningsfilosofierna under 1900-talet: reformpedagogiken, progressivismen, 

essentialismen, perennialismen och rekonstruktivismen. Det är framförallt inom 

progressivismen som utbildningsfilosofen John Dewey har en framträdande plats.  

 

Dewey (1916/1997) analyserar sambandet mellan demokrati och utbildning och hur man via 

kommunikation kan stärka de demokratiska idealen i samhället och framförallt i varje 

medborgare. Ett demokratiskt samhälle måste, enligt Dewey, ”ha en typ av utbildning som ger 
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individerna ett personligt intresse för sociala relationer och kontroll, och intellektuella vanor 

som gör det möjligt att genomföra sociala förändringar utan att oordning uppstår” (Dewey 

1916, s.140). Dewey vill påvisa att det demokratiska samhället har ett stort behov av en 

planerad och systematisk utbildning. En av förklaringarna till det är att en stat som är baserad 

på allmän rösträtt har som krav, om statens syfte är fortsatt utveckling och en strävan efter 

något bättre, att de som lägger en röst är utbildade. En annan förutsättning för demokrati är 

intresset och det frivilliga engagemanget vilket även det skapas genom utbildningen. 

Utbildningen kan i ett demokratiskt samhälle ses som en slags garant för det fortsatta 

(demokratiska) engagemanget (Dewey 1916/1997).  

 

Med utgångspunkt tagen från Deweys utbildningsfilosofiska resonemang om vad som krävs 

för att ett demokratiskt samhälle ska fortleva och utvecklas, är demokrati den styrelseform 

som är att föredra framför andra. På Kuba möter vi inte den traditionella västerländska 

demokratin vilket ställer krav på att vi måste definiera olika former av demokrati och att 

demokrati som begrepp kan uppfattas på flera olika sätt beroende på i vilken kontext det 

behandlas.  

 

2.2 Demokratibegreppet ur olika perspektiv 

Demokrati som begrepp kan användas på många olika sätt. Robert A Dahl (2000) påpekar att 

fem kriterier bör uppfyllas för att en företeelse ska anses vara demokratisk. Det första kriteriet 

handlar om att varje människa ska beredas möjlighet för ett effektivt deltagande och för att få 

sin röst hörd. Det andra och tredje handlar om lika rösträtt samt att alla som röstar ska få 

möjlighet att sätta sig in i de olika förslag som finns samt eventuella konsekvenser. Kriterium 

fyra och fem innebär att medborgarna måste inneha en kontroll över den politiska agendan 

och om vad som skall behandlas samt att alla som är födda i landet eller har bott i landet 

under en längre tid erbjuds möjligheten att delta. Enligt Dahls (2000) här uppställda kriterier 

faller ej Kuba och de tillvägagångssätt som används i de politiska processerna inom ramarna 

för vad som skulle anses vara en demokratiskt korrekt process ur flera aspekter. Dels är de det 

Kommunistiska partiet på Kuba som beslutar om den politiska agendan och den kontrolleras 

således inte av medborgarna. Å ena sidan bereds medborgarna på Kuba för ett effektivt 

deltagande men å andra sidan finns det ett parti att lägga sin röst på. Dahls (2000) definition 

av de olika kriterierna för en demokratisk process vittnar om att medborgarna bör utbildas för 

ett effektivt deltagande i syfte att kunna driva den politiska agendan och i ett längre perspektiv 

även samhällsutvecklingen framåt. Dahl (2000) nämner även att demokratiskt styrda länder 
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har ekonomiska fördelar över icke-demokratiska system då demokratiska länder sörjer för en 

god utbildning som ger en välutbildad arbetskraft. Tanken är att denna välutbildade 

arbetskraft i sin tur bidrar till en ekonomisk tillväxt.  

 

Trots att Kuba, enligt Dahls (2000) inramning av den demokratiska processen, ej präglas av 

en västerländsk demokratisk process har landet en god utbildning, vilken bidragit till att 

landet kontinuerligt producerar högutbildad arbetskraft. Kanske har denna relation mellan 

utbildning och demokrati inte en generell täckning världen över. Möjligen finns det andra sätt 

att förklara paradoxen som uppstår då Kuba, vilket inte är ett demokratiskt land, lyckas 

behålla en utbildning som på många sätt går att likställa utbildningen i västerländska 

demokratier.  

 

Vi har valt att definiera begreppet demokrati och vad det har för innebörd inom de olika 

ideologiska fälten. Demokrati för en liberal är inte detsamma som för en socialist. Det 

västerländska idealet, det vill säga den liberala tolkningen av demokrati, är oftast den som vi 

västvärlden bekänner oss till. För att bidra till en ökad förståelse så krävs en kontextualisering 

av begreppet demokrati. Vi kommer härnäst undersöka vad begreppet demokrati innebär på 

Kuba i jämförelse med i Sverige. 

 

Enligt Ball & Dagger (2002) förespråkas demokrati av flertalet av de ideologiska 

strömningarna. Dock befinner sig ideologierna i konflikt med varandra, och en förklaring till 

det tros handla om att det är svårt att finna någon gemensam tolkning och förklaring av vad 

demokrati är och vad begreppet bör innehålla. Genom att istället se på demokrati som ett ideal 

istället för ett styrelseskick blir det något som till exempel en stat strävar mot eller vill uppnå. 

De flesta är överens om att demokrati är en form av ”folkstyre” men mer precist vad det 

innebär är föremål för starka åsiktsskillnader och diskussioner (Ball & Dagger 2002).  

Varje ideologi har som nämnts en egen tolkning av det demokratiska idealet och vilka de 

människor är som bör styra staten: 

  

Den liberala demokratin understryker demokratiska fri- och rättigheter för individen som 

essentiella. Det är den här typen av demokrati som karakteriserar de flesta av de västerländska 

demokratierna. För liberalerna är demokrati ett folkstyre, där makten utgår från medborgarna 

via allmänna val. Medborgerliga rättigheter, yttrandefrihet och religionsfrihet, rätten att 

kandidera för offentliga ämbeten samt rätten att äga egendom är rättigheter och friheter vilka 
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liberaler anser vara nödvändiga för att realisera det demokratiska idealet såsom de tolkar det 

(Ball & Dagger 2002).   

 

Den sociala demokratin har en annan ideologisk utgångspunkt. Nyckeln till demokrati inom 

den sociala demokratin är jämlikhet gällande makten i samhället och inom offentliga ämbeten. 

Sociala demokrater anser att liberala demokrater åsidosätter fattiga och arbetarklass till fördel 

för de rika. Pengar är makt och de som har rikedom har makt över de som inte har det. 

Rikedom gör det möjligt för ett deltagande i det politiska livet. Detta bidrar till att de rika får 

ett större inflytande i skapandet av den politiska agendan. Demokrati är folkstyre och det 

ställer krav på att varje person har ett jämlikt inflytande över regeringen. Det hänger ihop med 

”en person, en röst”. Sociala demokrater vill bevara de medborgerliga rättigheterna och arbeta 

för rättvis konkurrens när det gäller att kandidera för politiska uppdrag. Dock förnekar de att 

människor kan vara helt fria eller jämlika då det förekommer stora ojämlikheter på grund av 

rikedom och makt (Ball & Dagger 2002). 

 

I kommunistiska länder har man en tredje tolkning av demokrati, något som benämns som 

folkdemokrati. På flera sätt är folkdemokrati den demokrati som befinner sig närmst den 

grekiska tolkningen av begreppet, vilken såg demokrati som ett styre av och för de ’vanliga’ 

människorna2. Ur en kommunistisk synvinkel kallas de ’vanliga’ människorna för 

proletariatet, även benämnd som arbetarklassen, och demokrati kommer att uppnås först när 

regeringen styr utefter proletariatets intressen. Detta betyder dock inte att proletariatet själva 

måste sitta i regeringsställning. Istället finns det inom folkdemokratin något som kallas för 

”arbetarklassens diktatur” vars mål är att styra utefter proletariatets intressen. Det direkta 

syftet är att motarbeta kapitalisterna och överklassen som tidigare använt sin makt för att 

exploatera arbetarklassen. Genom att motarbeta kapitalisterna så förbereder diktaturen 

proletariatet för det klasslösa samhället där staten kommer att förtvina. Under tiden är syftet 

för folkdemokratin att se till att kommunistpartiet får fortsätta styra. En framstående del i 

folkdemokratin är att det är det kommunistiska partiets uppgift att kontrollera den politiska 

makten och ekonomiska planeringen. Detta är vad kommunister kallar för demokratisk 

centralism (Ball & Dagger 2002).  

 

                                                 
2 I den grekiska versionen av begreppet demokrati var det endast de fria männen som hade rösträtt.  
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Dessa framställningar av demokrati kommer att behandlas vidare i diskussionsdelen där vi 

kommer att diskutera huruvida någon av dessa demokratiuppfattningar kan speglas i den 

kubanska modellen och den svenska läroplanen.  

 

2.4 Läroplansteoretisk forskning 

I Ninni Wahlströms (2009) läroplansteoretiska forskning är en av utgångspunkterna att det 

som uttrycks i skolans läroplan kan ses som ett erbjudande om lärande. Läroplanen formar 

samhällets syn på utbildning, antingen att utbildning ses som någon form av leverans eller 

lärande. Wahlström menar på att det skulle vara enkelt om läroplansforskningen skulle ha 

erbjudit en sann tolkningsram som även talade om hur en läroplan bör utformas men att 

forskning just visat att detta inte är möjligt. Det är istället mer givande att se läroplanen som 

ett löfte om vad eleverna kan tänkas lära sig i skolan.  

 

Wahlström (2009) diskuterar även det faktum om att läroplanen är öppen för tolkning och att 

dessa tolkningar kan påverkas över tid beroende på vad som händer i samhället och av olika 

politiska uppfattningar som kan tänkas påverka utbildning och skola. En läroplans innehåll är 

inte konstant utan kan sägas innehålla en dominerande syn på såväl samhälle som utbildning. 

Wahlström menar på att genom att läroplanen konstrueras på en statlig nivå kommer statens 

dominerande ideologi till uttryck. Det är dels detta vi i vår analys ämnar undersöka: om de 

ideologiska avtrycken är tydliga i styrdokumenten.  

 

Det finns enligt Wahlström (2009) två olika fält mellan vilka de svenska styrdokumenten rört 

sig. Dels ett effektivitets- och leveransinriktat synsätt, dels ett synsätt som framhåller 

demokratifrågor och relationen mellan individen och dess omgivning. Enligt Wahlström är 

det effektivitetsinriktade synsättet det dominerande samtidigt som ett mer demokratiskt 

inriktat synsätt hela tiden finns närvarande. Stundtals har även den demokratiskt inriktade 

läroplansforskningen haft ett visst övertag. Detta blir intressant ur vår synvinkel då vi ämnar 

använda styrdokument sprungna ur en annan kontextuell verklighet än den svenska. Beroende 

på hur de kubanska styrdokumenten ger för tolkning kan synen på de svenska styrdokumenten 

komma att förändras från ett effektivitetsinriktat synsätt till ett mer demokratiskt inriktat 

synsätt. 

 

I den ovan presenterade forskningen tar Wahlström (2009) sin utgångspunkt i redan färdiga 

styrdokument och hur dessa tolkats över tid samt vilken roll utbildningen har tillskrivits. 
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Englund (2005) har med sin läroplansteoretiska forskning haft som syfte att demonstrera hur 

skolans innehåll påverkas beroende på politiska och sociala krafter. För vår undersökning blir 

således Englunds läroplansteoretiska modell central. Den visar på hur det politiska livet 

bjuder på förutsättningarna för utbildningssystemets utveckling med fokus på utbildningens 

syfte, ställning, innehåll och mål. Genom att svaren på dessa frågor har förändrats över tid 

innebär det att läroplanernas betydelse bör kopplas ihop med de olika utbildningskonceptioner 

som Englund kallar för den patriarkaliska, den vetenskapligt–rationella samt den 

demokratiska konceptionen. Syftet med användandet av Englunds (2005) 

utbildningskonceptioner som referensram i vår undersökning är således dess bidrag till en 

ökad förståelse för hur utbildningspolitiska styrdokument formats och fortfarande formas. 

Englunds forskning har visserligen bedrivits utifrån en svensk kontext men genom att 

tidsspannet och innehållet är rikt i de olika utbildningskonceptionerna kan ändå kopplingar 

göras till ett annat lands kontext. Vidare presenteras de tre utbildningskonceptionernas mest 

utmärkande drag. 

 

2.4.1 Den patriarkaliska utbildningskonceptionens utmärkande drag 

� En för alla tillgänglig, obligatorisk och medborgerligt bildande skola där utbildningens 

primära syfte är social integration. 

� Praktisk undervisning anpassad till framtida yrkesroll.  

� Utbildas till en arbetsduglig medborgare med egenskaper som arbetslust, 

arbetsärlighet, ansvarskänsla och fosterlandsstolthet. 

� Läroplanerna genomsyras av krav på medborgarnas sociala fostran (Englund 2005).  

 

2.4.2 Den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionens utmärkande drag 

� Demokratins överlevnad är i fokus och med det även skolans roll som en garant för 

demokratins överlevnad genom fostrandet av demokratiska människor. 

� Trots de demokratiska ambitionerna vilar konceptionen på en specifik 

vetenskapsuppfattning. Det är vetenskapens uppgift att lösa samhällsproblemen. 

� Frågor som tidigare befunnit sig på den politiska agendan gjordes till sakfrågor där 

vetenskapsmän och utnämnda experter får ansvara för lösningarna. 

� Den demokratiska konceptionen, eller tendenserna till en rekonstruktivistisk 

utbildningsfilsosofi, där människorna själva ska forma sin egen framtid blir här 

undanträngd av de värderingsfria vetenskapliga utgångspunkterna som ska forma 

skolans innehåll (Englund 2005). 
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2.4.3 Den demokratiska utbildningskonceptionens utmärkande drag 

� Skolans roll förändras till att ses som en politisk kraft i byggandet av ett bättre och 

mer demokratiskt samhälle. 

� Skolan ska aktivt fostra demokratiska medborgare och uppmanas att understödja en 

demokratisk samhälls- och människosyn. 

� Skolan ska inte längre vara neutral utan ta ställning för demokratin som doktrin. 

� Individen ska utrustas med politiska resurser, dels för att kunna påverka sin 

livssituation dels för att kunna göra sig gällande i politiska sammanhang. En 

värdemätare av den demokratiska konceptionen är den fackliga aktiviteten och 

deltagandet i det politiska livet, något som är brukligt i den formella demokratin 

(Englund 2005). 

 

Dessa konceptioners utmärkande drag kommer att behandlas vidare i vår diskussionsdel där vi 

kommer att sätta dem i relation till innehållet i de svenska styrdokumenten och den kubanska 

modellen för ESB.  

 

3. Metod 

I syfte att försöka besvara våra frågeställningar har vi valt en form av idé- och ideologianalys, 

sålunda en typ av innebördsaspekt av texter och de idéer som uttrycks i styrdokumenten. Det 

finns tre typer av idéanalyser klassificerade utifrån syfte och ambition: ett beskrivande, ett 

förklarande samt ett syfte som inbegriper ett ställningstagande. Det sistnämnda syftet är det 

som lämpar sig bäst för just vår undersökning, då dess primära syfte är att tolka två länders 

utbildningssystem och vilka ideologier som bygger upp deras värdegrund, syfte och innehåll. 

I de fall där syftet handlar om att göra ett ställningstagande är metoden för detta en 

innehållslig idéanalys. I en innehållslig idéanalys söker man klargöra olika samband, om och 

hur olika resonemang uttrycks, samt vilken betydelse dessa kan tänkas ha. I vår läsning av de 

svenska och kubanska styrdokumenten kommer detta innebära att söka klarlägga centrala 

begrepp gällande ideologiska ställningstaganden (Bergström & Boréus 2005).  

 

Dock måste analysen även knytas till en kontextuell verklighet och av det skälet har vi i den 

tidigare forskningen presenterat tre olika demokratisyner. Detta görs för att kunna placera 

texterna i det sammanhang i vilka de kommit till. En ideologi kan heller inte förstås utan en 
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materiell kontext, därför har vi ställt frågor även till denna i syfte att tydliggöra landets 

aktuella styrelsestick och dess ideologiska utgångspunkter. Med bakgrund av de tre olika 

definitionerna av demokrati kan såväl landets ideologiska kontext som styrdokumenten 

förstås och detta kommer vi att resonera kring i analysdiskussionen.    

 

En idealtyp kan ses som ett analytiskt instrument som beskriver verkligheten, men som inte 

kan avläsas i verkligheten. De ska heller inte ses som en modell för verkligheten (Bergström 

& Boréus 2005). Idealtyper kan vid läsning av texter användas som ett raster att lägga över 

dessa för att kunna identifiera vissa kännetecken i dem.  

 

Med hjälp av idealtyper kan man också avgöra om olika delar av texten inte kan klassificeras på detta 
sätt, dvs. att delar av styrdokumenten inte ryms i någon av forskarens konstruerade idealtyper. Själva 
urvalet av idealtyper blir för detta analysverktyg centralt (Bergström & Boréus 2005, s.160)  
 

Vi kommer att utgå från de beskrivningar och analyser av demokrati, samhälle och 

medborgarskap som förekommer i styrdokumenten och materialen från det svenska 

skolverket samt det kubanska utbildningsministeriet.  

 

Fördelen med idealtyper som analysverktyg är att det är lättare att få ordning på stoffet. Detta 

tillvägagångssätt kan därför med fördel användas i en komparativ studie som denna. ”En 

kritik som kan riktas mot alla typer av klassifikationsscheman är att det kan råda oklarhet om 

huruvida analysramen verkligen är en på förhand konstruerad modell eller om den ska ses 

som ett resultat av studien” (Bergström & Boréus 2005, s.171). En ytterligare kritik som kan 

riktas till analysmodellen är att forskaren lockas till att hitta något i texten som egentligen inte 

finns där, så att det passar in i en idealtyp som valts till undersökningen. Emellertid är det inte 

vi som skapat dessa idealtyper, utan de är ett resultat av Englunds (2005) forskning. Vi 

kommer att iaktta försiktighet i läsningen av styrdokumenten och vår ambition är att inte tolka 

in icke-existerande formuleringar och skildringar.    

 

3.1 Utbildningskonceptioner som idealtyper 

Englund beskriver en idealtyp som ” en stegring eller en artikulering av vissa element i 

verkligheten, en metafor som åskådliggör vissa empiriska sammanhang” (Englund 2005, 

s.306). Dessa sammanhang har han kategoriserat in som de tre utbildningskonceptionerna 

vilka benämns som den patriarkaliska, den vetenskapligt-rationella samt den demokratiska. I 

vår undersökning kommer vi att använda oss av nedanstående modell med konceptionernas 
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bärande principer och uttryck. Med uttryck menar Englund framförallt ”de 

samhällsorienterande ämnenas plats och karaktär i skolans undervisning. Med principer avses 

primärt konceptionens ideologiska och utbildningsfilosofiska förankring” (Englund 2005, 

s.306). På följande sida finns den modell vi kommer att arbeta utifrån, i vilken vi samlar de 

bärande begreppen och uttrycken i de idealtyper vi har valt.  

 

Modell - Idealtyper som analysverktyg: 

 Styrning, 

demokratibegreppet och 

dess ställning 

Utbildningens syfte och mål Utbildningens innehåll 

Patrialkal 

utbildnings- 

konceptionen 

Ledarskap förbundet med 

arv vilket är överordnat 

demokratins principer. 

Nationens intressen tolkas 

av de ledande grupperna, 

begränsat utrymme för 

stridande ideologier. 

Arbetsduglighetsfostran och 

uttalade värdemässiga 

intentioner. 

Fosterlandshistoria, 

medborgarkunskap. 

Illustrera normer, 

övertygelse och attityder. 

Historieämnet det 

viktigaste 

samhällsorienterande 

ämnet. 

Vetenskapligt-

rationell 

utbildnings- 

konception  

Funktionalistisk 

demokratiuppfattning, 

representativt styre. 

Framvalda eliter styr. 

Ändamålsrationell. Ger 

utrymme för andra 

ideologier inom ramen för 

en demokratisk 

överideologi. 

Objektiv vetenskap, rationell. 

Yrkesförberedande. Ingen 

planerad medborgerlig 

politisk bildning. 

Innehåll bestäms av 

ämnesexperter. Strukturer, 

begrepp, problem och 

processer centralt inom 

samhällsvetenskaperna. 

Ytligt och fragmentariskt 

Demokratisk 

utbildnings- 

konception  

Förverkligas i samma 

utsträckning som folket 

deltar i den politiska 

beslutsprocessen. 

Kommunikativ rationalitet 

och den participativa 

aspekten betonas. 

Demokratibegreppet ses 

som normativt. 

Demokratifostran. Utveckla 

och förverkliga vissa politiska 

ideal som demokrati och 

jämlikhet. 

Samhällsorientering för 

participation och bevarande 

av de demokratiska värdena. 

Grundläggande för politisk 

bildning. 

Ökad politisering, öppet 

förhållningssätt gällande 

urval av innehåll som skall 

uppmana till granskning 

och eftertanke. 

Modell 1. Utarbetad efter Tomas Englunds (2005) utbildningskonceptioner. 
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Den patriarkaliska utbildningskonceptionen har medborgerlig- och arbetsduglighetsfostran 

som mål med utbildningen. I en sådan konception lämnas inte stort utrymme för skilda 

ideologiska uppfattningar. Historia, framförallt fosterlandshistoria, och medborgarkunskap ses 

som de viktigaste ämnena i skapandet av medborgare. Patriotism, eller som Englund (2005) 

benämner det: nationell samhörighetstanke, är överlag överordnad vetenskapen. I 

konceptionen dominerar uttalade värdemässiga intentioner vilka förmedlas genom den 

medborgerliga och politiska bildningen.   

 

I den vetenskapligt-rationella konceptionen dominerar en stark tro på vetenskapssamhället 

och vetenskap i största allmänhet. En objektiv kunskap, förmedlad av ämnesexperter, fungerar 

som riktmärke för undervisningens innehåll. Den starka övertron på objektiv vetenskap 

hämmar förekomsten av skilda ideologier och värderingar. Det existerar därför ingen planerad 

medborgerlig och politisk bildning eftersom denna inte anses relevant för utbildningens 

yrkesförberedande syfte.    

 

I Englunds (2005) tredje utbildningskonception, den demokratiska, ses utbildningssystemet 

som en instans vars uppgift är att stötta den demokratiska samhällsutveckling som 

eftersträvas. Att förmedla demokratiska värderingar och få människor att själva vara kapabla 

till att bära upp demokratin är det dominerande syftet med utbildningen. Därför ska det i en 

demokratisk utbildningskonception ske en ökad politisering av skolan innehåll där olika 

värderingar kan konfronteras mot varandra. De politiska idealen jämlikhet och demokrati 

skall befästas och eleverna skall vara beredda på att arbeta för en förbättring av samhället.  

Vi kommer således att använda oss av Englunds utbildningskonceptioner som ett verktyg för 

att hitta kännetecken med vilka vi kan analysera styrdokumenten. Englunds 

utbildningskonceptioner kommer följaktligen att behandlas som idealtyper för de 

styrdokument vi kommer att undersöka. Englunds utbildningskonceptioner är dock utvecklade 

efter en svensk utbildningshistoria och i enlighet med svenska läroplaner samt kursplaner för 

medborgarkunskapen. Dock finns det karaktäristiska kännetecken i främst den patriarkaliska 

och den vetenskapligt-rationella konceptionen vilka kan liknas vid de utmärkande 

kännetecken man hittar vid en snabb överblick i den kubanska modellen för ESB och 

kursplanen för medborgarkunskapen. Därför kommer vi att dra paralleller mellan de båda 

utbildningssystemen och Englunds utbildningskonceptioner för att visa på likheter och 

skillnader de kubanska och svenska utbildningssystemen emellan samt visa på vilken av 

Englunds konceptioner som stämmer bäst överens med det kubanska utbildningssystemet. Vi 
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kommer att leta efter de karaktärsdrag som utmärker de olika konceptionerna samt de olika 

utbildningssystemens styrdokument.  

 

Vi kommer att i enlighet med vår frågeställning tolka de olika utbildningssystemens 

värdegrunder för att hitta deras ideologiska utgångspunkter. Utbildningens syfte kommer vi 

att tolka utifrån respektive lands utbildnings uppsatta mål och riktlinjer, och utbildningens 

innehåll kommer vi att analysera utifrån medborgarkunskapens och samhällskunskapens 

uppsatta mål och huvudsakliga innehåll.   

 

3.2 Material 

Än så länge har vi endast benämnt det material som ska användas för analys för styrdokument 

tillhörande utbildning och skola. Mer precist är det material som ska granskas, ur ett svenskt 

perspektiv, Lgr11 samt den proposition som ligger till grund för den nya läroplanen. Gällande 

Kuba kommer ett material från kubanska utbildningsministeriet, där ESBs framtid fastställs i 

en ny modell, att användas i analysen. Orsaken till att vi valt dessa dokument gällande Kubas 

utbildningssystem beror på att vi inte lyckats få tag på läroplanen som nu används. Detta är av 

en för oss en okänd anledning och eftersom vi ej fick tillgång till den nu gällande läroplanen 

för det kubanska skolsystemet får vi istället använda oss utav modell som har framarbetats 

under senare år i ett försök att utveckla den kubanska utbildningen. Det blir då intressant i en 

komparativ studie som denna att använda sig av Lgr11 ur ett svensk perspektiv, eftersom även 

användningen av denna ligger i ett framtida skede.  

 

Läsningen av det kubanska materialet sker på originalspråket eftersom vi då inte behöver se 

till några misstolkningar i översättningen annat än de vi själva ansvarar för. En av författarna 

har studerat spanska på avancerad nivå på universitetet och har således i viss omfattning 

erfarenhet av textöversättning.  

 

3.3 Urval 

Inför denna undersökning har vi valt att analysera de delar av innehållet och syftet som vittnar 

om eventuella ideologiska utgångspunkter och värdegrunder i den kubanska modellen för 

ESB (Ministerio de Educación 2008) samt Lgr11. Vi granskar även medborgarkunskapsämnet 

på Kuba och samhällskunskapsämnet i Sverige. På grund av svårigheter att få tag på material 

från Kuba, samt att denna undersökning har ett begränsat antal sidor har vi valt att inte 

innefatta själva läromedlen från de granskade ämnena från de båda länderna, utan fokuserar 
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på själva kursplanerna för ämnena. Vi har på grund av nämnda svårighet att hitta material 

samt tidsbrist i undersökningen ej innefattat ett kubanskt perspektiv i tolkningen av den 

kubanska modellen för ESB.  

 

3.4 Källkritik 

I den komparativa analys som här skall genomföras behöver vi dels källor som förklarar den 

svenska utbildningshistorien, dels källor som innehåller beskrivningar av de eventuella 

omgivande ideologier som legat till grund i framtagandet av utbildningssystemets 

styrdokument. Detsamma gäller urvalet av källor gällande Kubas utbildningshistoria och vilka 

krafter som har präglat den. I vår undersökning kommer vi att använda oss av såväl primär- 

som sekundärkällor. Mats Börjesson (2003) påpekar att texter som har skrivits av deltagare 

eller direkta observatörer, primärkällor, framför texter som baseras på vad någon hört eller 

sett, sekundärkällor, har en högre trovärdighet. Detta kan dock ifrågasättas beroende på vad 

källmaterialet syftar till att beskriva. Vid en källkritisk analys skall alltid till exempel politiska 

texter ifrågasättas. I vår undersökning använder vi oss av texter som är tydligt uttalade 

politiska dokument som med dokument rörande utbildningssystemet. Detta utvecklas i 

följande stycke. 

 

Börjesson (2003) menar att ju flera led som informationen passerar desto mindre blir värdet 

av källan. Vi har, när vi arbetat med källor rörande Kuba, använt oss av två texter vilka 

framtagits av Kubas Kommunistiska Parti. Dessa kan ses som primärkällor samtidigt som 

texterna är starkt förankrade i politiska ställningstaganden. Dels av detta skäl så presenteras 

även forskning av Lavinia Gasperini (2000) som bestyrker det som presenteras i de två 

texterna framtagna av Kubas Kommunistiska Parti.  

 

4. Analys  

I analysen presenteras de båda ländernas utbildningssystem utifrån modellen vi har 

presenterat i metodavsnittet: styrning, demokratibegreppet och dess ställning, utbildningens 

syfte och mål samt utbildningens innehåll.  

  

4.1 Styrning, demokratibegreppet och dess ställning  

I den svenska värdegrunden framhålles demokratin som grundläggande doktrin i arbetet i 

skolan.  
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Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja 
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Lgr11, s.4).    
 

I Lgr11 uttrycks det upprepade gånger att demokrati är det som skall eftersträvas och att för 

att uppnå det så ställs vissa krav på såväl skola som elev. I läsningen av de svenska 

styrdokumenten finns en uttalad värdegrund där människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt att solidaritet 

med svaga och utsatta är värden som skolan ska levandegöra och föra vidare till eleverna.  

 

Samtliga som arbetar inom skolans verksamhet ska ”visa respekt för den enskilda individen 

och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt” (Lgr11, s.9). En viktig 

uppgift för läraren i arbetet med att upprätthålla en demokratisk strävan är att tillsammans 

med sina elever diskutera det svenska samhällets värden och vad dessa kan tänkas få för 

konsekvenser för det personliga handlandet. I detta ska även läraren på ett öppet och objektivt 

sätt visa på att det finns olika uppfattningar och problem samt värderingar som kan skilja sig 

åt.  

 

I Lgr11 går det även att utläsa att det även finns, förutom den grundhållning med detta 

västerländska demokratiska strävansmål som skall finnas i den svenska skolan, delar i 

styrdokumenten som vittnar om en demokrati där en av förutsättningarna är delaktighet, både 

efter avslutad skolgång men även under utbildningsprocessen. En annan viktig aspekt är att 

”[d]e demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen” (Lgr11, s.12). Denna möjlighet finns 

eftersom:  

 

Det [inte är] tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska former och förbereda eleverna för att aktivt 
delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Lgr11, s.5).  
 

I den kubanska modellen är inte önskan om ett demokratiskt tillvägagångssätt och doktrin 

uttalat som det är i den svenska läroplanen. Kuba är en kommunistisk diktatur, där det inom 

skolan satsas på den yngre generationens fostran in i ett samhälle där patriotism och socialism 
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är fundamentala element. Inom den kubanska modellen finns ett mål som består av att eleven 

ska 

 

[u]ppskatta de artistiska och litterära manifestationerna av utmärkande betydelse för den lokala, den 
nationella, den latinamerikanska, den karibiska samt den universella kulturen, naturens skönhet och 
skönheten i det kubanska landskapet så att [eleverna] kan tolka, känna, njuta, uttrycka och skapa i 
enlighet med sin ålder och med vårt samhälles normer, och samtidigt uppmuntra till den artistiska 
utvecklingen i dessa manifestationer för att [eleverna] ska visa mottaglighet och intresse (Ministerio 
de Educación 2008, s.8, vår översättning).    
 

Ytterligare ett av de generella målen i ESB som skolform är att ”visa sin patriotism, uttryckt i 

avståndstagande av kapitalism, den nordamerikanska imperialismens hegemoni och det 

medvetna tillskansandet av den kubanska socialismens valmöjlighet” (Ministerio de 

Educación 2008, s.8, vår översättning). Eleven förväntas även visa kärlek och respekt för ”de 

nationella symbolerna, för fosterlandets hjältar och martyrer, för Revolutionens soldater och 

Martís ideal och exempel” (Ministerio de Educación 2008, s.8, vårlversättning). Eleven ska 

även se upp till Ernesto Guevara och Fidel Castro som förebilder för den kubanska 

revolutionens tankegångar (Ministerio de Educación 2008, s.8).  

 

Det kubanska utbildningssystemet präglas även av en jämlikhetsanda, vilket uttrycks till stor 

del i att alla kubanska barn, ungdomar och även vuxna ska erbjudas utbildning. Även i de 

mest avlägsna delarna av landet ska obligatorisk utbildning erbjudas i form av Escuela 

Primaria Básica och Escuela Secundaria básica, de kubanska skolformer vilka skulle motsvara 

den svenska grundskolan.  

 

Även i det svenska utbildningssystemet hittar vi en liknande syn på jämlikhet i utbildningen. 

Utbildningen ska erbjudas för alla och grundskolan är obligatorisk. Oavsett var invånarna bor 

i landet, eller vilka hinder som står i vägen för deras utbildning är målet att  

 

[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. […] En likvärdig utbildning 
innebär inte att undervisningen utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser fördelas lika. 
Hänsyn ska fortfarande tas till elevers olika förutsättningar och behov (Lgr11, s.5). 
 

Således finner vi i båda ländernas utbildningssystem ett mål om jämlikhet såtillvida att alla 

elever ska erbjudas en utbildning anpassad efter varje elevs behov. Gasperini (2000) 

understryker att ett sådant system finns i den kubanska utbildningen och dessutom påpekar 

hon att den kubanska skolgången är helt och hållet offentligt och kostnadsfritt.   
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4.2 Utbildningens syfte och mål  

Där demokrati uttrycks som fundamental värdegrund i den svenska läroplanen står begreppet 

inte att finna i den kubanska modellen. I modellen för ESB finns det uttryckt att skolformen  

 

har som mål ett grundläggande och övergripande bildande av den kubanska ungdomen, med en grund 
i en generell kultur, som låter ungdomen identifiera sig fullständigt med sin nationalitet och 
patriotism, genom att känna till och förstå sitt förflutna, möta sin nutid och sin framtidsförberedelse, 
och samtidigt medvetet tillägna sig valmöjligheten av socialism, som garanterar försvarandet av de 
sociala erövringarna och Revolutionens verks kontinuitet, uttryckt i deras [ungdomarnas] former att 
känna, tänka och agera (Ministerio de Educación 2006, s.8, vår översättning).      
 

Patriotism, socialism och historia betonas i detta inledande citat för målen i den kubanska 

modellen för ESB. Utöver detta förväntas eleven att ”[u]tveckla känslor och övertygelser, 

såsom korrekta vanor i samlivet och fysisk och psykisk hälsa, som tillåter dem att axla 

positiva egenskaper och lära sig att utveckla dem, stärka sin identitet” (Ministerio de 

Educación 2008, s.10, vår översättning). Detta delmål i modellen för ESB består även i att 

eleven ska ta ansvar för den individuella samt den kollektiva hälsan, i dess relationer 

människor emellan och i förberedelsen för livet i en parrelation, äktenskapet och i 

familjesammansättningen. Även det systematiska praktiserandet av idrott, avståndstagande till 

missbruk av alkohol, tobak och övriga droger är något som den kubanska ungdomen ska lära 

sig att ta ansvar för.  

 

Eleverna förväntas skaffa sig kunskap om sina konstitutionella skyldigheter och rättigheter, ha 

kännedomen om de övriga lagsamlingarna samt ”sätta värde på dess betydelse för en 

harmonisk utveckling av samhället samt dess konsekventa skydd och säkerhet” (Ministerio de 

Educación 2008, s.9, våröversättning) Det fordras ansvarsfullt uppfyllelse av postulaten i 

OPJM (Organicación de Pioneros José Martí) eftersom de fungerar som uttryck av den sociala 

plikten. I synnerhet avses de postulat som är hänsyftade för studerandet och arbetet samt 

elevens förberedelse för att bli medlem i UJC (Unión de Jóvenes Comunistas), vilket är Cubas 

Kommunistiska Partis ungdomsförbund.  

 

Att bestämma över kontinuiteten i sina studier inför erhållandet av ett arbete eller tekniskt 

yrke är ytterligare ett av de generella målen. Detta ska ske i samstämmighet med samhällets 

behov, dess intressen och verkliga möjligheter. Eleven i ESB förväntas kunna lösa egna 

problem i de olika ämnena samt i det vardagliga livet. Eleven förväntas skapa sig en identitet 

samt  
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medelst utveckling av logiskt tänkande, användning av kunskap, strategier och specifika lärotekniker 
såsom erfarenheter och vanor; av dess kommunikation, nämligen, uttrycka sig, läsa, förstå samt skriva 
och korrekt agera med en nivå av självständighet och självreglering med ett till åldern anpassat 
beteende (Ministerio de Educación 2008, s.9, vår översättning)  

 

Ett ytterligare mål är det individuella och kollektiva lärandet vilket i den kubanska modellen 

uttrycks i att eleven ska utveckla en ’passande attityd’ och motivation inför studerandet såväl 

individuellt som kollektivt. Eleven förväntas kunna planera, organisera och koncentrera sig i 

skoluppgifterna och med en hög självständighetsnivå hitta ”de mest passande 

tillvägagångssätten och teknikerna för sitt självlärande och egna utbildningen i de många 

olika informationskällorna” (Ministerio de Educación 2008, s.9, vår översättning). Eleven ska 

i ett annat mål även visa på en hög teknologi och kunna använda denna i diverse 

arbetsuppgifter. Medveten anknytning av förmågor och skicklighet inom teknologi och 

mekanik till studierna och arbetet är ett av de generella målen i modellen för ESB. 

Sammanfattningsvis ser vi tydligt bland de kubanska målen en tydlig riktning för den 

kubanska ungdomen i ideologiska tankegångar.  

 

I Lgr11, däremot, finner vi inte ett direkt liknande mål om en ideologisk övertygelse. I denna 

läroplan är ett övergripande syfte för skolan att förmedla grundläggande värden och främja ett 

lärande i syfte att förbereda eleverna på ett samhälleligt medborgarskap. En av skolans 

uppgifter är därför ”att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr11, s.4). Att främja ett 

lärande i syfte att förbereda eleverna på ett deltagande ställer krav på att undervisningen ska 

bedrivas på ett demokratiskt vis med demokratiska arbetsformer. Som ett resultat av detta ska 

eleverna utveckla sina förmågor när det kommer till att utöva inflytande och ansvar. 

 

Ett annat syfte med den svenska utbildningen är att föra vidare och utveckla ett kulturarv 

innehållande värden, traditioner, språk och kunskaper från den ena generationen till den 

andra. Efter avslutad grundskola så ska den svenska skolan ansvara för att eleven har kunskap 

om samhällets lagsystem och normer, vilka de mänskliga rättigheterna är samt de 

demokratiska värderingarna i såväl skolan som samhället. Skolan ska även ansvara för att 

eleven kan använda modern teknik i syfte att söka efter kunskap, för att kommunicera samt i 

ett skapande syfte. Skolan ska även lägga en god grund hos eleven när det gäller att kunna 

göra nogsamma val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 
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De generella mål och riktlinjer samt värdegrunden speglas i medborgarkunskapens syfte i den 

kubanska modellen och den svenska samhällskunskapens kursplan. I samhällskunskapsämnet 

förväntas eleven reflektera över formandet, förändrandet och samverkandet av individer och 

samhällen samt analysera och kritiskt granska samhällsfrågor på en lokal, nationell och global 

nivå. Utifrån samhällsvetenskapliga begrepp och modeller analyseras samhällsstrukturer och 

eleven förväntas lära sig att uttrycka och värdera inom olika samhällsfrågor genom att 

använda sig av diverse fakta, värderingar samt olika perspektiv. Eleven ska även lära sig att 

källkritiskt söka information från flertalet olika källor. Den delen av samhällskunskapsämnet 

som ligger skolans värdegrund närmast är att lära sig att reflektera över demokrati samt de 

mänskliga rättigheterna (Lgr11, s.79).  

 

Medborgarkunskapens generella mål på Kuba innehåller en fordran att eleven ska förklara 

betydelsen av kunskap om, samt uppfyllandet av normer för social samlevnad och den 

formella utbildningen i det nutida kubanska samhället. Eleven ska även utveckla färdigheter 

via kommunikation av idéer, dialoger och debatter. Eleven ska använda sig av samhället som 

källa och ram för handlande för att lära sig ett medborgerligt beteende. Utöver detta ingår i 

målen också att ”förklara utvecklingen av den konstitutionella processen genom det kubanska 

samhällets historia” samt ”karaktärisera Republiken Kubas konstitution som fundament för 

medborgerlig förberedelse för ungdomar” (Ministerio de Educación 2008, s.180, vår 

översättning). Ytterligare ska eleven karaktärisera Kubas socialistiska lagsystem som 

fundament för ungdomarnas medvetna uppfyllande i samhället och ”påvisa att det kubanska 

samhället organiserar sig med alla och för allas bästa såsom Martí drömde det” (Ministerio de 

Educación 2008, s.180, vår översättning). Därutöver ingår i medborgarkunskapen att eleven 

ska lära sig att det kubanska politiska systemet, som första erövring av Revolutionen, ska 

försvaras eftersom alla efterföljande sociala erövringar beror på den. Liksom i det svenska 

samhällskunskapsämnet består ett av de generella målen i medborgarkunskapen av att 

behandla doktrinen för de mänskliga rättigheterna.  

 

Emellertid finns det inte beskrivet i målen att eleven ska lära sig reflektera över dem, utan 

”karaktärisera de olika generationerna av de mänskliga rättigheterna som finns påbjudna i de 

internationella dokumenten” samt ”förklara den historiska processen i utformningen av 

doktrinen för de mänskliga rättigheterna och freden” (Ministerio de Educación 2008, s.180, 

vår översättning). Utöver detta förväntas eleven ”påvisa den konsekventa tillämpningen av de 
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mänskliga rättigheterna på Kuba med utgångspunkt i dess juridiska garanti och praktiska 

uppfyllande” (Ministerio de Educación 2008, s.180, vår översättning). Det sistnämnda målet 

för medborgarkunskapsämnet på Kuba handlar om att eleven ska ”förklara nödvändigheten i 

ett personligt ansvarsfullt handlande hos ungdomarna, som ofrånkomligt element inför 

fäderneslandets framtid och världens problem idag” (Ministerio de Educación 2008, s.180, 

vår översättning).  

 

4.3 Utbildningens innehåll  

I det följande kommer utbildningens innehåll att presenteras utifrån medborgarkunskapens 

innehåll i modellen för ESB samt samhällskunskapsämnet innehåll enligt kursplanen för 

ämnet.  

 

4.3.1 Samhällskunskapsämnets innehåll  

Samhällskunskapsämnet i Sverige är uppdelad i följande teman: 

1. Individer och gemenskaper 

2. Information och kommunikation 

3. Rättigheter och rättsskipning 

4. Samhällsresurser och fördelning 

5. Beslutsfattande och politiska idéer (Lgr11) 

 

Individer och gemenskaper 

Under detta tema undervisas eleverna i ungdomars identiteter, olika livsstilar samt hur dessa 

eventuellt påverkas av skillnader i socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning och kön. 

Eleverna skall även få en kunskap om Sveriges befolkning, dess storlek samt den geografiska 

fördelningen. Den svenska välfärden samt vilket ekonomiskt ansvar som ligger på såväl 

enskilda individer som familjer ska ingå i detta tema samt hur det svenska skattesystemet 

fungerar. Under detta tema behandlas även immigrationsfrågan, både historiskt och i ett 

nutida perspektiv samt integration och segregation i samhället. 

 

Information och kommunikation 

Detta tema behandlar media och de olika roller som media har i samhället. Olika slags medier 

granskas också närmare med tanke på uppbyggnad och innehåll samt hur nyhetsrapportering 

kan tänkas påverka människors omvärldsbilder. I den tekniska utveckling som hela tiden 
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pågår så undervisas eleverna i detta tema slutligen i de risker och möjligheter som finns i 

användandet av Internet. 

 

Rättigheter och rättsskipning 

Eleverna ska här få en insikt i de mänskliga rättigheterna samt barnets rättigheter och de olika 

organisationer som arbetar med dessa frågor. Temat syftar även till att belysa hur mänskliga 

rättigheter i vissa delar av världen kränks. De demokratiska fri- och rättigheterna samt vilka 

skyldigheter medborgare har i demokratiska samhällen är även en del av detta tema. Det 

undervisas även i det svenska rättssystemet samt hur normuppfattning och lagstiftning 

ömsesidigt påverkar varandra. 

 

Samhällsresurser och fördelning 

Under temat samhällsresurser och fördelning undervisas i hur samhällsekonomin hänger ihop 

och vilka effekter förändringar i ekonomin kan få samt orsakerna till dessa. Detta vidgas 

sedan till ett globalt perspektiv som syftar till att visa på hur länders ekonomier påverkas av 

förändringar. I samband med att ekonomi studeras lyfts arbetsmarknadens förändringar och 

villkor in. Vilka vägar till en fortsatt utbildning som finns, olika yrkesval samt 

entreprenörskap i ett globalt samhälle. Detta studeras även vidare ur ett 

jämställdhetsperspektiv där sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning och 

välfärd studeras och vilka effekter detta kan tänkas ha på människors resurser och inflytande. 

 

Beslutsfattande och politiska idéer 

Detta tema syftar till att blottlägga olika politiska ideologier och hur de svenska partierna 

skiljer sig åt på det ideologiska planet. Eleverna ska undervisas i det svenska politiska 

systemet och få en inblick i var olika beslut fattas och på vilket sätt detta påverkar 

samhällsmedborgarna. Undervisningen ska även visa på individers möjligheter att påverka 

beslutsprocesser i ett demokratiskt system. Under detta tema ska eleverna även få en inblick i 

flera olika stats- och styrelseskick i världen och o FN:s arbete samt andra former av 

konflikthantering (Lgr11, s. 82-84). 

 

4.3.2 Medborgarkunskapsämnets innehåll 

Medborgarkunskapen på Kuba är uppdelad i följande teman:  

1 Historia 

2 Den kubanska socialistiska konstitutionen  
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3 Kubas politiska och socioekonomiska fundament/Kubas samhällspolitiska 

organisation/Det medborgerliga deltagandet 

4 Familjen och det lilla samhället/Kubanska ungdomen och dess deltagande i 

uppförandet av det nuvarande kubanska samhället 

5 Mänskliga rättigheter och den socialistiska legaliteten: ett kubanskt perspektiv 

6 Kubanska ungdomars ansvar inför framtiden/Utmaningar inför världens problem idag 

(Ministerio de Educación 2008)  

 

Historia 

I denna del av medborgarkunskapen undervisas eleverna i den kubanska revolutionen samt 

José Martís idéer. Eleven studerar de värdemässiga och moraliska kvaliteterna hos de 

historiska personerna vilka format Kuba. Här studeras även artighetsvanor och normer. 

Betonas görs även att den kubanska ungdomen ska visa respekt för nationens symboler.    

 

Den kubanska socialistiska konstitutionen 

I detta tema studeras de principiella stadierna i den kubanska socialistiska konstitutionens 

historia. Eleven ska kunna förklara den konstitutionella processen och hur den utvecklats 

genom historien. Som en förberedelse för det medborgerliga livet ska eleven lära sig att 

karaktärisera den kubanska konstitutionen genom att studera alltifrån dess approbation från 

mitten av 70-talet, dess reformer samt dess senaste modifikationer från 2002. Eleven studerar 

konstitutionens struktur samt dess inledning med dess humanistiska ideal och värden som den 

försvarar. Ytterligare studeras det innehåll i konstitutionen som handlar om familjen och dess 

rätt samt jämlikheten i det kubanska samhället. Även de medborgerliga rättigheterna och 

skyldigheterna betraktas i denna del av medborgarkunskapen.           

 

Kubas politiska och socioekonomiska fundament/Kubas samhällspolitiska 

organisation/Det medborgerliga deltagandet 

Inom detta område av medborgarkunskapen studeras det kubanska politiska systemet och de 

huvudsakliga erövringar från Revolutionen vilka det kubanska folket förväntas skydda, 

utvecklingen av (det kubanska) samhället samt dess struktur och dess komponenters funktion. 

Ytterligare innehåll i denna del består i att eleven ska lära sig om det kommunistiska partiet 

och dess överordnade styrande av landet, de politiska organisationerna och deras principiella 

funktioner, och den socialistiska staten, dess struktur samt dess grundläggande uppgifter.  
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En för denna undersökning intressant aspekt är att detta område faktiskt innehåller 

”demokrati” som begrepp. Den socialistiska demokratin nämns här som ett element i denna 

del av medborgarkunskapen. Det studeras denna variant av demokrati och stödet för det 

medborgerliga deltagandet. Därför undervisas eleverna även i den kubanska valprocessen.  

 

Familjen och det lilla samhället/Kubanska ungdomen och dess deltagande i uppförandet 

av det nuvarande kubanska samhället 

I denna del av medborgarkunskapen studeras kärnfamiljen och dess fundamentala del av 

samhället. Eleverna får lära sig om familjerelationerna och de utmaningar familjen möter. 

Man undersöker även drag som kännetecknar den kubanska familjen. Ytterligare studeras 

ungdomens plats och roll i familjen och ungdomens förberedelse för ett framtida familjeliv på 

egen hand.  Inom detta område studeras även relationerna ungdomar emellan: kärleken, 

vänskapen, artigheten och respekten. Dessutom studeras de kubanska ungdomarnas 

delaktighet i uppfyllandet av det kubanska samhället.    

 

Mänskliga rättigheter och den socialistiska legaliteten: ett kubanskt perspektiv 

Problemen med de mänskliga rättigheter, dess historia och dess aktuella tillstånd, liksom 

doktrinen om de mänskliga rättigheterna samt internationella fundament och instrument 

(deklarationer och konventioner så som barnkonventionen) studeras inom detta område. Även 

den konstitutionella garantin om uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna på Kuba studeras, 

liksom det lagsystem som skyddar Kubas barn och ungdomar. Eleverna studerar även 

tribunalerna och deras uppgift att upprätthålla rättvisa.  

 

Kubanska ungdomars ansvar inför framtiden/utmaningar inför världens problem idag 

Denna del av medborgarkunskapen handlar om att eleven ska lära sig ta ansvar för sitt eget 

handlande. Även ämnen som rikedom och fattigdom, tillgång till utbildning och kultur, 

ungdomar i kapitalistiska länder och deras problem, diskriminering av olika slag, liksom 

främlingsfientlighet, prostitution, våld och drogmissbruk (Ministerio de Educación 2008, 

s.185).     
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5 Diskussion 

Vi kommer i detta avsnitt diskutera skillnader och likheter mellan den kubanska modellen och 

den svenska läroplanen; hur för vår undersöknings essentiella delar är formulerade såsom 

värdegrund och syften och mål med undervisningen.  

 

Efter genomförd analys ska vi nu söka besvara det syfte och de frågeställningar som vi 

presenterat här ovan. Diskussionen kommer att inledas med en reflektion huruvida och på 

vilket sätt de eventuella ideologiska utgångspunkterna kommer till uttryck i styrdokumenten. 

Det huvudsakliga innehållet som presenterats i analysen för den här frågeställningen har 

hämtats ur ländernas respektive värdegrunder i styrdokumenten. Därefter följer ett avsnitt där 

vi behandlar syfte och mål med ländernas respektive utbildning utifrån såväl ett övergripande 

perspektiv som utifrån ämnena medborgarkunskap och samhällskunskap. Den tredje 

frågeställningen, som syftar till att besvara hur innehållet i styrdokumenten förhåller sig till 

utbildningskonceptionerna, besvaras löpande i diskussionen men kommer även att presenteras 

i ett sammanfattat format i slutet av diskussionen. 

 

5.1 Värdegrund: Ideologiska utgångspunkter i läroplaner och kursplaner för 

medborgarkunskap och samhällskunskap  

 

5.1.1 Patriotism  

I den kubanska modellen för ESB visas tydligt att revolutionen från 1959 är en betydande 

händelse i den kubanska historien och att det är önskvärt att den fortlever i tankarna och 

handlingarna hos befolkningen. Att vara en patriotisk socialist är ett mål i denna del av den 

kubanska grundskolan. Sammanfattningsvis vittnar denna formulering om att Kubas 

skolsystem vill befästa fosterlandsstolthet i eleverna. I medborgarkunskapen på Kuba studeras 

det kubanska politiska systemet och de sociala erövringar från revolutionen vilka de 

uppväxande kubanska medborgarna förväntas skydda. I målen ingår att acceptera det 

kommunistiska partiet som den styrande makten i samhället och vad partiet gör för Kubas 

bästa. Demokrati finns med som begrepp i medborgarkunskapen vilket vi sett tidigare i 

analysdelen. Den socialistiska demokratin studeras, liksom den kubanska valprocessen.   

 

Sett utifrån de definitioner av demokrati som tidigare presenterats vilka utgår från Ball & 

Daggers (2002) forskning vittnar om att den form av demokrati som i de kubanska 
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styrdokumenten synliggörs är det som Ball & Dagger (2002) kallar för folkdemokrati. 

Folkdemokratin strävar efter att kväva kapitalismen och överklassen i syfte att, i slutändan, 

uppnå det klasslösa samhället. Fram till dess är det essentiellt att kommunistpartiet får 

fortsätta sitta vid makten. Den kubanska värdegrunden vittnar om patriotism och ett motstånd 

mot kapitalistiska krafter. Det finns en underton av ett ständigt pågående revolutionärt arbete 

och detta är något som eleverna skall fasas in i. Målet som består av elevens uttryckande av 

patriotism, vittnar om karaktärsdrag som hör den patriarkaliska utbildningskonceptionen till 

eftersom denna konception domineras av uttalade värdemässiga intentioner vilka förmedlas 

via den medborgerliga bildningen.   

 

Eleven förväntas, utöver uttryckande av patriotism, motstå i synnerhet den nordamerikanska 

kapitalismen och dess imperialisms hegemoni för att lämna plats åt kärleken till fosterlandets 

hjältar och ikoner. Detta visar på en helt annan syn på medborgarfostran än den vi har kommit 

att anamma i Sverige.  

 

5.1.2 Demokrati  

I Sverige ses demokrati som en grundläggande doktrin i läroplanen med yttrandefrihet som en 

grundpelare. Detta visar på en stor skillnad i utgångspunkt för dessa två länders respektive 

utbildningssystem. Formuleringen i den kubanska modellen, vilken talar om att eleverna ska 

hysa specifika åsikter, vittnar om en annan form av demokrati än den västerländska vari en av 

förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle är att elever utbildas till fria tänkare i syfte att 

föra samhällsutvecklingen vidare. Detta är något som Dahl (2000) ser som en central aspekt i 

hans definition av vad som karakteriserar en demokratisk process. I det svenska 

utbildningssystemet är inte den politiska inriktningen (så som socialismen är på Kuba) ett mål 

med undervisningen så länge som demokrati genomsyrar den politiska processen. Vi kan då 

sammanfatta med att den svenska läroplanen inte har en ideologisk utgångspunkt såsom Kuba 

har uttryckt i sin modell, utan demokrati ses som en slags överideologi vilken ska fungera 

som ett tillvägagångssätt i det svenska samhället.    

 

Enligt Ball & Dagger (2002) ses yttrandefrihet som en nödvändighet i syfte att nå upp till 

demokrati; det kan synas vara en förklaring till att det i svensk läroplan inte återfinns 

formuleringar som ställer krav på ett politiskt ställningstagande hos eleven. Inom en 

demokratisk utbildningskonception ska en ökad politisering av utbildningens innehåll vara ett 

av målen i syfte att föra fram olika värderingar och synsätt i utbildandet av 
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samhällsmedborgare. Detta skall bidra till såväl ett nytänkande som ett kritiskt 

förhållningssätt vilket i sin tur ska föra samhällsutvecklingen framåt. Denna konception 

stämmer överens med den svenska läroplanens värdemässiga intentioner men inte alls med 

den kubanska läroplanens värden. Dessa värden talar istället för en medborgerlig fostran och 

där socialism ses som det enda godtagbara alternativet. Dessa begrepp rör sig inom ramarna 

för en patriarkalisk utbildningskonception vari ett primärt syfte är att utbilda eleverna till 

arbetsdugliga medborgare istället för, som i den svenska, där syftet är att utveckla elevernas 

förmåga att ha ett kritiskt förhållningssätt och att vara delaktiga i demokratin.  

 

Wahlström (2009) påpekar dock att det även finns kännetecken från en patriarkalisk 

utbildningskonception i den svenska läroplanens värdegrund såtillvida att den innehåller drag 

från ideologier hos det dominerande partiet/partier i styrandet av staten. En läroplan är, vilket 

Englund (2005) bekräftar i sin undersökning, således aldrig fullkomligt fri från politisk 

inverkan...    

 

5.1.3 Delaktighet, inflytande och samhällsutvecklingen  

I den svenska läroplanen står att skolan ska främja ett lärande i syfte att förbereda eleverna på 

ett politiskt deltagande i såväl utbildningen som samhället i stort, vilket ställer krav på att 

undervisningen ska bedrivas på ett demokratiskt sätt med demokratiska arbetsformer(Lgr11). 

Som ett resultat av detta ska eleverna utveckla sina förmågor när det kommer till att utöva 

inflytande och ansvar.  

 

I den kubanska modellen hittar vi inte begreppet ”inflytande” som sådant, men däremot tolkar 

vi att målet om ungdomens delaktighet i revolutionens verk innebär ett sorts inflytande i form 

av att påverka det kubanska samhället i en given riktning, närmare bestämt socialistisk. 

Inflytande existerar även i målen i medborgarkunskapen i den bemärkelsen att eleven ska 

erhålla kunskap om den kubanska valprocessen och därigenom vara kapabel till att delta i 

densamme.  

 

Det existerar således en skillnad mellan den svenska läroplanen och den kubanska modellen 

angående delaktighet och inflytande. Denna skillnad förstår vi som att samhällsutvecklingen i 

Sverige ses som en ständigt pågående process utan specifikt angivet mål vad gäller politiska 

ställningstaganden. Ett grundläggande mål med den svenska utbildningen är att bibehålla det 

demokratiska idealet som doktrin för samhällsutveckling. Eleven ska just därför utveckla 
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förmågor som delaktighet och inflytande för att kunna deltaga och påverka i detta hänseende. 

På Kuba ser vi det som att utbildningen och i ett vidare perspektiv även samhällsutvecklingen 

har ett specifikt mål gällande politiskt ställningstagande.  

 

Då den svenska läroplanen förmedlar ett innehåll som syftar till att bidra till en demokratisk 

samhällsutveckling rör sig således denna del av läroplanen inom ramen för en demokratisk 

utbildningskonception, inom vilken det dominerande syftet med utbildningen är att få 

människor att själva kunna upprätthålla demokratin. Den kubanska modellen har i detta 

avseende starka drag från en patriarkalisk utbildningskonception, eftersom utbildningens syfte 

här är att stärka en viss politisk åskådning hos eleverna.    

 

5.1.4 Medborgarfostran 

Medborgarfostran inbegriper en fostran till medborgare som är underställda vissa bestämda 

krav i samhället. Det handlar om att skapa en positiv bild av nationen, för att medborgarna ska 

växa upp med en känsla för sitt fosterland. Den svenska läroplanen syftar i vissa avseenden 

till att fostra medborgare; att föra vidare kulturarv och värden, språk och traditioner och 

kunskaper från den ena generationen till den andra (Lgr11). Detta kan tyckas falla inom 

ramen för en patriarkalisk utbildningskonception i vilken medborgarfostran är ett essentiellt 

syfte med utbildningen.  

 

Även i den kubanska modellen hittar vi återigen formuleringar vilka kan kopplas till denna 

konception på grund av sin fostrande karaktär. Ett av de generella målen i modellen för ESB 

är just att lära sig hur kubanerna bör agera i relationer, vad de ska undvika gällande diverse 

droger och vilka vanor som bör upprättas vad gäller idrott och hälsa. Ytterligare mål ställer 

krav på eleven att uppskatta fosterlandets kultur, dess litterära och artistiska manifestationer 

samt att respektera de som sitter vid makten. Detta visar på en medborgarfostran i vilken av 

fosterlandet ställda krav försvaras.  

 

Den svenska läroplanens värdegrund, däremot, riktar in sig på ett mer generellt bevarande av 

svenska traditioner och värden, medan den kubanska mer explicit formulerar hur kubanerna 

ska sköta sina personliga intressen i enlighet med fosterlandets intressen. Av detta tolkar vi att 

den kubanska modellen visar drag av en patriarkalisk utbildningskonception i detta avseende, 

eftersom den på ett djupare plan uttrycker mål innehållande former av medborgarfostran. Den 

svenska innehåller utifrån detta resonemang likaså kännetecken som hör till en patriarkalisk 
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utbildningskonception men gällande andra aspekter. Vi hittar inga formuleringar i den 

svenska läroplanens värdegrund eller dess mål och riktlinjer som tyder på att eleven ska lära 

sig hur man bör agera och känna i vissa specifika situationer, något som är mer framträdande i 

den kubanska modellen.    

 

5.1.5 Likvärdig utbildning 

Likvärdig utbildning i Sverige handlar inte om att alla elever ska erbjudas samma sorts 

utbildning, utan att den ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov oavsett var i 

landet utbildningen bedrivs(Lgr11). Ett liknande perspektiv på likvärdig utbildning hittas i 

Kubas utbildningssystem, där utbildning ska erbjudas alla utifrån deras behov och 

förutsättningar. Även de elever som bor i de svåråtkomliga delarna av landet, såsom i bergen, 

ska erbjudas en utbildning som passar deras behov. Jämlikhet är inget grundläggande begrepp 

i en patriarkalisk utbildningskonception (Englund 2005). Ojämlikhet ses snarare som en 

förutsättning än ett hinder för samhällsutveckling. Den svenska läroplanens värdegrund 

förhåller sig inte till den patriarkaliska konceptionen i detta avseende, ej heller den kubanska 

modellen, vilken erbjuder utbildning till alla barn, ungdomar och vuxna, trots eventuella 

hinder.    

 

5.2 Utbildningens syfte och innehåll 

5.2.1 Politiskt syfte i utbildningen  

På Kuba är ett övergripande mål med utbildningen att eleven ska identifiera sig med sin 

nationalitet och ”tillägna sig socialismens valmöjlighet” (Ministerio de Educación 2008, s. 8, 

vår översättning) i syfte att bidra till revolutionens fortsatta kamp. Detta innebär att Kuba har 

en tydlig politisk ideologi som mål i utbildningen. Att ett av målen med undervisningen är att 

erhålla en viss politisk inriktning kan ses som föga demokratiskt då de grundläggande pelarna 

för den västerländska demokratin handlar om yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Att således ha 

som utbildningens mål att hysa vissa känslor och åsikter hör ej en demokratisk 

utbildningskonception till.    

 

De svenska styrdokumenten, däremot, ser utbildningen som en förutsättning för att det 

demokratiska samhället ska bibehållas, med detta menas ej att samhällsutvecklingen ska 

stagnera utan att demokratin ska ses som en övergripande ideologi. Det svenska 

utbildningssystemets strävan efter att vara en garant för demokratifostran faller inom ramen 

för en demokratisk utbildningskonception.   
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5.2.2 Kunskaper och färdigheter 

I modellen för ESB består ett av de generella målen av att eleven ska lära sig att tänka logiskt, 

använda sig av förvärvad kunskap och strategier för att lära sig ännu mer och agera med en 

självständighetsnivå som är anpassad efter elevens ålder. Eleven ska visa på en hög teknologi 

i sina förmågor i arbetet i skolan, där de ska knyta an sina förmågor och sin allt mer 

utvecklade skicklighet inom olika områden till lösningen av sina vardagliga problem samt, 

självklart, i studierna. Detta handlar om att utveckla förmågor och kunskapskvaliteter, vilket 

kan liknas vid den svenska läroplanens mål och riktlinjer om kunskapskvaliteter (Lgr11). På 

Kuba är det möjligt att se utbildningen som en form av kunskapsöverföring samtidigt som den 

kunskap som där förvärvats ska användas i syfte att lära sig mer. Den formulering som berör 

elevens fortsatta utveckling samt att den skall använda tidigare förvärvad kunskap visar på att 

det finns en förhoppning om att eleven skall utveckla egna sätt att tänka, en förmåga att föra 

logiska resonemang och väga för och nackdelar för att kunna ta sig vidare i sin 

kunskapsutveckling. Den obligatoriska skolan på Kuba förväntas erbjuda kunskap i form av 

överföring som i ett senare skede ska ligga till grund för elevens egna beslut. Inom en 

demokratisk utbildningskonception är det viktigt att innehåll, mer specifikt urval av 

läromedel, skall bidra till att utveckla bland annat ett analytiskt förhållningssätt. Vi har ej för 

denna uppsats, vilket förklarats tidigare, analyserat läromedel, vilket hade kunnat bidra till en 

djupare förståelse för huruvida utbildningssystemet på Kuba strävar efter att utveckla 

förmågor eller överföra kunskap. Vi utgår endast från de formuleringar som står att finna i 

styrdokumenten.  

 

I Lgr11 är ett av syftena att eleven ska utveckla förmågor, eller kunskapskvaliteter, som ska 

hjälpa eleven när det kommer till att utöva inflytande och ansvar. Eleverna ska förberedas för 

ett deltagande i ett demokratiskt samhälle. En jämförelse mellan den svenska och den 

kubanska modellen visar på att synen på vilka kunskaper och färdigheter som hos eleven ska 

utvecklas är lika på flera sätt. Det som dock skiljer dessa åt är syftet med intentionen att 

utveckla vissa kunskapskvaliteter. I Lgr11, å ena sidan, står det tydligt uttryckt att dessa 

förmågor ska utvecklas för att eleven på bästa sätt ska kunna delta i samt utveckla ett 

engagemang för samhällslivet. I den kubanska modellen, å andra sidan, ska eleven genom att 

kunskap överförs utveckla dessa förmågor i syfte att kunna göra väl underbyggda val i 

framtiden. Sammanfattningsvis har båda länderna som syfte att eleverna ska utveckla 
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kunskapskvaliteter och färdigheter men i den fortsatta analysen kan utrönas att intentionen 

med dessa syften skiljer sig något åt.   

 

5.2.3 Fostran 

Det kubanska utbildningssystemet har även som mål att eleverna ska utveckla korrekta vanor, 

att eleverna ska stärka sin personliga identitet och kunna uttrycka den med ett till sin ålder 

passande beteende. I en jämförelse med den svenska läroplanen går begrepp som ”korrekta” 

och ”passande” ej att finna. Detta är begrepp vars betydelse måste uttolkas utifrån en på 

förhand given norm3. En tanke är dock att värdeladdade uttryck som skapas och formuleras på 

en utbildningspolitisk nivå vittnar om en stark stat och att staten i detta fall sätter normen för 

vad som är lämpligt. Den patriarkaliska konceptionen innehåller uttalade värdemässiga 

intentioner vilket är något som här demonstreras i form av värdeladdade begrepp. 

 

I de kubanska styrdokumenten finns det formulerat att undervisningen ska vara anpassad till 

elevens framtida yrkesroll vilket faller inom ramen för en vetenskapligt-rationell 

utbildningskonception där ett syfte med utbildningen är att förbereda eleven för ett framtida 

val av yrke. Även i den svenska läroplanen finns uttryckt att eleven ska få kunskap till att 

motivera sitt val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.  

 

I ett av de generella målen i den kubanska modellen behandlas elevens identitetsskapande. 

Det handlar om att utveckla positiva egenskaper, och ta hand om både sitt psyke och sin fysik. 

Den individuella samt den kollektiva hälsan ska främjas i förberedelsen för vuxenlivet, i 

vilket eleven bör ha lärt sig de ”korrekta” vanorna för att ta sig genom livet i parrelation, 

äktenskap och i skapandet av en familj. Att ta ansvar för sin egen personlighet i mötet 

människor emellan är här det essentiella. Således omvittnar även detta område inom 

utbildningen medborgerlig fostran där ansvarstagande är ett essentiellt element.  

 

På Kuba är en viktig del av utbildningens syfte att förvärva kunskap om konstitutionella 

skyldigheter och rättigheter samt att få en inblick i lagsamlingarna. En av den svenska 

utbildningens syfte är att eleverna ska få en kunskap om samhällets lagsystem och normer, 

                                                 
3 Detta utvecklas ej i de kubanska målen vilket gör att det för vår analys varit svårt att förstå vad dessa begrepp 

står för, och eftersom vi inte var utrymme att gå närmare in på det här får vi nöja oss med att bara ge akt på att 

begreppen finns. 
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vilka de mänskliga rättigheterna är samt de demokratiska värderingarna. Dessa områden 

behandlas ofta inom samhällsvetenskaperna vilket gör att undervisningens innehåll nu 

kommer att fokuseras. En del av medborgarkunskapens innehåll för Kuba handlar om att 

eleverna ska lära sig om just mänskliga rättigheter. Även samhällskunskapen i Sverige ska 

innehålla ett avsnitt där mänskliga rättigheter samt demokratiska värden och beslutsprocesser 

behandlas. Det intressanta i vår analys, utifrån denna aspekt, är att kunskapen om mänskliga 

rättigheter behandlas redan i värdegrunden för svensk del där den endast omnämns som en del 

av innehållet för medborgarkunskapen på Kuba. Detta kan vittna om att mänskliga värden 

mer traditionellt ses som grundläggande ur ett liberalt demokratiskt perspektiv. Ur ett 

socialistiskt perspektiv är det andra värden, som exempelvis patriotism och arbetslust, som i 

första hand behandlas i värdegrunden. Detta kan även tolkas som att jämlikhet och solidaritet 

redan på förhand är givna begrepp då detta är några av grundpelarna inom socialismen. 

 

I ländernas respektive kursplaner och mer specifikt den del som består av de övergripande 

syftena med medborgarkunskap respektive samhällskunskap har, ur ett jämförande perspektiv, 

kursplanerna olika utgångspunkter för sitt innehåll. I den kubanska så nämns, på samtliga 

punkter, att de kunskaper som eleverna ska tillägna sig uteslutande rör sig inom den kubanska 

intressesfären, det vill säga att det eleverna ska lära sig handlar om det kubanska samhället, 

hur lagsystemet, konstitutionen och hur det politiska systemet är utformat. En punkt behandlar 

världens problem idag men då tillsammans med ett kubanskt framtidsperspektiv. Den svenska 

kursplanen för samhällskunskapsämnet innefattar formuleringar som vittnar om att ämnet ska 

studeras ur ett mer globalt perspektiv. Dock behandlas även lokala samhällsfrågor, men även 

dem ur ett nationellt och globalt perspektiv. Genom att olika perspektiv ska belysas öppnas 

möjligheter för analys och utvecklande av ett kritiskt förhållningssätt.  

 

Ämnet medborgarkunskap är starkt förknippat med en patriarkalisk utbildningskonception på 

grund av sin fostrande karaktär vad gäller patriotism och förberedande för ett vuxenliv där 

traditionen är viktig och specifika normer gäller. Medborgarkunskapsämnets huvudsakliga 

syfte är således att sörja för att eleverna får en kunskap om det kubanska samhället. Det kan i 

detta avseende finnas en risk för att utvecklingen av vissa kunskapskvaliteter hos eleverna blir 

lidande såsom analytisk förmåga, att kritiskt kunna jämföra samt att kunna utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt i källhanteringen. Dessa förmågor är visserligen ej något som har varit 

framträdande i vår analys av de kubanska styrdokumenten vilket kan vara en eventuell 

förklaring till varför medborgarkunskapen till övervägande del behandlar Kuba och inga 
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andra länder. Målet med socialismen och Revolutionen ställer även krav på en stark 

förankring och kunskap om det kubanska samhället och dess värden. Det kan vara en rimlig 

förklaring till varför så lite utrymme för omvärldsanalys lämnas i ämnet. Innehållet i 

medborgarkunskapen är normerande i det avseende att det som eleverna lär, kommunikation, 

idéskapande samt att kunna ha en dialog, präglas av ett samhälle som sätter ramarna för vad 

som är korrekt och inte.  

 

Utbildningens innehåll, sett utifrån en patriarkalisk utbildningskonception, handlar om att visa 

vägen för medborgarna, sätta upp ett regelverk för framtida handlande samt förmedla 

samhällsattityder. Medborgarkunskapsämnet innehåller detta norm- och regelskapande till 

stor del samtidigt som ämnet ska synliggöra strukturer och processer. Om kunskapen skulle 

förmedlas på ett öppet sätt där till exempel olika synsätt eller andra länders historia belyses 

samtidigt skulle kunskapen, ur ett svenskt perspektiv att se på kunskapsbegreppet, bli mer 

kvalitativ enligt oss. Det finns en risk för att ämnet, genom att inte ta hänsyn till de 

komparativa fördelarna där olika länder eller företeelser jämförs, förmedlar en kunskap utan 

djup vilket gör att det får en osammanhängande karaktär. Då handlar det mer om att förmedla 

strukturer, begrepp och processer på ett fragmentariskt vis. Detta kan sägas tillhöra en 

vetenskapligt-rationell utbildningskonception. Inom den demokratiska 

utbildningskonceptionen ska samhällskunskapsämnet präglas av en öppenhet gällande val av 

innehåll där innehållet ska syfta till att eleverna ska utveckla förmågor gällande granskning 

och eftertanke. Detta stämmer väl in på det samhällskunskapsämne som eleverna enligt Lgr11 

ska utbildas i då det tydligt framgår att det är kunskapskvaliteter som ska utvecklas. 

 

5.3 Styrdokumentens innehåll kopplat till utbildningskonceptionerna 

De värdegrunder som har analyserats och diskuterats här ovan vittnar om skilda ideologiska 

utgångspunkter. I de kubanska styrdokumenten möter vi begrepp som socialism och 

patriotism vilket är något som eleverna ska tillägna sig och inkorporera i deras dagliga liv. I 

de svenska styrdokumenten är det, till skillnad från i de kubanska, essentiellt att olika 

värderingar och synsätt förs fram i syftet att bilda samhällsmedborgarna och att läroplanen 

således inte direkt präglas av en ideologisk utgångspunkt. De värden som går att utläsa i den 

svenska värdegrunden kan sägas falla inom ramen för en demokratisk utbildningskonception 

där demokratin fungerar som ett tillvägagångssätt och en slags övergripande doktrin till 

styrelseskick.  
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De kubanska styrdokumenten vittnar om en medborgerlig fostran som på ett mer direkt sätt 

talar om hur den kubanska medborgaren ska leva och uppföra sig. Detta innehåll motsvarar 

det som den patriarkaliska utbildningskonceptionen förmedlar. Även målet med att utbilda 

arbetsdugliga medborgare hör till en patriarkalisk utbildningskonception. I Sverige är istället 

ett övergripande mål att utveckla elevernas förmågor i syfte att kunna göra väl underbyggda 

val när det kommer till fortsatt utbildning och yrkesval. Inom den demokratiska 

utbildningskonceptionen är inte ett primärt syfte att utbilda arbetskraft. Istället är det 

demokratiuppdraget som får en framträdande roll vilket även är det huvudsakliga syftet i den 

svenska läroplanen.  

 

En intressant aspekt av analysen är när begreppet jämlikhet behandlas. Med jämlikhet menas 

här att alla är jämlika i det avseendet att alla får rätt till en utbildning. Utifrån ett kubanskt 

perspektiv så har formuleringarna i styrdokumenten hittills rört sig inom ramarna för den 

patriarkaliska utbildningskonceptionen. Den patriarkaliska konceptionen ser det som att 

ojämlikhet, framför jämlikhet, är det som för samhällsutvecklingen framåt. På Kuba anses det 

viktigt att alla, även de med eventuella hinder, får en utbildning. Jämlikhet kan ses som ett 

begrepp som mer traditionellt faller inom en demokratisk människosyn vilket innebär att vi 

skulle kunna argumentera för att Kuba i detta avseende skulle kunna sägas tillhöra en 

demokratisk utbildningskonception. 

 

Emellertid finns det andra delar av den kubanska modellen som vittnar om en mer 

patriarkaliskt inriktad utbildningskonception. Medborgarkunskapsämnet på Kuba handlar om 

att visa vägen för medborgarna, att fostra och förmedla samhällsattityder samt sätta upp regler 

för ett framtida handlande. Innehållet i medborgarkunskapen kan sägas tillhöra en 

patriarkalisk utbildningskonception. Den svenska kursplanen för ämnet samhällskunskap, 

med fokus på innehållet, har ett globalt perspektiv där det är viktigt att vara nyanserad i syfte 

att utveckla kunskapskvaliteter. Innehållet i samhällskunskapsämnet, jämfört med 

medborgarkunskapsämnet, har här flera syften. Ämnet medborgarkunskap har som syfte att 

bidra till en ökad känsla av patriotism samt att eleverna ska se socialismen som den mest 

lämpade ideologin i styrandet av landet.  

 

Ur ett svenskt perspektiv är demokratiuppdraget det primära vilket med hjälp av innehållet i 

ämnet samhällskunskap kan genomföras på ett lämpligt vis. Detta gör att 

medborgarkunskapsämnets innehåll kan kopplas till en patriarkalisk utbildningskonception 
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och där samhällskunskapsämnet kan kopplas till en demokratisk utbildningskonception. Inom 

den demokratiska utbildningskonceptionen ses just demokratin som normerande och där 

innehållet ska uppmana till reflektion samt ett kritiskt förhållningssätt.  

 

Sammantaget vittnar de kubanska styrdokumenten, sett utifrån såväl värdegrund som 

utbildningens syfte och innehåll, om att begrepp och formuleringar i de flesta fall tillhör en 

patriarkalisk utbildningskonception bortsett från jämlikhetstanken om en utbildning för alla. 

De kunskapsinriktade målen rör sig stället inom ramarna för en vetenskapligt-rationell 

utbildningskonception där framförallt teknisk vetenskap har en framträdande roll.  

 

De svenska styrdokumenten tecknar en helhetsbild där begreppen och formuleringarna tillhör 

en demokratisk utbildningskonception. Ur en medborgerlig fostransaspekt finns emellertid 

inom den svenska läroplanen kännetecken från en patriarkalisk konception där ett syfte 

inbegriper att fostra medborgare som bevarar svenska traditioner och språk och kunskaper 

från ena generationen till den andra. Utifrån ett kunskapsperspektiv tolkar vi att Sveriges 

läroplan tillhör en mer vetenskapligt-rationell konception, i vilken objektiva kunskaper har en 

framträdande roll i syfte och mål med utbildningen. 

  

6 Avslutande diskussion  

I denna avslutade del av vår undersökning kommer vi att koppla vår undersökning till tidigare 

forskning samt peka på undersökningens styrkor och svagheter.  

 

6.1 Koppling till tidigare forskning 

Deweys (1916/1997) syn på demokrati och utbildning är att de två begreppen är 

sammanflätade. Den ena existerar inte utan den andra eftersom demokrati skapar engagemang 

för ökad utbildning och utbildning är ett essentiellt element av livet i en demokrati eftersom 

den skapar möjligheter till diskussion och eventuell konsensus. Demokrati är mer än en form 

för styre. Den är en form av liv i förening som delar egenskaper och intressen. Dewey har en 

stark koppling i den svenska läroplanen då den senare på några plan uppfyller kriterierna för 

en demokratisk utbildningskonception. Den uppfyller framförallt dessa kriterier i fråga om 

utbildningens värdegrund och att demokratin i denna ses som en överordnande doktrin. I den 

kubanska modellen påträffas dock inte detta synsätt då utbildningen präglas av ett mer 



38 
 

marxist-leninistiskt perspektiv med explicita mål om hur eleven ska känna beträffande sitt 

fosterland och politiskt ställningstagande. 

  

Det kubanska utbildningssystemet och de styrdokument som i denna uppsats varit föremål för 

analys har, förutom att ha skapat en bild av att ett mål med utbildningen på Kuba är att utbilda 

framtida arbetskraft, visat sig vara ett talande exempel för att de ideologiska utgångspunkterna 

kommer till uttryck i styrdokumenten. Wahlström (2009) nämner i sin forskning att det ofta 

går att utläsa ideologiska ställningstaganden i utbildningspolitiska dokument vilket i vår 

analys besannats. Utbildningen på Kuba kan utifrån Wahlströms forskning ses som en form 

av leverans och inte utbildning för ett lärande. Det lärande perspektivet kan lättare jämföras 

med det svenska utbildningssystemet där ett av utbildningens primära syften är att utbilda 

eleverna i ett demokratiskt förhållningssätt. Den svenska utbildningen kan i en jämförelse 

med Kuba påstås ha mer framträdande drag av en utbildning som ett mål i sig. Detta 

sammanfaller också med Deweys utbildningsfilosofiska antaganden om utbildningens syfte 

vilket även är något som genomsyrar de svenska styrdokumenten. 

 

Synen på styrdokumenten kan variera och ur ett svenskt perspektiv kan sägas att synen, enligt 

Wahlströms (2009) forskning, på senare tid har rört sig inom ett effektivitetsinriktat synsätt. 

Efter en jämförande analys där de svenska och kubanska styrdokumenten analyserats kan 

synen på framförallt den kubanska läroplanen sägas inta en mer effektivitetsinriktad roll och 

där den svenska i jämförelsen kan ses som mer demokratiskt inriktad. Den kubanska modellen 

visar på en utbildning där syftet dels är att förbereda eleven för sin framtid yrkesroll. Den 

svenska läroplanens syften genomsyras av en demokratisk strävan, både gällande metoder och 

innehåll. Det finns inget uttalat syfte som vittnar om att leverera arbetskraft utan syftet präglas 

av att utbilda och förbereda medborgare för ett deltagande och ansvarstagande samhällsliv. 

Genom att endast titta på den svenska forskningen så kan den svenska läroplansforskningen 

ses som mer effektivitetsinriktad. Men då vi, genom detta bidrag, tillfört en analys av ett icke-

svenskt perspektiv så kan den svenska läroplansforskningen och dess slutsatser ses i ett annat 

ljus och eventuellt bidra med nya insikter och kunskaper.  

 

Trots att Kuba ses som ett fattigt land har landet en utbildning som mycket väl kan konkurrera 

med andra länders utbildningar vad gäller kvalitet och resultat i internationella tester. 

Anledningen till att så är fallet är föremål för skilda uppfattningar och diskussioner. Dessa har 

vi i denna undersökning inte mer än nämnt som hastigast.  
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Det är lätt att ur ett svenskt perspektiv döma ut Kubas utbildningssystem som fullständigt 

odemokratiskt och av vår undersökning att döma tillhörande en patriarkalisk 

utbildningskonception. Emellertid har vi hittat kännetecken vilka vi tolkar som tillhörande en 

vetenskapligt-rationell konception då vetenskapen inom denna konception är överordnad 

övriga syften med utbildningen. Framförallt teknik är den vetenskap som i den kubanska 

modellen har fått utrymme som ett eget mål.  

 

6.2 Om undersökningen  

I vår uppsats har vi översatt de spanska texterna på egen hand och behöver därför inte råka ut 

för misstolkningar av texterna utöver de som vi själva eventuellt har orsakat. Vi har också 

använt oss av andra primärkällor vilka vi även bestyrkt via andra källor såsom Gasperinis 

(2000) forskning intygar de delar vi valt att använda ur Kuba om Kuba, vilken förvisso är en 

översättning, men likväl skriven av Fidel Castro samt Kubas Kommunistiska Parti.  

   

I vår analys har vi använt oss av Tomas Englunds utbildningskonceptioner, vilka är anpassade 

och framforskade ur en västerländsk demokratisyn. Vi har valt att jämföra den svenska 

läroplanen med den kubanska och blandar på så vis två olika perspektiv på demokrati. I 

användandet av utbildningskonceptionerna som analysverktyg försöker vi anpassa den 

kubanska utbildningen till en forskning som är baserad på svensk utbildningshistoria och 

svensk läroplansteori. Dock har vi försökt att hitta de kännetecken i konceptionerna vilka kan 

passas in i ett globalt perspektiv. Konsekvenserna av vårt val av metod och teoretisk 

förankring blir således att undersökningen ej innehåller ett kubanskt perspektiv vilket gör att 

resultatet ej kan placeras i en kubansk forskningskontext och förstås i ljuset av denna. Detta 

hade varit intressant, men som tidigare nämnts (av tidsmässiga skäl) ej möjligt för denna 

uppsats.  

 

Vi har inte använt oss av läromedlen i de båda ämnena som vi studerar, såsom Englund gjorde 

i sin avhandling. Dock finns det inte utrymme att i en undersökning som denna gå in djupare 

på ämnet än de uppsatta generella mål och det tematiska innehållet som uttrycks i 

kursplanerna för vartdera ämnet. Detta kan emellertid vara en öppning för vidare forskning 

där läromedlet kan tolkas på ett djupare plan i syfte att hitta kännetecken från någon av de tre 

konceptionerna.   
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