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Abstract	  

The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  categorize	  what	  philosophical	  thoughts	  about	  knowledge	  and	  learning	  
that	  have	  affected	  the	  general	  curriculum	  and	  the	  syllabus	  for	  political	  science	  in	  the	  swedish	  
educational	  system,	  from	  1970	  up	  to	  2011.	  The	  study	  utilizes	  the	  theories	  of	  Tomas	  Englund	  regarding	  
perennialism,	  essentialism,	  progressivism	  and	  reconstructivism	  and	  the	  theories	  of	  Geir	  Biesta	  about	  
socialisation,	  qualification	  and	  subjectification.	  These	  theories	  are	  applied	  to	  three	  different	  
curriculums	  and	  syllabi	  in	  Sweden	  The	  results	  are	  that	  all	  curriculums	  and	  syllabi	  contain	  essentialism.	  
The	  first	  studied	  curriculum,	  Lgy	  70,	  is	  mostly	  affected	  by	  progressive	  thoughts	  while	  the	  two	  
following,	  Lpf	  94	  and	  Gy2011,	  are	  more	  affected	  by	  reconstructivism.	  Regarding	  Geir	  Biestas	  theories	  
the	  curriculums	  seem	  to	  gradually	  shift	  from	  socialisation	  towards	  subjectification.	  
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Inledning	  
	  

Kunskap har alltid överförts mellan människor. Det har alltid varit nödvändigt att 
förmedla kunskaper och traditioner från en generation till nästa. Man har lärt sig dels 
genom att titta på hur andra gör och dels genom berättelser. Det är därför inte oväntat att 
ett intresse uppstått för att styra och strukturera människors lärande. Utbildning som 
fenomen har existerat i flera tusen år. Skolor för samhällets priviligierade elit har 
existerat sedan antikens Grekland. Tanken om folkbildning, det vill säga att alla hade 
behov av en grundläggande utbildning, uppkommer under reformationen men 
genomförs i större skala först under 1800-talet. 

De utbildningsformer som existerade före 1800-talet kan ses som antingen syftande till 
att ge en priviligierad grupp kunskaper för att styra ett land. Med kristendomens 
utbredning länkades religionen till statens legitimitet och därmed börjar utbildningen 
också få till mål att fostra och utveckla moral. Under 1800-talet skedde betydande 
förändringar i Sverige. Industrialisering och urbanisering förändrade livs-och 
arbetsvillkoren. Medicinska framsteg, jordbrukets rationalisering och 
arbetsspecialisering leder till att lönearbete blir den dominerande arbetsformen. Detta 
krävde att befolkningen utbildades (Lindensjö & Lundgren, 2006, ss. 17-29).  

Den svenska skolan är idag en offentlig institution och därmed politiskt styrd. Alla i 
skolans verksamhet har att förhålla sig till de styrdokument som finns. Det 
grundläggande dokumentet är skollagen som lägger juridiska ramar. För enskilda ämnen 
och för lärares dagliga verksamhet är två andra dokument av stor betydelse. Dessa två 
dokument kallas läroplan och kursplan och påverkar stora delar av verksamheten i 
skolan. Läroplanen är det politiskt dokument som utformats för att styra hur 
undervisningen bedrivs och vilka mål den har. Kursplanerna i sin tur beskriver vilket 
innehåll varje skolämne skall ha. Det är ingen slump att man formulerat sig på ett visst 
sätt i de politiska dokumenten som styr skolan. Man kan se politiska dokument som en 
arena där olika personer, teorier och filosofiers kämpar för att få genomslag. En eller ett 
par rader text kan i detta fall helt förändra genomförandet av utbildningen och lärares 
yrkesroll. Man kan givetvis skapa styrdokument som påverkar mer eller mindre. 
Beroende på hur man formulerar skollag, läroplan och kursplan kan handlingsutrymmet 
för lärare och skolor bli större eller mindre. Detta handlingsutrymme kallas ibland 
frirum och infördes i avsikt att tillåta lokala variationer. 

Fokus i detta arbete kommer dock inte att vara lärare eller enskilda skolor. Detta 
examensarbete söker inte svar på vem som ligger bakom styrdokumenten utan strävar 
efter att jämföra olika läroplaner utifrån utbildningsfilosofiska teoretiska modeller. 
Detta för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan de olika läroplaner och 
kursplanerna som ska studeras. Syftet är att undersöka vilka utbildningsfilosofiska 
strömningar som påverkat språket i läroplanerna. Detta arbete är en läroplansteoretisk 
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studie där textanalys kommer att användas för att visa skillnader och likheter mellan tre 
olika läroplaner och kursplaner. 
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Bakgrund	  

Historik	  
Skolan började existera som institution, enligt professor Ulf P Lundgrens artikel 
”Utbildningspolitik och utbildningskoder - Förändringar i svensk utbildningspolitik”, 
vid två tillfällen, dels när stater formades och ett kompetensbehov uppstod, dels när 
produktion och reproduktion lösrevs från varandra och utbildning blev nödvändig för 
den större delen av befolkningen. Varje människa sågs ha en framtid och denna framtid 
kopplades till utbildning. Under 1800-talet skapades en skola för alla medborgare född 
ur industrialisering, urbanisering och nya politiska tankar. Tidigare skulle utbildning 
endast bevara det bestående men denna tanke började nu ifrågasättas. I och med 1900-
talet inleddes, enligt Lundgren, en ny fas inom skolväsendet där tron på utbildning 
genom vetenskaplig rationalitet och progressiv förändring sattes i fokus. Dessa 
tankegångar, initierade av pedagogen och filosofen John Dewey, fick genomslag i 
Sverige via Fridtjuv Berg under 1900-talets början. Statens roll förändrades och man 
började omfördela resurser så att utbildning skulle bidra till ett mer jämlikt och 
demokratiskt samhälle. Lundgren skriver att det centrala i svensk utbildningspolitik i 
början av 1900-talets var differentieringsfrågan, alla skulle få tillgång till utbildning, 
och när den löstes påbörjades diskussioner om ett övergripande system för 
skolväsendet. År 1940 och 1946, då efterfrågan på utbildning lett till att en rad olika 
dellösningar uppkommit, tillsattes utredningar för att studera frågan om ett övergripande 
system för skolväsendet. Utredningen av skolkommissionen 1946 kom att starkt präglas 
av andra världskriget. Skolan fick ansvaret att skapa framtida medborgare som inte var 
blinda för vad som händer i samhället. Idealet blev, menar Lundgren, att skapa en ny 
generation människor som ifrågasatte och därmed kunde skolan inte längre vara alltför 
auktoritär. Dessutom knöts ett antal viktiga reformpedagoger till kommissionen och 
detta ledde till att progressiv pedagogik dominerade förslagen. Utbildning sågs som ett 
viktigt instrument för att långsiktigt bygga välfärden. Under 1960 och 1970-talet 
genomfördes stora skolreformer vilkas påverkan på samhället blev allt tydligare. På 
1980-talet byggdes högskolesystemet ut och ökade problemen med att styra 
välfärdssamhället. Enligt Ulf P Lundgren dominerade två alternativa lösningar, antingen 
en nyliberal väg där statens ansvar minskar och marknaden tar över eller att 
decentralisera skolan. Staten släpper delvis huvudmannaskapet och skolan 
decentraliseras till kommunnivå. Skolans styrdes fortfarande av nationella mål och 
skollagen men ansvaret för genomförandet av utbildningen förlades på kommunal nivå.   
Ulf P Lundgren lyfter fram att i Sverige kom likvärdighetsbegreppet att innebära att 
skolan skulle kunna sätta in åtgärder och resurser baserat på den enskilda elevens behov. 
Skolan skulle få möjlighet att disponera sina resurser och lärares kompetens kom i 
fokus. Decentraliseringen och lärarprofessionens ansvar krävde en fördelning mellan 
stat och kommun och en fördelning mellan politiker och professionella pedagoger. 
Under 1990-talet skedde den snabbaste reformvågen i svensk skolhistoria, bland annat 
genomfördes: 
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• Styrning och ansvar över skolan decentraliseras. Regelstyrning ersätts av mål- 
och resultatstyrning 

• Läroplaner och kurser med mål- och resultatstyrning 
• Skolöverstyrelsen ersätts av skolverket som får en tydlig inriktning mot 

utvärdering 
• Absolut betygssystem ersätts av ett relativt 
• Omfattande satsning på vuxenutbildning 
• Barnomsorg förs in i skolsektorn 

Under 1990-talets sista år sker stora avregleringar och utförsäljningar av statliga företag. 
Nyliberala tankar innebär att likvärdighet fick stå tillbaka till förmån för valfrihet. 
Globalisering och internationell konkurrens blev ledord och detta innebar att 
internationella jämförelser sågs som viktigast. Kunskap blev mindre viktigt än 
kompetens som i detta fall sågs som en personlig egenskap som skolan skulle utveckla. 
Kompetens i detta fall är det som är praktiskt mätbart, det vill säga att kunna utföra 
något. I allt större utsträckning blev det mätbara det som skall styra skolan. Lundgren 
nämner vidare att efter 11 september 2001 blev kontroll allt viktigare och detta visade 
sig även inom utbildningssektorn. Den politiska styrningen blev starkare och den 
professionella friheten minskade. Kunskap ses inte längre som viktigast utan fokus blir 
kunskapsresultaten som kan jämföras internationellt (Lundgren, 2006, ss. 58-70; 
Lindensjö & Lundgren, 2006). Med detta menas att fokus blir de kvantifierbara 
resultaten som vid nationella och internationella jämförelser anses visa elevers 
kunskaper. En kritik som kan framföras mot detta är att vissa kunskaper kanske inte kan 
kvantifieras eller i alla fall inte lätt kan mätas vid formella prövningar av den sort som 
nationella och internationella jämförelser, till exempel PISA, använder. Man kan delvis 
se detta som en konflikt mellan kvalitativ och kvantitativ mätning. För att kunna 
jämföra stora mängder människor har mätningarna utförts med verktyg som anses 
objektiva och kvantitativa då kvalitativa verktyg ansetts svårjämförda och ta alltför 
mycket tid.  

Frirum	  
Riksdagen beslutade 1991 genom Om ansvaret för skolan (prop. 1990/91:18) om en ny 
ansvarsfördelning mellan stat och kommun för det offentliga skolväsendet. 1994 införs 
dessutom en ny läroplan, ett nytt betygssystem, en programinriktad skola och 
eftergymnasial vuxenutbildning. Skolan gick från att vara regelstyrd till att bli mål- och 
resultatstyrd. Men vilka mål skulle skolan ha? Vilka kunskaper och värderingar skulle 
skolan reproducera? Svaret som politikerna gav sammanfattades med begreppet 
värdegrund som skulle innehålla de viktigaste värdena som skolan skulle förmedla 
mellan generationerna. En konsekvens av detta blev att alla styrdokument måste 
omarbetas så att läroplaner blev korta, distinkta och utvärderingasbara. Dokumenten 
skulle inte längre organisera verksamheten genom riktlinjer utan ange mål och innehåll. 
Läroplanernas och kursplanernas struktur gav utrymme till ett frirum som överlämnas 
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till den lokala nivån, lärare och elever, som fick tolka och transformera läroplanens mål 
till innehåll (Molin, 2006, ss. 128-130). 

Gy	  2011	  
2006 startades en utredning om gymnasieskolan som 2008 utmynnade i Framtidsvägen 
– en reformerad gymnasieskola (SOU:2008:27). Sarah Carlbaum skriver i ”Blir du 
anställningsbar, lille/a vän?, att anledningarna var att stärka gymnasieskolans kvalitet. 
Men Carlbaum menar att regeringen dessutom ansåg att skolan var i en krissituation. 
Programmen var otydliga, det var dålig nationell likvärdighet och det fanns brister i 
mål- och resultatstyrningen (Carlbaum, 2012, s. 176). Otydligheten gällde alla program 
och det ansågs svårt för både elever och framtida arbetsgivare att veta om eleven 
förbereddes för ett yrke eller för fortsatta högskolestudier. Ytterligare en konsekvens 
sågs kopplad till denna otydlighet, genomströmningen av elever var för dålig. 
Genomströmningen definierades som elever som avslutade sin utbildning på gymnasiet 
inom stipulerad tid (3år). Tydligare skillnader mellan högskoleförberedande program 
och yrkesförberedande program skulle dessutom leda till att elever blev anställningsbara 
eller väl förberedda inför fortsatta studier (Carlbaum, 2012, ss. 181-188). Begreppet 
differentiering blir centralt och Carlbaum menar att detta betonar skillnader mellan 
elever (Carlbaum, 2012, s. 190).  
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Betygssystem	  
Betyg är viktiga styrsystem för skolverksamheten. Hur vi ser på betyg visar hur vi ser 
på kunskap. Betyg har inte någon direkt koppling till läroplaner eller kursplaner men 
eftersom att betygssättning kopplas till kursmålen har de en indirekt verkan. 

Den 1 juli 1962 infördes det relativa (gruppbaserade) betygssystemet. Det baserade sig 
på den matematiska idén om normalfördelning i stora grupper. Målet var att rangordna 
eleverna på ett tillförlitligt sätt. Systemet bestod av en femgradig betygsskala och hur 
många som skulle ha ett visst betyg fördelades efter en skala (Bedömningsenheten, 
2015). 

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 24 38 24 7 

 

Det relativa betygssystemet kom att kritiseras på flera punkter då det inte säger 
någonting om elevernas kunskaper utan endast om var de befinner sig kunskapsmässigt 
jämfört med andra elever i samma årskurs. Det fanns även problem med genomförandet 
av betygen där enskilda lärare missförstått hur betygsskalan skulle användas. Det var 
inte helt ovanligt att lärare fördelade betyg enligt normalfördelningsskalan i en klass 
(Bedömningsenheten, 2015). Problemet blev att betyg inte fördelades över nog stora 
grupper. Men för att detta skall kunna användas praktiskt behöver vi stora grupper, en 
klass eller årskull på en skola kan vara alltför få individer. Om vi fördelade betyg enligt 
en normalfördelad skala så kunde detta innebära att en grupp väldigt duktiga elever 
bedöms som sämre på grund av att de endast bedöms gentemot en annan grupp ännu 
duktigare elever. För att lösa detta skulle man behöva se till att alla grupper som 
bedöms är så pass stora att en normalfördelning kan användas och detta var inte alltid 
fallet.  

I och med Lpo 94 som införs läsåret 1994/1995 får gymnasieskolan ett nytt 
betygssystem. Betygssystemet är mål- och kriterierelaterat och är därmed inte skapat för 
att sortera eleverna inbördes. Betygsstegen är kopplade till kunskapsmål och läraren 
skall således bedöma vad eleven kan och sätta betyg relaterat till nationellt uppställda 
kunskapsmål. Till en början infördes en betygsskala med fyra steg nämligen IG, G, VG 
och MVG som sedan byttes mot ett system med betygen A till F.  
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Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att genom textanalys studera läroplaner och kursplaner för 
ämnet samhällskunskap för gymnasieskolan från 1970 till 2011. Målet är att analysera 
och jämföra för att se om innehåll och formuleringar förändras. Uppsatsen vill dessutom 
undersöka hur eventuella förändringar kan tolkas utifrån utvalda teoretiska perspektiv. 
Dessa perspektiv presenteras under kapitlet teori. 

Frågeställningar	  
1. Hur förändras innehåll och formuleringar i läroplanerna över tid? 
2. Hur kan eventuella förändringar tolkas utifrån valda teoretiska ramverk? 

Avgränsningar	  
Urvalet av läroplaner begränsas eftersom att ämnet samhällskunskap inte existerar före 
Lgy 70. Alla läroplaner för gymnasieskolan har studerats från och med denna. En 
avgränsning är således dels att endast läroplaner för gymnasieskolan används och att 
endast de läroplaner där samhällskunskap finns studeras. 

De läroplaner som kommer att studeras är:  

• Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 701 
• Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 942 
• Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

20113.  

När det gäller kursplaner fanns dock ett större urval. Valet i Lgy 70 blir självklart då det 
endast finns en kurs i samhällskunskap. I Lpf 94 finns det tre kurser i samhällskunskap, 
samhällskunskap A, B och C. I GY 11 kompliceras bilden ytterligare eftersom att det 
finns sju olika kurser i samhällskunskap. 

• Internationell ekonomi 
• Internationella relationer 
• Samhällskunskap 1a1 
• Samhällskunskap 1a2 
• Samhällskunskap 1b 
• Samhällskunskap 2 
• Samhällskunskap 3 

Kurserna i samhällskunskap 1a1 och 1a2 motsvarar tillsammans samhällskunskap 1b. 
Internationell ekonomi bygger på kursen 1b och internationella relationer bygger på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hädanefter	  benämnd	  som	  Lgy	  70	  
2	  Hädanefter	  benämnd	  som	  Lpf	  94	  
3	  Hädanefter	  benämnd	  som	  Gy	  2011	  
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kursen 1b. Dessa läses främst som fördjupningskurser på vissa teoretiska program. 
Anledning med urvalet är att samhällskunskap A är den kurs som alla skulle genomföra 
enligt Lpf 94 och den kurs som motsvarar denna närmast i omfattning och utrymme i 
Gy 2011 är just samhällskunskap 1b. Här skulle man kunna argumentera för att en 
bättre kurs att använda i Gy 2011 skulle vara samhällskunskap 1a1 då denna är den enda 
kurs alla genomför. Denna kurs är dock en del av samhällskunskap 1b och kursen 
samhällskunskap 1a1 har dessutom en mindre omfattning.  

Läroplaner är politiska dokument som talar om hur man ser på kunskap och vilken roll 
skolan bör ha. Uppsatsen kommer inte att studera implementeringen av läroplanen, det 
vill säga hur utbildningen faktiskt genomförs. Detta utelämnas då syftet är att se vilket 
genomslag synen på skolans roll och synen på kunskap/undervisning fått i utformningen 
av läroplanen. För att se hur detta skett kommer läroplanerna att studeras utifrån vissa 
teoretiska utgångspunkter. Dessa kommer att presenteras under kapitlen metod och 
teori. 

 

	   	  



10	  
	  

Metod	  
	  

När någon vill studera ett textmaterial och jämföra detta med andra texter krävs 
sortering, filtrering och analys av materialet. För att genomföra detta kommer 
läroplanerna och kursplanerna att studeras utifrån vissa teoretiska filter. Dessa filter är 
Tomas Englunds läroplansteoretiska konceptioner och Geir Biestas teorier om en 
övergång från ett utbildningsspråk till ett lärandespråk samt Biestas teorier om 
socialisation, kvalificering och subjektifiering. Dessa beskrivs vidare under kapitlet 
teori.	  

Valet av metod blir att studera läroplanerna utifrån Tomas Englunds teorier om 
utbildningskonceptioner och utbildningsfilosofiska strömningar. (Englund, Läroplanens 
och skolkunskapens politiska dimension, 2005). Dessutom kommer Geir Biestas teorier 
om kvalifikation, socialisation och subjektifikation att användas. Dessa teorier kommer 
att användas som ett raster för att sortera materialet och därigenom undersöka om och i 
så fall hur läroplaner och kursplaner förändras. 

Samhällskunskapen har, enligt Peter Esaiasson (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 
Wängnerud, 2012), vissa problem gällande jämförelser. Problematiken kan närmast 
beskrivas som; Hur ska vi jämföra och med vad? Naturvetenskapen har delvis löst 
problematiken med att komma överens om precisa nivåskattningar, detta saknas delvis i 
samhällsvetenskap (och i och med detta även i ämnet samhällskunskap). Med precisa 
nivåskattningar menas till exempel metermåttet. Det är med andra ord ett sätt att mäta 
och jämföra som ses som objektivt4 (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 
2012, s. 135). Men ett sätt att kategorisera och jämföra är genom att skapa idealtyper. 
En idealtyp är en extrembild av en företeelse eller ett begrepp och skall belysa vad som 
är typiskt för begreppet/företeelsen. Idealtyper är inte en direkt avbildning av 
verkligheten utan en teoretisk konstruktion som söker avbilda verkligheten på ett 
förenklat sätt. Idealtypens värde består således i hur användbar den är för empiriska 
analyser (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 139-140). Denna 
undersökning söker finna hur Tomas Englunds utbildningskonceptioner och de 
underliggande utbildningsfilosofiska strömningarna finns representerade i 
källmaterialet.  

Genomförande	  
Kraven för operationaliserbarhet innebär att mina idealtyper måste vara jämförbara med 
verkligheten på något sätt.  För att kunna visa detta presenteras här uppsatsens 
tillvägagångssätt. Föreliggande arbete kommer att använda sig av en kvalitativ 
textanalys. En kvalitativ forskningsansats blir i de allra flesta fall hermeneutisk då 
arbetet vid något tillfälle går ut på att tolka materialet. Bergström och Boreus skriver, i 
boken Textens mening och makt, att en textanalys används som ett hjälpmedel för att 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Detta kommer att diskuteras vidare under rubriken validitet och reliabilitet.	  
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visa och studera samhällsvetenskapliga problem (Boréus, 2005, s. 12). Texten kan ses 
som manifestation av bakomliggande diskurser (Boréus, 2005, s. 18). Esaiasson et al. 
skriver att en kvalitativ textanalys går ut på att genom en noggrann läsning av texten 
finna det väsentliga i materialet. Vidare beskrivs två huvudtyper av textanalytiska 
frågeställningar som var för sig dessutom har tre undergrupper (se tabell nedan). I den 
första huvudgruppen ingår de som systematiserar. Dessa kan delas in i tre grupper som 
respektive syftar till att; klargöra tankestrukturer, ordna logiskt eller kategorisera. I den 
andra huvudgruppen ingår de som kritiskt granskar och dessa kan delas in i 
undergrupperna; idékritik, ideologikritik och diskursanalys (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 210-211). Intentionen med denna uppsats är att 
kategorisera det undersökta materialet utifrån i förväg givna idealtyper. En vidare 
diskussion om dessa idealtyper finns under kapitlet teori.  

Systematiserar Kritiskt granskar 
Klargöra 
tankestrukturer 

Ordna 
logiskt 

Kategorisera 
 

Idékritik Ideologikritik Diskursanalys 
 

 

Validitet	  och	  reliabilitet	  
En frågeställning för all vetenskaplig forskning är frågan om validitet och reliabilitet. 
Validitet är frågan om vårt undersökningsvertyg mäter det vi vill mäta. Ett metermått är 
ett utmärkt verktyg (har god validitet) då vi vill mäta längd. Men ett metermått är ett 
dåligt verktyg (tveksam validitet) om vi vill mäta lärares pedagogiska förmåga. Här har 
samhällsvetenskapliga discipliner i många fall en mer komplicerad relation till validitet 
än naturvetenskapen. Det är svårt att ifrågasätta att verktyget metermått mäter längd. 
Om vi vill mäta pedagogisk förmåga måste vi i större utsträckning förklara hur vårt 
verktyg mäter det vi avser att studera. Det som kontrolleras med reliabilitet är en 
undersöknings tillförlitlighet. Om en annan forskare studerar samma empiri, skulle 
denne då få samma resultat? Förutsättningar för hög reliabilitet är att man använder 
mätinstrument rätt och undviker slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 70). Om olika personer utför samma 
undersökning och får samma resultat så har man god intersubjektivitet. Men inom 
samhällskunskap och humaniora är detta ideal kontroversiellt då materialet som 
undersöks tolkas. Ytterligare en del av reliabilitet är intrasubjektivitet. God 
intrasubjektivitet innebär att samma forskare får samma resultat om denne undersöker 
samma material vid två eller fler olika tidpunkter.  

Gällande textanalysens validitet blir frågan närmast, är de specifika frågorna vi ställer 
till texten rimliga indikatorer på det vi vill studera (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 
Wängnerud, 2012, s. 216). Då uppsatsens syfte är att se vilka utbildningsfilosofiska 
traditioner som får genomslag i läroplaner blir frågeställningar om hur författarna 
formulerat sig i läroplanerna centralt. Olika utbildningsfilosofiska strömningar såsom 
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perennialism, essentialism, progressivism och rekonstruktivism5kommer att finnas 
representerade i läroplanstexten. Läroplaner som dokument är snarast en bild över hur 
dessa traditioners inbördes maktbalans sett ut Här kan kritik vara befogad, det kan vara 
så att begreppsvaliditeten brister. Med detta menas att de operationella indikatorerna 
inte stämmer överens med de teoretiska utgångspunkterna (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 57-58). 

Vid större datainsamling får man reliabilitetsproblem när man slarvar vid insamling 
eller bearbetning. Denna problematik är liten angående denna studie. För en textanalys 
blir tolkningen av materialet av avgörande betydelse för reliabiliteten. För att visa på 
intersubjektiv och intrasubjektiv reliabilitet kommer citat att användas vid viktiga delar 
för att visa hur texten tolkas.  

Analysen av frågornas svar i texten kommer att styras av ett öppet förhållningssätt. Inga 
på förhand definierade ord kommer att sökas i materialet. Metoden blir dock inte helt 
induktiv då vissa begrepp och modeller, främst de som formulerats av Tomas Englund 
och Geir Biesta, kommer att användas för att sortera materialet. Fördelen med ett öppet 
förhållningssätt är att möjligheten till att nyanserat belysa materialet ökar. En av farorna 
är att uppsatsens syfte går förlorat när arbetet visar på i sig intressanta aspekter men för 
uppsatsen irrelevanta tolkningar. Ytterligare en risk är att slutsatserna blir alltför 
beroende av materialet. Med detta menas att vi inte vet vad som inte finns med i 
materialet och frånvaron av någonting innebär inte att det inte påverkat. Det kan finnas 
underlag som påverkat utformningen av materialet men som inte tagits med i den 
slutgiltiga versionen6. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 217-
218). Risken för att syftet går förlorat är svårhanterad. Det finns alltid en risk att 
författaren kommer alltför nära sitt material. En strategi är att konsekvent ställa sig 
frågan om det som analyseras är relevant för syftet. Risken att slutsatsen blir för 
beroende av materialet blir av underordnad betydelse då uppsatsen endast söker se vad 
som står i läroplanerna. Här kan man givetvis invända att det är av lika stor vikt vad 
som inte kom med, men detta faller utanför ramen för detta arbete. Det vore intressant 
att göra ytterligare en studie som hade detta material som grund.  

 

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Mer	  om	  detta	  under	  kapitlet	  teori	  
6Detta	  förklaras	  kanske	  enklast	  av	  det	  engelska	  ordspråket	  ”Absence	  of	  evidence	  is	  not	  evidence	  of	  
absence”	  
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Teori	  

Läroplansteori	  
Läroplansteori är egentligen en samling av teorier. Läroplansteori vill inkorporera 
läroplanen och andra styrdokument i ett större sammanhang där man förklarar vilka 
kunskaper som legitimeras och hur urval av innehåll sker. Inom läroplansteori används 
tre tänkta arenor för att söka se hur olika aktörer och urval hanteras. Dessa tre arenor är 
formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. Ulf P. Lundgren beskriver dessa 
tre nivåer i boken Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori och 
nyanseras senare genom att benämnas som arenor i Utbildningsreformer och politisk 
styrning (Lindensjö och Lundgren 2000). 

 
Läroplansteoretisk forskning kan, enligt Ulf P Lundgren, ses som ett försök till att skapa 
kunskap om hur utbildningsprocessers mål och innehåll skapas. Detta måste givetvis ses 
i ljuset av ett samhälles kultur (Lundgren 1989 s 20) Skolan kan betraktas som en 
ideologisk statsapparat som befinner sig i spänningsfältet mellan social integration och 
förändring. Innehållet i undervisningen bestäms av politiska överväganden både när de 
formuleras på läroplansnivå och då de förverkligas i klassrummet (Englund, 
Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 2005, ss. 26-27) 

Tomas	  Englund	  
Tomas Englund hävdar att utbildning befinner sig i ett spänningsfält mellan social 
integration och förändring. Utbildning för social integration innebär att underordnade 
grupper anpassas till det rådande systemet. Med en välvillig tolkning utbildas dessa 
grupper så att de får resurser att bättre kunna delta i samhället. Utbildning kan, enligt 
detta synsätt, inte frigöras från samhället utan måste alltid studeras tillsammans med 
samhällsutvecklingen. Utbildning för förändring innebär istället att stärka de 
underordnade gruppernas position i samhället stärks (Englund, Läroplanens och 
skolkunskapens politiska dimension, 2005, ss. 24-25). 

Under 1900-talet har tre vågor av reformarbete skett inom skolpolitiken. Varje ny våg 
har ifrågasatt den tidigare. Englund grundar sina utbildningskonceptioner på dessa 
förändringsvågor. De utbildningskonceptioner som Englund använder är, den 
patriarkala, den vetenskapligt/rationella och den demokratiska Englunds hypotes är att 
de tre konceptionerna existerar inom ramen för den medborgerliga läroplanskoden 
(Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 2005, ss. 252-256). 
Dessa konceptioner förklaras längre ned. 

Läroplaners innehåll är socialt och historiskt producerat. Innehållet utsätts för tolkningar 
och förändringar när olika ideologier kämpar om vad som skall stå i läroplanen och hur 
det ska tolkas. Dessutom kan innehållet ses som en bestämmande faktor för övriga 
komponenter i utbildningsprocessen (Englund, Läroplanens och skolkunskapens 
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politiska dimension, 2005, s. 90). Med detta menas att innehållet i läroplaner och 
kursplaner blir en ramfaktor som begränsar utbildningens möjligheter. 

Läroplanskoder	  
Englund bygger vidare på Lundgrens arbete om läroplanskoder. Englund kallar den 
senaste koden för den medborgerliga läroplanskoden. De objektiva villkor som ligger 
till grund för denna är, enligt Englund, den kapitalistiska industrialiseringen, 
demokratiseringen och en samtida ideologisk utveckling. Den ideologiska utvecklingen 
innebar att skolan som tidigare setts som bevarande och reproducerande av 
klassamhället nu sågs som en möjlig progressiv samhällsförändrande kraft. Den 
avgörande tanken som genomsyrar denna läroplanskod var det ömsesidiga beroendet 
mellan människor inom samhället och i arbetslivet. Social fostran och samhörighet är 
centrala begrepp i den medborgerliga läroplanskoden (Englund, Läroplanens och 
skolkunskapens politiska dimension, 2005, ss. 109-125). 

Englund utvecklar dock den medborgerliga läroplanskoden vidare och menar den kan 
delas upp i att tre utbildningskonceptioner. Varje konceptions principer visar i vilket 
perspektiv skolans verksamhet placeras, och för vilket slags samhälle medborgaren 
förbereds genom utbildningen och vilken kunskapssyn som ligger till grund. Här ser 
man också om/hur utbildningsmöjligheterna differentieras. Konceptionen anger 
utbildningens diskurs, vad som är möjligt och omöjligt. De två första konceptionerna är 
historiskt-empiriskt förankrade medan den tredje mer kan ses som en strävan än i klart 
genomförd politik (Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 
2005, ss. 250-251). 

De tre olika konceptionerna som Englund framför är:  

1. Den patriarkala som är dominerande från 1800-talets slut fram till 1927 års 
skolreform. 

2. Den vetenskapligt/rationella som dominerar från andra världskrigets slut fram 
till grundskolereformen 1962 

3. Den demokratiska som dominerar från slutet av 1960-talet fram till nutid. 

För denna undersökning blir det med nödvändighet den vetenskapligt rationella och den 
demokratiska konceptionen som är av intresse eftersom dessa dominerar under den 
tidsperiod period som studeras. 

Utbildningsfilosofiska	  strömningar	  
Utöver dessa kan vi se vissa utbildningsfilosofiska strömningar (se nedan) som mer 
eller mindre påverkat synen på vad kunskap är och hur denna kunskap skall 
vidarebefordras till människor. Dessa filosofier kan i viss mån kopplas till de 
ovanstående utbildningskonceptionerna. Med detta sagt menar varken Englund eller 
denna uppsats att någon av följande filosofier enbart existerar inom en av 
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konceptionerna. Men vissa utbildningskonceptioner har i stora delar dominerats av en 
eller ett par utbildningsfilosofier. De utbildningsfilosofiska strömningarna är: 

• Progressivism: Utbildningen skall anpassas till samhällets krav och till att 
utveckla demokratin. Samspel mellan elever samt mellan elever och lärare. 
Learning by doing (Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska 
dimension, 2005, ss. 229-231). Progressivism är inriktad på att bättre anpassa 
individerna till samhällets föränderliga krav. Samhällets framtid kan inte 
förutsägas utan individerna ska genom utbildningen uppfostras till en social 
varelse som kan anpassa sig till det framtida samhället. Progressivismen är utan 
övergripande mål förutom på individnivå (Englund, Läroplanens och 
skolkunskapens politiska dimension, 2005, s. 234). Man kan med andra ord inte 
fastställa generella mål som gäller för alla elever. Utbildningen måste fokusera 
på att anpassa individerna och för att lyckas med detta måste utbildningen 
anpassas till individuella förutsättningar. 

• Essentialism: Essentialismen menar att utbildningen skulle fokuseras på de 
traditionella skolämnena och relationen till bakomliggande vetenskapliga 
discipliner (Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, 
2005, ss. 235-236). Essentialism betonar olika ämnens särart. 

• Perennialism: Perennialismen fokuserar på en sann oföränderlig kunskap som 
kan förmedlas genom studier av klassiska eviga frågor (Englund, Läroplanens 
och skolkunskapens politiska dimension, 2005, s. 237) 

• Rekonstruktivism – Ur progressivismen– Utbildning överför dock med 
nödvändighet vissa värden och indoktrinerar således. Detta är nödvändigt och 
önskvärt, ett samhälle måste överföra vissa värderingar medan andra värderingar 
ses som negativa (Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska 
dimension, 2005, s. 240 ff) 
Kortfattat kan rekonstruktivismen sammanfattas med: 
1. Behovet av att utveckla en normativ teori om det goda samhället. 
2. Samhällskritik för att exponera dysfunktionella delar av kultur och 
institutioner.  
3. Behov av att överväga radikala förändringar av ovanstående.  
4. Indoktrineringens oundviklighet. 

Den patriarkala utbildningskonceptionen kan till en början, enligt Englund, sägas 
domineras av en essentialistisk och perennialistisk utbildningsfilosofi som utmanas 
dock av progressivistiska tankar om medborgarfostran. Nämnas bör dock att denna 
medborgarfostran dominerades av starkt nationalistiska och paternalistiska drag, alla 
skulle inordnas i samhället, in i det blivande folkhemmet. Den vetenskapligt rationella 
konceptionen är till en början främst essentialistisk med ämnesfokus vilken 
konfronteras med en progressivistisk elevcentrerad utbildningsfilosofi. Denna 
progressivism får först genomslag i och med Lgr 62. I den demokratiska konceptionen 
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fortsätter kampen mellan essentialism och progressivism. Dessa får även konkurrens av 
rekonstruktivism där skolans samhälleliga roll ifrågasätts (Englund, Läroplanens och 
skolkunskapens politiska dimension, 2005, ss. 258-275) 

Geir	  Biesta	  
Geir Biesta skriver i sin bok ”Bortom lärandet - Demokratisk utbildning för en 
mänsklig framtid” att språket begränsar vad som kan sägas och göras. Detta innebär att 
språkbruket om utbildning blir viktigt för vad som är möjligt gällande utbildning. Med 
detta menas att hur vi skriver eller talar om någonting är viktigt för hur vi kan agera. 

Biesta hävdar vidare att vi gått från ett språk om utbildning till ett språk om lärande. 
Utbildning kräver en relation, lärandet är fokuserat på den som lär sig. Det finns 
åtminstone fyra processer som bidragit till det nya lärandespråkets uppkomst: 

1. Nya inlärningsteorier. Konstruktivistiska och sociokulturella inlärningsteorier 
hävdar att kunskap och förståelse aktivt konstrueras av eleven. Detta har 
förskjutit uppmärksamheten från läraren till eleven.  

2. Postmodernismen. Postmodernismen ställer sig tvivlande till den modernistiska 
uppfattningen att undervisning kan kunna frigöra sina elever genom 
förmedlingen av rationalitet och kritiskt tänkande. 

3. Vuxenutbildningens expansion. Ett ökat fokus på lärande utanför etablerade 
utbildningsinstitutioner. Detta lärande är ofta individualistiskt fokuserat. 

4. Välfärdsstatens urgröpning.  

Utbildningsrelationen skall således, enligt Biesta, inte ses som ett ekonomiskt 
förhållande. Biesta vill snarare förklara utbildningsrelationen med tre sammanhängande 
begrepp, tillit, våld och lyhördhet. Allt lärande innebär en risk, vi vet inte vad vi 
kommer att lära oss eller hur detta kommer att förändra oss. Lärandeprocessen kräver 
således tillit, då risk innebär oberäknelighet (Biesta, s32-33). Lärande kan betraktas som 
något yttre som kan förvärvas, men Biesta vill hellre betrakta lärandet som en reaktion 
på någonting som utmanar oss. Med andra ord ses lärandet som en reaktion på 
omvärlden. Det handlar inte om ett självuttryck utan om att ta plats i den sociala väven 
(Biesta s 33-35). Om vi ser utbildning på detta sätt blir det avgörande, menar Biesta, att 
vi ställer svåra frågor till eleven. Men dessa frågor förändrar eleven och innebär per 
definition en kränkning av elevens suveränitet. Detta är vad den filosofen Jacques 
Derrida benämner som transcendalt våld. Det innebär inte att utbildningen måste vara 
våldsam utan att undervisaren alltid intervenerar i elevens liv (Biesta s 36). Om vi 
definierar utbildningsrelationen som grundad i tillit och utövande av våld blir också 
utbildarens ansvar centralt. Biesta menar att utbildarens första ansvar gäller elevens 
subjektivitet. Detta innebär inte att vi måste känna till allting om varje elev. Det är 
snarare så att vi får ta ett obegränsat ansvar för det som vår utbildningsrelation gör med 
eleven trots att vi inte i förväg kan säga vad det är (Biesta s 36-37). 
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Gert Biesta presenterar i sin bok ”God utbildning i mätningens tidevarv” ett förslag till 
ramverk för att kunna diskutera utbildningens syfte. Biesta menar att det blivit allt 
vanligare att tala om effektiv utbildning utan att vi egentligen talat om vad utbildningen 
skall vara effektiv för. Här saknas med andra ord en diskussion om utbildningens syfte. 
Syftet kan, enligt Biesta, vara nästan vad som helst men han fokuserar på tre funktioner: 
kvalifikation, socialisation och subjektifikation. Kvalifikation innebär att en person kan 
utföra någonting. Här finner vi kopplingar till nyare läroplaners fokus på fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Kunskaper, färdigheter och förmågor för att klara 
arbetslivet och det praktiska i vardagen. Socialiseringsfunktionen är den del av 
utbildningen som innebär att eleven blir en del av olika typer av sociala strukturer som 
är mer eller mindre önskvärda men som ändock är nödvändiga för samhällets 
reproduktion. Subjektifikation inom utbildningen innebär att eleven blir autonom med 
eget handlingsutrymme i tanke och handling. Socialisation och subjektifikation kan ses 
som motsatser enligt detta ramverk. 

Resultat	  
 

Översiktlig	  jämförelse	  av	  Lgy	  70,	  Lpf	  94	  och	  Gy	  2011	  
	  

En översiktlig jämförelse behövs för att visa de fysiska skillnader som föreligger mellan 
de olika läroplanerna och kursplanerna. Läroplanerna som studeras är uppbyggda på ett 
likartat sätt. De börjar alla med något som närmast kan benämnas som en 
gymnasiegemensam del. I denna del beskrivs skolans övergripande mål, riktlinjer och 
värderingar. Sedan följer, i Lgy 70, tim- och kursplaner för skolans linjer och ämnen. 
Lpf 94 har en separat del för särskilda programmål och kursplaner i kärnämnen. I Gy 
2011 följer examensmål för nationella program och mål för gymnasiegemensamma 
ämnen. Det är dock en stor skillnad i de gymnasiegemensamma delarnas omfattning. I 
Lgy 70 omfattar de ca 47 sidor medan de i Lgy 94 omfattar ca 14 sidor och i Gy 2011 
ca 11 sidor.  

När det gäller kursplanernas beskrivning av ämnet samhällskunskap så är skillnaden 
mellan läroplanerna påtaglig. I Lgy 70 beskrivs endast ämnets mål och de 
huvudmoment som skall ingå i kursen, den är med andra ord kortfattad. I den allmänna 
delen, under rubriken undervisning skriver Lgy 70 att huvudmomenten ger en 
övergripande vägledning för kursen men att de kan ges olika stort utrymme. Inget 
huvudmoment får utelämnas i undervisningen. Däremot kan de ges mer eller mindre tid 
och behandlas mer eller mindre inträngande (Skolöverstyrelsen K. , 1971, s. 29). 

I Lgy 94 är kursplanen för samhällskunskap som kärnämne ytterst kort. Skolverket 
beskriver kortfattat målet för kursen och därefter beskrivs vad eleven skall kunna efter 
genomgången kurs.  
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I Gy 2011 har ämnet samhällskunskap fått ett helt annat utrymme och upplägg. Den 
första delen påminner till form lite om Lgy 70. Ämnets syfte beskrivs och sedan de 
kunskaper och förmågor undervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla 
(Skolverket, GY 2011, 2011, s. 143). Sedan delas ämnet in i olika kurser som har delvis 
olika centralt innehåll. Detta centrala innehåll är det som påminner mest om 
huvudmomenten i Lgy 70 och vad eleven skall kunna i Lpf 94 då dessa visar vad kursen 
skall innehålla. Efter detta finns det i Gy 2011, till varje kurs, kunskapskrav kopplade 
till varje betygssteg. Här skiljer sig Gy 2011 från Lgy 70 och Lpf 94. Gy 11 har 
kunskapskrav kopplade till varje betygssteg i varje enskild kurs7.  

I Lgy 70 beskrivs betygssättning i den allmänna delen, instruktionerna för bedömning 
och betygssättning är utförliga. Lgy 70 ger läraren klara instruktioner för vilka typer av 
bedömningar som är användbara och hur dessa bör användas. Gällande skriftliga prov 
får till exempel läraren veta begrepp som kan användas för att få en objektiv bedömning 
av svaren (Skolöverstyrelsen K. , 1971, s. 44). Lpf 94 är åter väldigt kortfattad gällande 
bedömning och betyg. Betygen uttrycker i vilken mån eleven uppnått de kunskapsmål 
som uttrycks i respektive kurs (Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 
94, 2006, s. 15) I Gy 2011 får läraren ett fåtal instruktioner angående betyg och 
bedömning och instruktionerna är dessutom generella snarare än specifika. Gy 2011 
talar om mål för eleven och riktlinjer för läraren (Skolverket, GY 2011, 2011, ss. 14-
15). Här skiljer sig läroplanerna åt, läraren har fått en större handlingsfrihet i Lpf 94 
jämfört med Lgy 70, både gällande bedömning och betygssättning. I Gy 2011 har en del 
av denna handlingsfrihet tagits bort då styrningen blivit striktare.  

I Lgy 70 beskrivs vikten av att eleven tillägnar sig kunskaper och förmågor för att 
kunna leva i samhället, både idag och i framtiden (Skolöverstyrelsen K. , 1971, s. 12). 
Liknande tankar finns i Gy 2011 där huvuduppgiften för skolan är att förmedla 
kunskaper och ge eleverna möjligheter att tillägna och utveckla kunskap (Skolverket, 
GY 2011, 2011, s. 6).  

Lpf 94 problematiserar begreppet kunskap. Skolverket skriver att kunskap inte är ett 
entydigt begrepp utan har flera former såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Skolans uppdrag förutsätter att varje skola diskuterar kunskapsbegreppet 
(Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 11).  Gy 2011 
problematiserar också begreppet kunskap. Det finns flera kunskapsbegrepp och skolan 
ska föra en aktiv diskussion om hur kunskapsutveckling sker. Därefter gör man en 
indelning av kunskap i fyra olika begrepp; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
Dessa olika begrepp samspelar med varandra och alla behövs (Skolverket, GY 2011, 
2011, s. 8). Lgy 70 problematiserar inte kunskapsbegreppet på samma sätt. En indelning 
görs, den i kunskaper och förmågor, men ingen djupare diskussion förs om vad dessa 
innebär. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Här	  bör	  nämnas	  att	  dessa	  betygssteg	  i	  stora	  delar	  liknar	  varandra	  för	  de	  olika	  kurserna	  men	  de	  skiljer	  
sig	  åt	  på	  vissa	  punkter	  och	  skrivs	  ut	  enskilt	  för	  varje	  kurs.	  
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Lgy70	  	  

Allmän	  del	  

Englund	  
Redan i inledningen av läroplanens allmänna del står att utbildningens syfte är att: 
 
”meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen 
främja deras utveckling till harmoniska människor och till dugliga och 
ansvarskännande samhällsmedlemmar.” (Skolöverstyrelsen K. , 1971, s. 10).  
 
Denna tanke om att förmedla kunskap visar på en i det närmaste perennialistisk 
kunskapssyn, eller åtminstone en essentialistisk. För att kunna förmedla kunskapen så 
måste den existera utanför eleven och läraren.  Fortsättningen av stycket visar på den 
vetenskapligt rationella tanke som fortfarande till viss del genomsyrar läroplanen. Just 
att utveckla till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar är, precis som 
Englund beskriver, ett sätt att skapa en medborgarroll där individer är en 
arbetskraftsresurs i ett välfärdsbygge (Englund, Läroplanens och skolkunskapens 
politiska dimension, 2005, s. 265). I stycket som följer på detta syns klara 
progressivistiska tankegångar där individens människovärde och egenart betonas.  
	  

Biesta	  
Redan i inledningen till Lgy 70 slås fast att den enskilde eleven ska stå i centrum. 
Skolan skall främja deras mognad till fria, självständiga individer (Skolöverstyrelsen, 
Lgy 70 Allmän del, 1971, s. 10). Detta innebär att vi enligt Biestas definitioner kan 
kopplas till subjektifikation. Vidare står det dock att eleven måste öva sig i att leva i 
gemenskap med andra och att existera i samverkan och solidaritet med andra. Detta 
senare stycke kan ses som socialisation.  

I Lgy 70 allmänna del på sidan 11 skrivs följande ”Gymnasieskolan har till uppgift att 
hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sina inneboende 
förutsättningar både som enskild individ och som medborgare i ett demokratiskt 
samhälle.” (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 Allmän del, 1971, s. 11). Här ser man både 
kopplingar till socialisation och subjektifiering. Socialisation genom att utvecklingen 
skall fokusera på rollen som medborgare i ett demokratiskt samhälle och subjektifiering 
genom att eleven ska stimuleras till att utveckla sina förutsättningar som enskild individ.  

I den allmänna delen fortsätter skolöverstyrelsen att fokusera på individuell utveckling 
och anpassning. Anledningen till detta är att man ser ett ökat ansvar på individen för att 
kunna pröva kritiskt och självständigt.  

Men man nämner också att vissa värderingar och principer i ett demokratiskt samhälle 
måste medvetandegöras.  
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”Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga 
människor. Men friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål. De måste 
vara grundvalen för samarbete och samverkan. Sådana egenskaper som kan bära upp 
och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande 
mellan människor skall vidareutvecklas” (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 Allmän del, 1971, 
s. 15) 

Vad som saknas är instruktioner för att anpassa undervisningen individuellt. Det finns 
vissa, som tidigare visats, formuleringar om att elevers individuella förutsättningar och 
utveckling ska tillvaratas men exakta förslag och beskrivningar på arbetssätt saknas. Då 
skolan under Lgy 70 var regelstyrd istället för mål-och resultatstyrd innebär avsaknaden 
av exakt utförandebeskrivning att möjligheterna till individuell anpassning får anses 
små.  

	  

Samhällskunskap	  
 

Englund	  
Under rubriken samhällskunskap i Lgy 70 finns endast en kortfattad beskrivning av de 
mål och huvudmoment som ingår. Målen är: ”Eleven skall genom undervisningen i 
samhällskunskap skaffa sig kunskap om befolkning, bebyggelse, näringsliv, ekonomi 
samt sociala och politiska förhållanden i nutiden, förvärva förståelse för samhällets 
funktion och föränderlighet samt på grundval av förvärvade kunskaper och färdigheter 
analysera och diskutera samhällsfrågor.” (Skolöverstyrelsen K. , 1971, s. 178) Här kan 
man se den vetenskapligt rationella konceptionens tankar där fokus ligger på kunskaper 
som är nödvändiga för våra nya medborgare. Här syns även fokuseringen på nutid som 
snarare visar på progressivism. Det är en progressivistisk tanke att lära människor att 
hantera det nuvarande samhällets krav och här uttalas dessutom att eleverna skall 
förvärva förståelse för samhällets föränderlighet. Förutom detta är kapitlet om 
samhällskunskap väldigt kortfattat och omfattar endast ett fåtal rader på övre delen av 
en sida.  
 

Biesta	  
Det kapitel som omfattar instruktioner för kursen i samhällskunskap kan, enligt Geir 
Biestas teorier, tolkas som gällande kvalifikation snarare än socialisation eller 
subjektifikation. Det enda som kan tolkas som socialisation är att eleven skall förvärva 
förståelse för samhällets funktion och föränderlighet (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 Allmän 
del, 1971, s. 178). 
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Lgy	  70	  Anvisningar	  
 

Till Lgy 70 medföljer också ytterligare en del, nämligen den som kallas anvisningar. 
Denna del är ett planeringssupplement och det betonas starkt att det endast skall ses som 
ett stöd till planering (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 anvisningar, 1971). Frågan är då hur 
man ska se på denna del av läroplanen. Att det är frågan om en typ av styrinstrument är 
klart men det är ett mindre kontrollerande styrinstrument än övriga delar av läroplanen 
detta då det benämns som ett stöd i planeringen. Men det är anvisningarna som ska 
ligga till grund för detaljplanering för ämneskonferenser och enskilda lärare. Dessa 
ämneskonferenser ska vara möten där planering för ämnet under termin och läsår men 
måste anpassas till de faktiska förhållanden som föreligger på respektive skola. Ett 
huvudsyfte med planeringsstödet är att precisera den ambitionsnivå som finns i 
läroplanen. Denna ambitionsnivå måste ställas i relation till vilken nivå och spridning 
som finns på förutsättningarna i respektive klass och den undervisningstid man har till 
förfogande (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 anvisningar, 1971, s. 1). 

Ämnet samhällskunskap preciseras som internationellt till sin karaktär och svenska 
förhållanden ska integreras i undervisningen. Vi sägs leva i en värld som blir alltmer 
internationaliserad och media ger oss möjligheter att se levnadsförhållanden som är 
andra än våra egna. De grundläggande problematikerna är desamma över hela världen 
och skillnader bör förklaras genom att hänsyn tas till faktiska förhållanden, inte i 
relation till våra värderingar och förhållanden (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 anvisningar, 
1971, s. 183). Efter denna beskrivning av ämnet preciseras vad som skall studeras i 
årskurs 1 och i årskurs 2 i kursen samhällskunskap. I årskurs 1 ska befolkningsfrågor, 
arbetsmarknadsfrågor, utbildningsfrågor, sociala problem, opinionsbildning och 
statsskick studeras. I årskurs 2 ska näringslivsfrågor och samhällsekonomi studeras. 
Båda årskurserna innehåller dessutom internationella frågor och aktuella 
samhällsfrågor. 

I delen om samhällskunskap i Lgy 70 anvisningar nämns färdighetsträning och 
tolkningsträning samt olika problemlösningar och tolkningar som viktigt 
(Skolöverstyrelsen, Lgy 70 anvisningar, 1971, s. 184). Detta tyder på en progressivistisk 
kunskapssyn, eleverna ska tränas på tolkning av ny kunskap, de ska kunna anpassa sig 
efter olika förutsättningar, inte bara lära in fakta. Även eleverna ställs inför problem och 
olika sätt att lösa dem så att de reagerar mot ensidiga tolkningar (Skolöverstyrelsen, Lgy 
70 anvisningar, 1971, s. 184), visar på att den progressivistiska tanken om anpassning 
till samhällets föränderliga krav. 

Här beskriver man också uttryckligen att eleverna måste anpassa sig till en värld som är 
under förändring. Eleverna måste få veta att all utbildning snabbt föråldras och att 
yrkesvalet blir mindre definitivt. Förberedelse på detta och behovet av en framtida 
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varvad utbildning är viktig (Skolöverstyrelsen, Lgy 70 anvisningar, 1971, s. 184). Med 
varvad utbildning menar skolöverstyrelsen att det kan vara nödvändigt att återgå till 
utbildning efter en tid i arbetslivet. Detta är progressivistiska tankar, men även en 
antydan till vad Geir Biesta menar är en övergång till ett utbildningsspråk då man talar 
om vuxenutbildning (om än delvis underförstått snarare än helt uttalat). Om människor 
ska återgå till utbildning efter en tid i arbetslivet talar vi om vuxenutbildning.  

Lgy 70 anvisningar talar i allmänhet om kunskap som en användbar färdighet, inte som 
inlärda fakta. Målet med studierna är att ge eleverna möjligheten att ta del av ytterligare 
information och att kunna vara en del av det samhälle de befinner sig i. Nedanstående 
citat från Lgy 70 Anvisningar visar exempel på hur man formulerat sig: 

”Målet för studierna bör vara att eleverna skall kunna följa den ekonomiska debatten i 
massmedia eller andra sammanhang och därvid kunna ta ställning till olika förslag och 
argument. Ett självklart krav är att eleverna skall kunna sätta sig in i de 
frågeställningar som aktualiseras i det kommande yrkeslivet.” (Skolöverstyrelsen, Lgy 
70 anvisningar, 1971, s. 189) 

Ovan ser vi klara progressivistiska tankar, eleven ska kunna ta del av samhället för att 
på så sätt kunna anpassa sig till framtida utmaningar och förändringar. 

	  

Lpf	  94	  
	  

Englund	  
Redan i första delen av läroplanen visas tydliga tecken på den demokratiska 
utbildningskonceptionen. ”verksamheten i skolan skall utformas i överenstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan 
skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö” (Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, 
s. 3). I detta stycke ses kanske rekonstruktivistiska tankar snarare än progressivism. 
Detta då det åtminstone underförstått innebär en indoktrinering av demokratiska 
värderingar snarare än ett samspel mellan elev och lärare. Stycket fortsätter i samma 
anda och beskriver vissa värderingar som skolan har till uppgift att förmedla och 
förankra (Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 3). Dessa 
värderingar såsom människolivets okränkbarhet och allas lika värde kan ses som 
självklara men är ändå i någon mening normativa och när de skall överföras innebär 
dock detta med nödvändighet indoktrinering om vad som är det bästa samhället. 
Skolverket skriver i slutet av stycket att skolan har till uppgift att låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart. Denna möjlighet omgärdas dock av normativa värderingar som 
skall överföras och dessa begränsar således utrymmet. Tolkningen av dessa 
formuleringar som rekonstruktivistiska kan givetvis ifrågasättas utifrån perspektivet att 
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inga ifrågasättanden av de normativa målen existerar. Kritik mot tolkning av texten som 
progressivistisk är främst frånvaron av diskussion eller uppmaning till samarbete eller 
samverkan mellan elever och/eller lärare. 
 
Tydligare tecken på progressivistiska tankar syns i stycket om rättigheter och 
skyldigheter. Här skriver skolverket att det inte räcker att förmedla kunskaper om 
demokratiska värden utan att dessa måste påverka hur undervisningen bedrivs. Eleverna 
ska ha möjligheter att utforma och påverka undervisningen för att själva ta ansvar 
(Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 4). Skolverket 
beskriver en framtid där eleverna behöver skaffa sig en grund för livslångt lärande och 
att skolan inte kan förmedla alla de kunskaper eleverna kommer att behöva. Detta är 
klart progressivistiska tankar, eleverna ska anpassas till samhällets alltid föränderliga 
krav. 
 

Biesta	  
I inledningen skriver Skolverket att skolan har en viktig uppgift att förmedla och 
förankra de värden vårt samhällsliv vilar på (Skolverket, Läroplan för de frivilliga 
skolformerna Lpf 94, 2006, s. 3). Här kan man enligt Biestas teorier se tydliga tecken på 
att läroplanen syftar till att skolan ska verka socialiserande på eleverna. Skolverket 
skriver vidare att vissa skolan ska gestalta och förmedla vissa värden. De värden som 
nämns är sådana som människolivets okränkbarhet, individens frihet, allas lika värde, 
jämlikhet och solidaritet (Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 
2006, s. 3). Allt detta kan ses syfta till socialisering men skolverket avslutar stycket med 
att skriva att skolans uppgift är att låta varje individ finna sin unika egenart, en uppgift 
som snarare kan tolkas som att subjektifikation är skolans uppgift. 

Skolverket skriver vidare att förståelse och inlevelse ska främjas. Detta ska motverka 
trakasserier och diskriminering (Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 
94, 2006, s. 3). Detta kan tolkas som att socialisering krävs. Men det är ingen helt 
nödvändigt, det kan vara möjligt att få en förståelse för andra utan att socialisering skett. 
Man kan dock i de allra flesta fall anta att förståelse och inlevelse kommer att leda till 
att en viss socialisering sker. När vi förstår andra finns en betydande möjlighet att vårt 
eget beteende åtminstone i viss mån förändras. 

Skolverket nämner att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att 
de framförs (Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 4). 
Detta kan tolkas som subjektifiering enligt Biestas teorier. Än mer tydligt blir det när 
skolverket skriver att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska vara lika eller att 
resurserna ska fördelas lika (Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 
2006, s. 4).  
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Gert Biestas teorier om kvalifikation, socialisation och subjektifikation syns tydligt när 
skolverket skriver att skolan skall förmedla kunskap (kvalifikation), ska överföra värden 
(socialisation) och förbereder dem för att verka i samhället (subjektifikation) 
(Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 5). Om man utgår 
från Biestas teoretiska ram kan man också se att vi här har tre olika uppgifter och att vi i 
värsta fall får målkonflikter. 

 

Samhällskunskap	  

Englund	  
I Lpf 94 kursplan för samhällskunskap skriver Skolverket att studierna i 
samhällskunskap skall ge eleverna kunskap men även ökade förutsättningar för att delta 
i samhällslivet och beredskap att hantera förändringar i samhället (Skolverket, Läroplan 
för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 38). Detta är progressivistiska tankar om 
att eleverna skall anpassas till samhällets föränderliga krav. Skolverket skriver vidare att 
undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att bearbeta och analysera 
samhällsfrågor. Detta kan tolkas som att skolverket vill att utbildningen i 
samhällskunskap ska skapa individer som kan anpassa sig. De skriver vidare att val av 
perspektiv och fakta präglas av värderingar och eleverna ska ges goda kunskaper om 
dessa värderingar (Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 
39). Detta kan tolkas som progressivism om alla värderingar ges samma utrymme. Om 
man däremot ger vissa värderingar företräde talar vi nog närmast om rekonstruktivism, 
något som annars lyser med sin frånvaro i kursplanen. Skolverket skriver vidare att: 

”Kursen skall genom såväl innehåll som form bidra till att förmedla och hos eleverna 
förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på: (Skolverket, Läroplan för de frivilliga 
skolformerna Lpf 94, 2006, s. 39) 

Att formulera sig på ovanstående sätt är definitivt rekonstruktivism. Här skriver 
skolverket att eleverna ska förmedlas vissa värderingar och de ska dessutom förankras i 
dem. Det finns en formulering som kan tolkas essentialistiskt och det är när skolverket 
skriver att ämnet skall ge en god grund för fortsatta studier (Skolverket, Läroplan för de 
frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 38).  

Biesta	  
I Lpf 94 fokuserar kursplanen främst på det som Geir Biesta kallar kvalifikation. Man 
beskriver vad eleverna ska lära sig, kunna och vilka förmågor som ska utvecklas 
(Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 38). Skolverket 
skriver att studierna ska ge eleverna ökade förutsättningar att delta i samhällslivet 
(Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, s. 38). Enligt Geir 
Biestas teorier skulle ovanstående snarast tolkas som socialisation då eleven blir en del 
av samhällets sociala strukturer. Citatet i stycken ovanför visar också på socialisering då 
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eleverna ska ges vissa värderingar (vi får anta att dessa värderingar är desamma för alla 
elever). Vissa skrivelser är tecken på att skolverket syftar till subjektifikation. Ett tydligt 
exempel är när man skriver att eleverna skall kunna göra egna ställningstaganden och 
att eleverna skall kunna se olika perspektiv och värderingars betydelse för urval 
(Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2006, ss. 38-39).  

 

GY2011	  
	  

I första stycket av läroplanen står att läsa ” 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 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. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för 
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” (Skolverket, GY 
2011, 2011). Det ovan citerade visar på en tydlig kursinriktning mot en demokratisk 
utbildningskonception. Fokus ligger på elevens medskapande i inlärningen, eller som 
Englund benämner det, en kognitiv utgångspunkt (Englund, Läroplanens och 
skolkunskapens politiska dimension, 2005, s. 273). Men även den vetenskapligt 
rationella konception kan spåras i ovanstående då undervisningen uttryckligen skall vila 
på vetenskaplig grund. Då både detta stycke och det efterföljande förespråkar vissa 
normativa värderingar, främst gällande värderingar och mänskliga rättigheter, så har 
rekonstruktivistiska utbildningsfilosofiska tankar fått utrymme. Utbildningen ska, som 
nämns i citatet ovan, förankra vissa värderingar. Men det finns även ytterligare 
formuleringar i de fortsatta styckena som visar på likartade tankar. Skolverket skriver 
att skolan har till uppgift att överföra värderingar till eleverna (Skolverket, GY 2011, 
2011, s. 6). Här kan man också se spår av Biestas tankar om utvecklingen från ett 
utbildningsspråk till ett lärandespråk. Speciellt gällande ett begrepp som ett livslängt 
lärande där fokus ligger på ett individuellt fortsatt lärande. Detta skiljer sig från ett 
begrepp som varvad utbildning som fanns i Lgy 70. 

Samhällskunskap	  
Till skillnad från Lgy70 så beskriver Gy 2011 inte mål. Istället beskrivs syftet med 
ämnet samhällskunskap. Man kan givetvis hävda att detta enbart är en semantisk fråga 
men det visar på vissa filosofiska skillnader. Ett mål kan i utbildningsfilosofisk mening 
kanske snarast kopplas till progressivism (eller essentialism). Ett syfte, åtminstone som 
detta syfte sen beskrivs i Gy 2011, kan kopplas till rekonstruktivistiska tankar. 
Formuleringar som ” I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga 
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rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen 
om barnets rättigheter (Skolverket, GY 2011, 2011, s. 143).” innebär att vi antagit vissa 
normativa värderingar som genomsyrar undervisningen. Skolan skall i enlighet med 
detta inte stå neutral inför dessa värderingar. Skolverket beskriver också att eleverna 
skall få förutsättningar att utveckla vissa kunskaper och förmågor (Skolverket, GY 
2011, 2011, ss. 143-144). Detta skiljer sig från de tidigare kursplanerna där skolverket 
snarare beskrivit vad eleverna skall kunna efter genomgången kurs.  

Biesta	  
I inledningen till GY 2011 skriver skolverket att skolväsendet vilar på demokratins 
grund och fortsätter med att räkna upp vissa värderingar som ska förmedlas och 
förankras. Dessa värderingar är sådana som de allra flesta av oss anser vara självklara 
och allmängiltiga som de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar 
(Skolverket, GY 2011, 2011, s. 5). Att överföra värderingar är socialisering enligt 
Biestas modell. Detta är exempel på uttryckligt överförande av värderingar.  

Det finns också mer indirekta tecken på socialiseringsbegreppets inverkan. Till exempel 
skriver skolverket att främja förståelse och medmänsklighet och att främlingsfientlighet 
och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Skolan ska 
stärka förmågan hos elever att leva med andra människor och att inse de värden som 
finns i kulturell mångfald (Skolverket, GY 2011, 2011, s. 5). Enligt de definitioner som 
Biesta ställer upp så är detta socialisation. Eleverna ska bli en del av sociala strukturer 
som är nödvändiga för samhällets reproduktion. Skolverket skriver vidare att eleven ska 
få en identitet som kan relateras till både det svenska och det som ses som 
internationellt (Skolverket, GY 2011, 2011, s. 5). 

Skolverket skriver att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov (Skolverket, GY 2011, 2011, s. 6). I meningar som dessa visar skolverket att 
elevens identitet ska tas hänsyn till. Enligt Biestas modell ett exempel på 
subjektifikation. Skolverket skriver också att varje elev ska få möjlighet att utvecklas 
efter sina förutsättningar (Skolverket, GY 2011, 2011, s. 8). Detta kan tolkas som 
subjektifikation om skolan ska anpassas efter varje individuell elev. 

”Skolans	  uppgift	  är	  att	  låta	  varje	  enskild	  individ	  finna	  sin	  unika	  egenart	  och	  därigenom	  kunna	  
delta	  i	  samhällslivet	  genom	  att	  ge	  sitt	  bästa	  i	  ansvarig	  frihet.”	  (Skolverket,	  GY	  2011,	  2011,	  s.	  5)	  

Citatet ovan är intressant då det både kan tolkas som subjektifikation och socialisation. 
Här syns målkonflikten tydligt och tolkning blir centralt. 

	   	  



27	  
	  

Diskussion	  
	  

Läroplaner är styrdokument och skapas i ett spänningsfält mellan politik och ideologi. 
De tolkas och omtolkas och blir en bestämmande faktor för utbildningsprocessen. Man 
kan välja att se läroplanerna som resultatet av en strid mellan olika 
utbildningsfilosofiska strömningar. Dessa utbildningsfilosofiska strömningar får olika 
stort genomslag i de studerade läroplanerna och kursplanerna. De tre läroplaner som 
studerats har många likheter men också vissa skillnader. I Lgy 70 så finns det, helt i 
enlighet med Tomas Englunds tidigare forskning, klara progressivistiska drag som visar 
sig i hur man formulerat sig angående kunskap och utbildning.  

Gy 2011och Lpf 94 problematiserar kunskapsbegreppet, något som nästan helt saknas i 
Lgy 70. Lgy 70 talar om kunskap och förmågor, men diskuterar inte dessa ytterligare. 
Kunskap ses snarast som en användbar färdighet. Här kan man kanske tolka detta som 
att en progressivistisk grundtanke innebär att det inte blir speciellt intressant att fundera 
över vad kunskap är. Om fokus är att skapa människor som kan anpassa sig till 
samhällets ständigt föränderliga krav kanske det inte är viktigt att fundera på vad de lär 
sig utan på att de kan lära sig. Med detta menas att det viktigaste är att eleverna som 
genomgått gymnasieskolans utbildning kan lära sig nya kunskaper även efter skolan. 
Detta aktualiseras också av de olika betygssystemen som finns i de olika läroplanerna. 
Det relativa betygssystemet var bra på att sortera och rangordna var eleverna låg inom 
en fast grupp (klass, årskull eller dylikt). Systemet sa dock ingenting om elevens 
faktiska kunskaper, det utgav sig inte heller för att göra det. Det fanns ingen 
bakomliggande koppling till kunskapsmål och därför var ett betyg endast till för att 
sortera. Förmodligen tolkades det som att ett högt betyg sade någonting om 
kunskaperna hos eleven och i och med detta upplevdes systemet ibland som ologiskt 
och orättvist. Ett betygsystem som är relativt är endast likvärdigt inom samma årgång. 
En elev som fick ett högt betyg från en årgång kan kunna mindre än en elev med lägre 
betyg från en annan årgång.  

I läroplanen Gy 2011 och Lpf 94 syns tydliga tecken på rekonstruktivism. Läroplaner är 
i någon mån alltid normativa. De ger, medvetet eller omedvetet, en bild av vad de som 
skriver läroplanen anser är bra eller önskvärt. I Gy 2011 och Lpf 94 är det dock mer 
uttalat än i Lgy 70. I Gy 2011 och i Lpf 94 talar man om att förankra vissa värderingar i 
eleven, något som kan tolkas som en bild av det goda samhället. Detta visar också på en 
tanke om att indoktrinering är nödvändigt och önskvärt. Tanken om den goda staten och 
vad medborgarna i den goda staten bör anse vara rätt och fel i vissa frågor är i detta fall 
styrt. Även om man inte uttalar att demokrati är det enda rätta styrelsesättet för en stat 
så ska skolan förmedla och förankra respekt för grundläggande demokratiska 
värderingar. Den rekonstruktivistiska tanke som är svårast att hitta belägg för i Gy 2011 
och Lpf 94 är samhällskritiken. Det enda som faller under detta är tanken om att ge 
eleverna ett kritiskt förhållningssätt och att träna dem på källkritik. Detta är dock inte 



28	  
	  

samma sak som samhällskritik för att exponera dysfunktionella delar av kultur och 
institutioner. 

Alla läroplanerna har tecken på essentialism då de alla tre har en klar uppdelning i 
ämnet samhällskunskap, väsenskilt från övriga ämnen. Lgy 70 är i viss mån tydligare 
essentialistisk i vissa hänseenden. Detta syns då fokus endast är på vilken kunskap 
eleverna ska lära sig. Detta beskrivs i läroplanen som mål. I Gy 2011 beskrivs syftet 
med kursen, något som snarast kan kopplas till rekonstruktivism. Liknande tankar syns i 
Lpf 94. 

I alla tre läroplaner finns tecken på Geir Biestas teorier om kvalifikation, socialisation 
och subjektifikation. I Lgy 70 finns formuleringar som tyder på både socialisation och 
subjektifiering. Det finns dock fler stycken som kan tolkas som socialiserande än de 
som tolkas subjektifierande. I Lpf 94 är fortfarande socialisation den viktigaste 
uppgiften men mer subjektifikation syns än i Lgy 70. Gy 2011 finns givetvis 
socialiserande inslag och formuleringar men de subjektifierande inslagen är fler än i Lpf 
94. Här kan vi se att en gradvis övergång från socialisation till subjektifikation skett från 
Lpf 70 till Gy 2011. Risken för målkonflikter mellan dessa två motsatta syften i 
utbildningen är uppenbar. En personlig reflektion är att skolan som institution skulle 
gagnas av att detta analyserades och diskuterades så att problematiken blev tydlig.  

Ansvarsfördelningen mellan politiker och profession kan i viss mån sägas ske i 
läroplanen. Det är här professionen tolkar politikers ambitioner med skolan. I vissa fall 
är förordningen klar, men i de allra flesta fall finner vi ett visst tolkningsutrymme. Om 
vi tar hänsyn till den offentliga/politiska debatt som förts de senaste åren så verkar detta 
vara medvetet då en viss individualisering av skolan beroende på plats, personal och 
elev ses som önskvärd. Men individualisering av skolan kommer oundvikligen att vara 
på bekostnad av likvärdighet och jämförbarhet, precis det som till exempel PISA mäter. 
Här finner vi alltså en målkonflikt där jämförbara resultat ställs mot individanpassning. 
Denna konflikt borde kanske medvetandegöras och diskuteras.  
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