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SAMMANFATTNING 

 

Identitetsfrågan har fascinerat och intresserat människan sedan länge. Den vetenskapliga 

forskningen har genom årtionden på olika sätt närmat sig den mänskliga identiteten. I vår 

uppsats har vi, med utgångspunkt i sociologisk och pedagogisk filosofisk forskning, 

konstruerat två skilda perspektiv av hur man kan se på människan och hur hon fungerar. Inom 

dem ryms tolkningar om vilka vi är och varför vi är som vi är. Enligt det ena perspektivet, det 

moderna, har människan en fast identitet som kan utvecklas och mogna. Enligt det andra, det 

postmoderna, är människans identitet flexibel och rörlig, utan en beständig kärna.  

 

Vårt syfte har varit att undersöka talet om identitet i den rådande läroplanen för de frivilliga 

skolformerna: Lgy 70 (som började gälla 1971) och Lpf 94 (sedan 1994 rådande läroplan). Vi 

gjorde det genom att ställa oss följande tre frågor: Vilka möjliga tal om identitet kommer till 

uttryck i Lpf 94 respektive i Lgy 70?, Hur förhåller sig läroplanernas tal om identitet till 

identitetsforskningen? och Vilka konsekvenser för eleverna, det vill säga för deras syn på sig 

själva, kan talet om identitet i de respektive läroplanerna ge?  

 

Vår analys visade att det moderna talet om identitet dominerande i båda läroplanerna. Vidare 

kom också det postmoderna talet om identitet till uttryck, om än i mindre skala. Vår tolkning 

av läroplanerna är att talet om identitet som kommer till uttryck i Lgy 70 är mer i fas med sin 

samtid än vad det är i Lpf 94. Slutligen har vi diskuterat och givit förslag på vilka 

konsekvenser dessa tal om identitet kan få för elevernas självbilder, utan att ta ställning till 

vilket tal om identitet som är att föredra.  
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1. INLEDNING  
 

”Vem är du? Vem är jag? Levande charader, Spelar alla roller så bra […] 

(Saijonmaa, 1987)” 

 

Vem är jag egentligen – bortom vardagens alla roller? Har jag en fast kärna, en beständig 

identitet? Eller är mitt jag i ständig förändring? Kan det vara så att charaderna jag spelar är 

jag och att ingen av rollerna är mer av mitt sanna jag än någon annan?  

 

Alla funderar vi någon gång över den egna och andras identiteter. Sociologen Zygmunt 

Bauman (1996) framhåller att frågan om den egna identiteten aktualiseras för människan först 

när hon inte känner sig hemma och när hon inte riktigt vet hur hon ska förhålla sig till de 

alternativa sätten att vara och leva på (s 19). Med andra ord är det, enligt Bauman, först när 

människan är osäker som det blir viktigt att ”definiera” sin identitet (ibid). Om man till 

exempel är på främmande mark och möter många nya ansikten blir det plötsligt mer viktigt att 

ta reda på vem man är än annars, för att veta hur man ska förhålla sig till det som är okänt. 

 

Vidare framhåller Bauman (1996) att identitet är ett fenomen som människan problematiserat 

först i modern tid (s 18). Dock menar Bauman att det moderna samhället har övergått till ett 

så kallat postmodernt samhälle. Han ser en skillnad på hur den moderna respektive 

postmoderna människan förhåller sig till identitet (ibid). Den moderna människan funderade 

över hur hon skulle få och behålla en stabil identitet. I modern tid var skapandet av en 

varaktig identitet i fokus.  Den postmoderna människan vill i stället lämna alla möjligheter 

öppna och är rädd för att ”fixera” sig vid en identitet (ibid). 

 

Som vi tolkar det urskiljer Bauman två mönster i det västerländska samhället, det moderna 

respektive postmoderna, där man närmar sig begreppet identitet på olika sätt. Skolan är en del 

av samhället och därmed en produkt och en producent av dessa mönster. Riktlinjerna för 

skolan återfinns bland annat i läroplanerna där det till exempel talas om hur lärarna ska 

förhålla sig till elevernas identiteter. Vi vill bidra till att skapa medvetenhet om hur talet om 

identitet1 ser ut i läroplanerna, hur det kan relateras till identitetsforskningen och till sist vilka 

                                                 
1 Det finns forskning som förhåller sig till begreppet identitet främst genom att låta det förklara problem som kan 
uppstå hos människor. De talar då om företeelser som identitetskris, svårigheter med att ”passa in” eller 
bekymmer med att ”hitta sig själv”. Vi har inte för avsikt att behandla identitet på detta sätt.  
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konsekvenser talet om identitet kan få för elevernas självbilder. Vi anser nämligen att det 

viktigaste uppdraget som lärare är att bidra till att eleverna tillägnar sig en positiv självbild 

och att hjälpa eleverna att orientera sig i samhället. Eftersom vi båda är blivande 

gymnasielärare finner vi det naturligt att fokusera på just gymnasieskolans läroplaner, 

närmare bestämt Lpf 94 som är den nu rådande läroplanen och Lgy 70, för att få ett 

jämförande historiskt perspektiv.  

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med vår uppsats är att undersöka talet om identitet i den rådande läroplanen för 

gymnasieskolan, Lpf 94, och att ställa den mot en tidigare läroplan, Lgy 70, för samma 

skolform. Som ett första steg ställer vi oss frågan: 

1. Vilka möjliga tal om identitet kommer till uttryck i Lpf 94 respektive i Lgy 70?  

Som ett andra steg följer följande frågor, vilka kommer att behandlas i diskussionen: 

2. Hur förhåller sig läroplanernas tal om identitet till identitetsforskningen?  

3. Vilka konsekvenser för eleverna, det vill säga för deras syn på sig själva,  

kan talet om identitet i de respektive läroplanerna ge?  

 

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT OCH METODVAL 

Vår utgångspunkt för uppsatsen är det socialkonstruktionistiska perspektivet2. Vi kommer nu 

att förtydliga, med hjälp av bland andra socialkonstruktionisten Vivien Burr, vad 

socialkonstruktionismen står för och hur det synsättet hänger i ihop med det diskursanalytiska 

förhållningssättet till världen som också är en del av vår utgångspunkt (se nedan). 

 

3.1 Socialkonstruktionismen 

Burr (1995) hävdar att socialkonstruktionister anser att hur vi förstår världen beror på det 

historiska och kulturella sammanhang som vi befinner oss i (s 3). Vidare anser Burr att en 

                                                 
2En del kallar sitt synsätt för konstruktivism istället för konstruktionism, men för att inte blanda ihop det med 
Piagets kognitiva teorier rekommenderar Burr (1995) att man använder sig av termen konstruktionism (s 2). Vi 
har därför valt att använda oss av den senare. 
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gemensam nämnare för socialkonstruktionismen är synen på kunskap som något som är 

sammanlänkat med och som också alstras i sociala processer (s 3-4). Kunskap som tas för 

given har socialkonstruktionister därmed en kritisk hållning till (ibid). Burr förtydligar:  

 

”It is through the daily interactions beteween people in the course of social life that 
our versions of knowledge become fabricated (s 4).” 

 

Vidare tillmäts språket stor betydelse inom socialkonstruktionismen (Burr, 1995, s 4). Språk 

och tanke är inte separata fenomen som har effekt på varandra, snarare är de icke-separerbara 

(s 44). Språket ligger till grund för våra tankar och ger oss ett system av kategorier som vi kan 

dela upp våra erfarenheter i och som ger våra erfarenheter mening (ibid). Följaktligen blir 

våra tankar och vårt sätt att leva en produkt av språket (ibid).  

 

Burr (1995) menar att socialkonstruktionister försöker finna nya sätt att se på världen och oss 

själva (s 3). De ifrågasätter de kategoriseringar som människor gör. Kategoriseringar bör 

förstås utifrån sociala och historiska skeenden och är inte i sig universella sanningar (ibid). En 

socialkonstruktionist skulle exempelvis kunna problematisera det faktum att fler kvinnor än 

män bär kjol i Sverige och göra ansatser till att förstå det utifrån kontexten där det kvinnliga 

bruket av kjol har växt fram. 

 

Marianne Winther Jorgensen & Louise Phillips (2000) utgår, såvitt vi förstår, också från 

socialkonstruktionismen (s 11). De menar att just diskursanalys är ett av många 

socialkonstruktionistiska angreppssätt (ibid). Vidare hävdar de att många 

socialkonstruktionister använder sig av diskursanalys eftersom den, liksom det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, är kritisk till självklar kunskap (ibid). Vidare har de 

båda synsätten en naturlig koppling till varandra eftersom att de menar att människan formas 

av sin historiska och sociala miljö (s 12). Att olika sociala handlingar anses utföras på basis av 

den världsbild som människan har, är en annan gemensam nämnare för 

socialkonstruktionister och diskursanalytiker (Winther & Phillips, 2000, s 12). Mats 

Börjesson (2003) uttalar sig, såsom vi tolkar det, än mer bestämt när han påpekar att ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt, tillsammans med en reflexiv hållning, är en 

förutsättning för diskursanalys (s 25).  
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3.2 Diskurs och diskursanalys 

Vi går nu vidare med att klargöra hur man kan se på begreppet diskurs och hur man kan 

analysera diskurser. Sedan visar vi på hur hermeneutiken klargör tolkningsprocesser. Till sist i 

detta kapitel förtydligar vi hur vi har närmat oss läroplanerna med inspiration av den så 

kallade kritiska diskursanalysen. 

 

3.2.1 Diskurser 

För att förstå vår valda metod, diskursanalys, behöver vi först redogöra för vad begreppet 

diskurs innebär. Winther Jorgensen & Phillips (2000) definierar diskurs som ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen” (s 7).  Enligt Börjesson kan man också se diskurs som något 

som ”representerar eller föreställer verklighet” samtidigt som den skapar desamma (2003, s 

19). På ett liknande sätt förhåller sig Göran Bergström & Kristina Boréus (2005) till vad de 

benämner som det vidgade diskursbegreppet. De beskriver det som tredimensionellt (s 308). 

Diskurs kan vara enbart text (ibid). Detta skulle för oss innebära att vi enbart tittade på 

texterna Lpf 94 respektive Lgy 70. Diskurs kan emellertid också vara diskursiv praktik det vill 

säga produktion, distribution och konsumtion av text (ibid). Den diskursiva praktiken som 

läroplanerna förekommer i kan exempelvis vara i utbildningsdepartementet, där läroplanerna 

på uppdrag av regeringen har författats och varifrån de har distribuerats. Den diskursiva 

praktiken kan också vara i skolorna där konsumtionen av läroplanerna sker. Till sist kan 

diskurs också vara social praktik, vilket Bergström & Boréus (2005) förklarar så här: 

  

”Den sociala praktiken betyder dels att relationerna mellan text och diskursiv praktik 
relateras till något yttre och bredare, exempelvis andra diskursiva praktiker dels till 
icke diskursiva områden som olika ekonomiska betingelser (s 308).”  

 

Ett exempel på en social praktik där läroplanerna befinner sig är, som vi skulle tolka det, en 

skola i ett visst område i en viss stad i det samtida Sverige, som i sin tur påverkar och 

påverkas av andra diskurser. 

 

Burr (1995) väljer att förklara begreppet diskurs så här: 

 

”A discourse refers to a set of meanings, metaphors, representations, images, stories, 
statements and so on that in some way together produce a particular version of 
events. It refers to a particular picture that is painted of an event (or person or class 
of persons), a particular way of representing it or them in a certain light (s 48).” 
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Hon betonar med andra ord att flera aspekter tillsammans bildar en diskurs, det vill säga att 

tala och förhålla sig till objekt. Detta objekt bildas av hur aspekterna runt omkring 

tillsammans konstruerar det. På samma gång omges objekten av mängder av diskurser som 

”vart och ett strävar efter att representera eller ’konstruera’ det på ett annorlunda sätt (Burr, 

1995, s 49).” Med andra ord så har diskurserna till uppgift att konstruera världen för oss och 

de gör det på olika sätt. Varje diskurs har anspråk på att vara sann (ibid). Det är av stor vikt 

för vår identitet eftersom diskurserna erbjuder de ramar inom vilka vi tolkar vårt beteende och 

våra erfarenheter (s 49, 71).3 Ett exempel på detta som Burr anför är diskursen om romantisk 

kärlek som omger oss (s 72). Den diskursen gör att vi ständigt frågar oss om vi befinner oss i 

den romantiska kärleken, om vi har varit kära eller kommer att bli det (ibid). Diskurserna 

påverkar alltså våra tankar, känslor och beteenden (ibid). Ett annat exempel på hur 

diskurserna påverkar vårt sätt att tänka kan ses när man jämför olika diskurser med varandra 

(s 73). Jämför man, som Burr gör, till exempel den romantiska kärleksdiskursen som säger att 

man gifter sig för att man älskar någon, med marxistdiskursen som säger att man gifter sig på 

grund av den kapitalistiska ekonomin uppdagas en markant skillnad på äktenskapssynen (s 

72).  

 

Det blir alltså uppenbart att diskurs och samhälle är del av system och inte separat relaterade 

till varandra (Burr, 1995, s 110-111). Diskurs är inte en sidoeffekt av social struktur eller av 

individer, utan är inbäddat och en del av strukturen samtidigt som den också strukturerar 

identiteten (s 111). Vidare har diskurser makt eftersom den, som vi tidigare har nämnt, 

påverkar våra tankar och handlingar. Makt är alltid relativt och en diskurs som har få 

”användare” kan ändock ha stort inflytande över människors liv (s 76). 

 

3.2.2 Diskursanalys 

Vi har för avsikt att göra en diskursanalys av läroplanerna eftersom det ingår i vårt syfte att ta 

reda på hur läroplanerna talar om identitet. Det lämpar sig bra därför att diskursanalysens 

förhållningssätt till hur man ser på världen stämmer väl överens med vår utgångspunkt, det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, som vi tidigare nämnt. Diskursanalys är en omfattande 

företeelse som olika användare ger olika innebörder menar Bergström & Boréus (2005, s 

306). Det som de har gemensamt är enligt Bergström & Boréus (2005) att det är 

”systematiska studier av diskurser” (s 307). Som vi tidigare nämnt i förbifarten, finns det 

                                                 
3 Detta återkommer vi till när vi presenterar det postmoderna talet om identitet. 



 6 

många olika sätt att analysera diskurser på. Alla delar de tanken att ”vårt sätt att tala på inte 

neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i 

skapandet och förändringen av dem” (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s 7). Det tolkar vi 

som att de identitetsdiskurser som kommer till uttryck i läroplanerna påverkar den kontext 

som läroplanerna används i och är i sin tur också påverkade av kontexter, det vill säga 

framförallt skolan och därmed eleverna. Vi förstår av det också att alla typer av verbala och 

skriftliga interaktioner kan vara föremål för forskning.  

 

En diskursanalys ser alltid ”ett fenomen som någonting, och att det fokus som vi väljer att ha 

kommer att påverka det vi ser” (Börjesson, 2003, s 22). Vi har till exempel valt att ha ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv som utgångspunkt i vår uppsats, vilket givetvis kommer 

att styra vår blick i analyserandet av texterna. 

 

3.2.3 Hermeneutiska aspekter på diskursanalysen 

Vi menar att diskursanalysen faller inom området för hermeneutik eftersom den försöker tolka 

och finna allmängiltiga meningar i texter, såsom vi har förstått Steinar Kvales beskrivning av 

hermeneutik (1997, s 50). Nils Gilje & Harald Grimen (1992/2002) presenterar två sidor av 

den moderna hermeneutiken. Den ena är ”försök [till] att skapa en metodlära för tolkning av 

meningsfulla fenomen (s 177)”. Som vi förstår det kan till exempel diskursanalys vara ett 

försök till en metodlära, som vi i vår tur kan använda oss av när vi tolkar ett meningsfullt 

fenomen som identitet. Den andra sidan av hermeneutiken är ”att beskriva de villkor som gör 

det möjligt att förstå meningar (ibid)”. Det tolkar vi som att man inom hermeneutiken är 

intresserad av att förstå vilka premisser som bestämmer människors tolkningsramar och 

därmed meningsskapandet. Till exempel så sätter det moderna respektive postmoderna 

samhället upp de premisser som bestämmer de tolkningsramar inom vilka vi förstår talet om 

identitet. 

 

Kvale tar upp några principer för hermeneutisk tolkning. Han menar att den så kallade 

hermeneutiska cirkeln beskriver hur man som tolkare går från del till helhet och vice versa 

(Kvale, 2003, s 51). Detta leder till, som vi har förstått det, att man närmar sig texten och dess 

djup på ett annat sätt än om man hade en färdig struktur att utgå ifrån. Istället söker man sig 

fram (ibid). Det är ett mer intuitivt sätt att forska på (ibid). Det är så vi har för avsikt att gå till 

väga i vår analys.  
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När vi gör en tolkning av någonting försöker vi få det vi tolkar att framträda på ett tydligare 

sätt (Gilje & Grimen, 1992/2002, s 194). Vår tolkning av talet om identitet i läroplanerna 

syftar alltså till att förtydliga de föreställningar om begreppet identitet som läroplanernas 

texter uttrycker. Vidare har vi förstått det som att den tolkning som vi kommer fram till ska 

vara riktigt i relation till det som läroplanerna uttrycker (jfr ibid). Vi vill avsluta vår 

hermeneutiska vandring med att poängtera att det inte finns några säkra tolkningar! Gilje & 

Grimen (1992/2002) menar att tolkningarna alltid baseras på omdöme och erfarenhet (s 202), 

och det säger sig självt att det då blir olika för olika tolkare. 

 

3.2.4 Den kritiska diskursanalysen som inspiration  

Vårt tillvägagångssätt är inspirerat av den kritiska diskursanalysen. För kritiska 

diskursanalytiker är diskurser en viktig form av social praktik som både konstituerar och 

konstitueras (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s 73). Kritiska diskursanalytiker kartlägger 

den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala världen (ibid). Men den har 

också för avsikt att belysa ojämlika maktförhållanden för att kunna bidra till sociala 

förändringar i riktning mot mer jämlika maktförhållanden (ibid). Den kritiska 

diskursanalytikern Norman Fairclough (1989/2001) hävdar att de som kan kontrollera 

diskurser också innehar makt (s 31). Diskurser bidrar till att reproducera sociala strukturer och 

har därmed konsekvenser för människors tillvaro (ibid, s 34, 61). Med kritisk diskursanalys, 

menar Fairclough att man kan medvetandegöra människor om dessa strukturer (s 34).Vi tolkar 

det som om det ligger en viss sorts makt hos författarna av läroplanerna eftersom de uttrycker 

diskurser som kan komma att påverka hur lärare ser på identitet.  

 

Fairclough anser att språk och samhälle står i ett dialektiskt förhållande till varandra 

(1989/2001, s 18-19). Som vi förstår det går lingvistiska fenomen med andra ord inte att 

särskilja från sociala fenomen. När man uttalar sig, gör man det efter de vedertagna sociala 

reglerna (ibid). För Fairclough betyder text allt språkligt uttalat inom en viss diskurs (s 20). Vi 

har avgränsat de texter som vi analyserar till de tryckta läroplanerna Lgy 70 och Lpf 94. 

Läroplanerna är för oss källorna till vår tolkningsprocess. Fairclough (1989/2001) menar att 

tolkningen av en text beror på läsarens inställning till texten, vilket i sin tur är socialt betingat 

(21). Det förstår vi som att man exempelvis kan ha olika inställningar till läroplanerna. En 

lärare läser förmodligen läroplanerna för att tillägna sig riktlinjer i sitt arbete, medan vi som 

uppsatsförfattare gör det för att se vilka identitetsdiskurser som kommer till uttryck. Winther 
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Jorgensen & Phillips menar vidare att man i den kritiska diskursanalysen också är noga med 

att sätta in sin analys i en bredare social praktik (s 90). Vår första frågeställning är: Vilka 

möjliga tal om identitet kommer till uttryck i Lpf 94 respektive i Lgy 70? Det är den som vi 

utgår ifrån i vår analys. När vi sätter in den frågan i en bredare social praktik, till exempel 

undervisningen, generar det för oss följande fråga: Vilka konsekvenser för eleverna, det vill 

säga för deras syn på sig själva, kan talet om identitet i de respektive läroplanerna ge?  

Den frågan kommer vi att diskutera i diskussionen.  
 
 

4. VAL AV MATERIAL  

4.1 Kontext  

Eftersom vi lever i Sverige och studerar svenska läroplaner har vi valt att avgränsa oss till ett 

västerländskt perspektiv. När vi talar om samhället är det således endast det som vi uppfattar 

som det dominerande dragen i västerländska levnadssätten som åsyftas. Med utgångspunkt i 

hur de forskare vi har studerat talar om samhälle och identitet har vi konstruerat två diskurser. 

Vi reserverar oss därför för andra rådande sätt att se på identiteten. Våra teoretiska 

utgångspunkter är, som vi tidigare nämnt, det diskursanalytiska förhållningssättet och 

socialkonstruktionismen. Där är rörlighet och det icke beständiga mänskliga tillståndet 

identitetsaspekter som är i fokus.  

 

Med inspiration från Bauman har vi kontextualiserat våra konstruerade diskurser i  det 

moderna samhället respektive det postmoderna samhället. I den förra presenterar vi det tal 

om identitet som, enligt vad vi har förstått, har varit tongivande i modern tid och som också 

influerar oss i dagens samhälle. Den senare diskursen har ett annorlunda sätt att tala om 

identiteten och om samhället i stort. Bauman menar till exempel att identiteten ständigt skapar 

och omskapas i relation till andra människor. Vi vill poängtera att det är vi som har 

konstruerat dessa två diskurser, och att vår tolkning är en av flera möjliga. Vi kan alltså inte 

hävda att en diskurs är sannare än någon annan (jfr Burr 1995, s 61). 

  

Till den moderna identitetsdiskursen har vi valt att, förutom Bauman, presentera psykologen 

Erik Homburger Eriksons teorier, eftersom vi ser dem som ett exempel på tankar och idéer 

som kan representera det moderna samhällets syn på identitet. Erikson utvecklade en del av 

psykoanalytikern Sigmund Freuds efterföljares idéer om barnets utveckling, genom att tillföra 
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betydelsen av det sociala sammanhanget (Stier, 1998, s 11). Den postmoderna 

identitetsdiskursen tydliggör vi med Baumans resonemang om det postmoderna tillståndet, 

som han menar att samtiden är influerat av nu. Till den diskursen låter vi kulturteoretikerna 

Lars Gustaf Andersson, Magnus Persson och Jan Thavenius tillföra sina tankar om samhällets 

utveckling och vi har också valt att ha Burr som en representant för det postmoderna 

tänkandet genom hennes teorier om hur människans identiteter konstrueras om och om igen, i 

samspel med andra människor.  

 

4.2 Läroplanerna 

Vi har valt att avgränsa oss till att ställa två stycken läroplaner mot varandra, som vi tidigare 

har talat om. Den ena är Lpf 94, som vi valt eftersom det är den aktuella läroplanen för de 

frivilliga skolformerna. Den andra Lgy 70, är den första tryckningen av den tidigare 

läroplanen för de frivilliga skolformerna. Lgy 70 har, med vissa revideringar, i princip varit 

gällande till och med 1991 (Eva Lindmark, 2007, s 5-6). Den har därmed, liksom Lpf 94, varit 

gällande samtidigt som samhället har varit i stark förändring och som det postmoderna 

tillståndet har börjat genomsyra det moderna samhället. Det är av intresse att ställa de båda 

läroplanerna mot varandra för att se om de skiljer sig åt i fråga om deras relation till den 

samtida forskningen. 

 

Underlaget för analysen är således Lgy 70 och Lpf 944. I den förra avgränsar vi oss till 

avsnittet Mål och riktlinjer, s 10-17, eftersom det är där talet om identitet på ett generellt plan 

för skolan behandlas.  

 
 

5. FORSKNINGSSAMMANHANG 
Källorna till våra konstruerade identitetsdiskurser, den moderna identitetsdiskursen och den 

postmoderna identitetsdiskursen, kommer till uttryck i följande text. Vi kommer sedan att 

ställa dessa två identitetsdiskurser mot varandra i vårt analyskapitel. 

                                                 
4 Baserad på SKOLFS 1994:2. Ändring införd t.o.m SKOLFS 2006:24 (Lpf 94, 2006). 
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5.1  Det moderna samhället  

5.1.1 Den sociala ordningen  

Zygmunt Bauman (1997) menar utifrån sitt sociologiska perspektiv att det moderna samhället 

präglades av en vilja av att montera ner gamla traditionella företeelser, såsom kyrkan och 

ståndsamhället, för att ge plats åt en ny ordning och en chans till en ny början (s 20, jfr 

Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s 46, 103). Som vi förstår Bauman beskriver han hur 

den moderna människan sökte renhet och ordning, där var sak skulle ha sin plats i samhället (s 

14). De ting som inte hade någon självklar plats i den människoskapade ordningen, till 

exempel spindlar eller råttor, blev föremål för utrotning, menar Bauman vidare (s 14). Detta 

tog sig uttryck även i politiken (s 17) som främjade en känsla av stark nationell identitet 

(Bauman, 1997, s 23). Som vi tolkar Bauman (1997) menar han att även människor kunde 

vara ett hot mot den önskade samhällsordningen (s 20). Definitionen av en människa som inte 

ansågs passa in, en främling som Bauman väljer att kalla den, användes för att markera 

gränsen mellan jag och den andre (s 21). En främling ogillades av den moderna människan 

eftersom den skapade oordning, men människan hade också en förkärlek till de gränser som 

skapades i och med främlingens existens (ibid). Bauman menar att jakten på ordning och reda 

gjorde att det inte fanns tid för främlingar som skapade osäkerhet. Assimilering var därför det 

som samhället föreskrev för individer som inte ”passade in”, vad vi förstår av Bauman (1997, 

s 31). 

 

5.1.2 Den moderna människans identitet 

Bauman (1997) menar vidare att ”[d]et moderna projektet lovade att befria individen från den 

nedärvda identiteten (s 33)”. Som vi tolkar detta påverkades människans identitet tidigare mer 

av arvet, möjligheterna begränsades av familjens ställning i samhället. Den moderna 

människan var inte längre bunden av detta, utan skulle genom prestation kunna bli något 

annat (ibid). Identiteten skulle byggas systematiskt i riktning mot ett mål. Stuart Hall menar, i 

Anderssons tolkning, att tankar om människans osjälvständighet i förhållande till arv och 

samhälle växte fram (Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s 104). Andersson refererar till 

exempel till Karl Marx som anser att individen strakt påverkas av samhället (ibid).  Även 

psykoanalytikern Sigmund Freud ser, i Anderssons tolkning, växelspelet mellan individ och 

samhälle, men han vidareutvecklar idén om ”det sanna jaget” och vill komma åt människans 

inre fasta identitet (ibid, s 101, 104).  
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Hur människan såg på sin identitet förändrades alltså inte under moderniteten i fråga om 

tanken på en fast identitet, utan flyttades bara från arvet till prestationen, menar Bauman 

(1997, s 33).  Människan var fortfarande bunden till den sociala ordningen som inte kunde 

överskridas hur som helst (ibid). I det moderna samhället var individen sålunda tvungen att ta 

hänsyn till samhällets helhetsfunktion. Vidare menar Bauman att det kollektiva strävandet 

efter att säkra en trovärdig, beständig och stabil miljö gjorde att det var möjligt att konstruera 

en fast identitet (ibid). 

  

5.1.3 En psykologisk syn på identiteten 

Sociologen Jonas Stier (1998) tolkar psykologerna Erik Homburger Eriksons och Heinz 

Liechtensteins tal om identitet. Enligt Stier ser de identiteten som en utvecklingsgång som 

äger rum lika mycket i djupet av en individs psyke, som i interaktionen med kultur och 

samhälle (s 12, 49). De anser att en känsla av fast identitet ger individen välbefinnande och att 

människan därför strävar efter att förankra sin identitet och att säkra den i en social roll (s 52-

53). Erikson utgår enlig Stier från att identiteten påverkas likvärdigt av tre processer: de 

biologiska, de psykologiska och de sociala. Dessa tre processer går inte att särskilja utan går 

hand i hand (s 57).  

 

Erikson anser således att identiteten är dynamisk och att identitetsskapandet aldrig blir 

”färdigt” (Stier, 1998, s 12). Formandet av en identitet fortlöper med andra ord under hela 

livet (s 63). Så som vi förstår Stiers tolkning menar Erikson att den biologiska mognaden 

tillsammans med barndomen sätter gränserna för på vilka sätt identiteten kan komma 

utvecklas (s 12). Vidare hävdar han att dessa faktorer i kombination med den sociala 

kontexten utgör ramarna inom vilken människans ego har frihet och självbestämmande. Med 

andra ord menar Erikson att individen till en viss del kan påverka sin identitet (ibid).   

 

Arbetet med att hålla uppe och utveckla sin identitet sker hela tiden i interaktion med andra 

(Stier, 1998, s 12). Som vi tolkar Erikson i Stiers framställning uppfattar man sig själv och 

blir uppfattad av andra som ungefär densamma och har därmed en sammanhållen identitet 

(ibid). Detta gör att det sociala livet bekräftar identiteten och förankrar den i ett större socialt 

sammanhang (s 60). Vidare menar Erikson att människan jämför sig med sin omgivning för 

att kunna känna igen sig själv i andra, och för att andra ska känna igen en själv (s 13). 
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Jämförandet med andra ger också individen en känsla av att vara exklusiv, vilket skapar en 

bild av en unik och sammanhållen identitet, menar både Erikson och Lichtenstein (s 13, 49).  

 

5.2  Det postmoderna samhället 

5.2.1 En ny oordning 

Som vi tolkar Baumans bild av det postmoderna tillståndet präglas det av en ständig strävan 

av att avskaffa all kollektiv inblandning i det individuella ödet (1997, s 27). Det visar sig 

bland annat i avregleringar och privatiseringar (ibid). Vi har gått från en solid tidsepok till det 

mer flytande postmoderna (Bauman, 2004, s 50). Det är en ny världsoordning. Efter 

århundraden av klara linjer kom en värld utan gemensamma regler och logik. Den skrämmer 

på grund av sin brist på ordning och sammanhang och ger därför samtidigt gränslösa risker 

och möjligheter för den enskilde individen. Som vi tolkar Bauman (1997) menar han att i den 

postmoderna tiden finns en ny slags rädsla för världens framtid, där framtiden och ens öde 

inte går att förutse eller helt kontrollera (s 34). Postmoderna människor är av eget val eller av 

nödvändighet ”väljare” (s 243).  Konsten att välja handlar också om rädslan att missa 

möjligheter (s 241-242). Vi förstår Bauman som att den postmoderna människan jagas av 

vetskapen av att inget jobb är garanterat, ingen position säker, ingen erfarenhet till beständig 

nytta, och att stora tänkare kan förkastas nästa dag (ibid, s 39; 2004, s 50). Även Andersson, 

Persson och Thavenius (1999) menar att samhället har blivit allt mer rörligt och att framtiden 

ter sig mer oviss än tidigare (s 20). Andersson refererar kulturteoretikern Frederic Jameson 

som anser att det idag finns ett större utbud av allt och att identitetskiftningar hos exempelvis 

ungdomar går fortare än tidigare (s 29).  

 

5.2.2 Den postmoderna människans identitet 

Bauman (1997) menar att den i det moderna samhället väldefinierade främlingen inte längre 

kan urskiljas lika lätt, utan att han eller hon blir lika svåråtkomlig som den egna identiteten (s 

40). Bauman talar om den postmoderna människans ständiga identitetsproblem och en kronisk 

brist på resurser att bygga upp en säker identitet, förankra den, och att förhindra den från att 

rinna iväg (ibid). Skapandet av en identitet är en strävan i livet där ett innehav av identitet 

snarare verkar vara ett handikapp i dagens samhälle än en resurs, i alla fall för dem som inte 

har full kontroll över sin livsbana (1997, s 122-123). Det centrala i den postmoderna 

livsstrategin är inte att bygga upp en bestående identitet utan att se till att inte fastna i något 
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beständigt (s 123). Vi aktar oss för långvariga allianser (2003, s 10 -12; 2004, s 25). Vi vill 

aldrig fastna, varken i lojalitet eller i något annat (1997, s 122). Bauman jämför metaforiskt 

den postmoderna människan med en turist. Rörlighet, menar Bauman, är vad det handlar om, 

när behov eller drömmar kallar. Man ställer inget krav på vandrarens lojalitet, därför är 

turisten idealet. Som turist, menar Bauman, är man självständig, fri och obunden (s 123-125). 

 

Identitet avslöjas för oss som något som endast är uppfunnet, inte hittat, hävdar Bauman 

(2004, s 15-16). Identitet är ett objekt som man tillverkar och bygger från scratch men som 

aldrig blir klart och ständigt får olika alternativ i sin utformning (ibid). Den nationella 

identiteten, som Bauman ger som exempel, är endast socialt konstruerat och alla ”tillbehör” 

som tillskrivs nationaliteten kan vara viktiga för individen men likväl uppfunna (s 13). Som vi 

förstår det är nationalitet som definition något man föds med, medan nationalitet som identitet 

är något som hela tiden skapas (jfr Bauman, 1997, s 102). Vidare menar Bauman att identitet 

inte är något man är, snarare vad man gör i de olika roller man hela tiden tar i livet (ibid). 

 

5.2.3 En socialkonstruktionistisk syn på identiteten  

Vivien Burr (1995) problematiserar den vanliga tanken om att vi har en stabil personlighet, 

med argumentet att vi beter oss olika beroende på vem vi umgås med (s 24-25). Hon anser 

alltså att hur vi är inte avgörs inom oss, utan i relation till andra (s 27). I denna relation känner 

vi av och reagerar vi på den andres sätt att vara och agera (s 28). Burr liknar det vid att dansa 

med varandra, där dansen konstrueras av bägge parter och inte är ett resultat av någons inre 

intentioner (ibid). Det blir med andra ord oväsentligt att tala om ett sant respektive ett falskt 

jag, eftersom vi snarare är en uppsättning av ”själv” som är likvärdigt reella, enligt Burr (s 

29). Vi tolkar det som att olika uppfattningar av en människa är lika sanna eller falska, 

eftersom det handlar om hur en människa agerar i olika situationer. Med andra ord finns ingen 

sammanhållen kärna av identitet. 

 

Människans identitet konstrueras istället genom en väv av olika komponenter, till exempel 

ålder, klass, etnicitet, kön, sexuell läggning med mera (Burr, 1995, s 51; Ambjörnsson, 2004, 

s 296). Vidare menar Ambjörnsson (2004) att till exempel genus inte existerar bortom de 

handlingar vi dagligen utför (s 12). Genus är därmed en effekt av handlingar, inte en orsak till 

dem, och måste därför ständigt återskapas (s 12-13). Vi tolkar Ambjörnsson som att man blir 

den man är på grund av hur andra får en att agera (ibid).  
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Burr (1995) beskriver identitetsaspekter som konstruerade av diskurser och hon anser att 

människan är deras slutprodukter (s 51). Vi har inget annat val än att välja något ur utbudet 

inom diskurserna som är tillgängliga, och vi blir därför en kombination av dem (s 52). 

Eftersom diskurserna konstant arbetar med våra identiteter, är identitet inte något som 

kommer inifrån, utan från den sociala omgivningen av språk och andra tecken (s 53). I detta 

sammanhang väljer Burr att poängtera att detta dock inte innebär att identiteten är 

slumpmässig (s 54), vilket vi förtydligar i nästa avsnitt om hur människan kan få möjlighet att 

positionera sig inom diskurser. 

 

5.2.4 Människan som diskursanvändare 

Vi upplever oss själva som agenter, hävdar Althusser i Burrs tolkning, men i själva verket är 

vi bärare av sociala strukturer (s 144). Våra identiteter blir producerade av sociala och 

kulturellt tillgängliga diskurser i en process som kallas positionering (s 140). De tillgängliga 

positionerna inom en viss diskurs kallas subjektspositioner (s 141). Positioneringen är av 

dubbel natur, menar Burr (s 148). Å ena sidan ger diskurserna oss innehållet till vår person å 

andra sidan förhandlas detta innehåll i kontakt med andra människor (s 145-148). Våra tankar 

om våra möjligheter, rättigheter etcetera utgår med andra ord från våra subjektspositioner 

inom den antagna diskursen (s 146). Identitetsmöjligheter och maktmöjligheter uppkommer 

när vi positionerar oss och andra inom olika diskurser (s 150). För att förändra vår situation 

kan vi undersöka vilka andra positioner som finns samt vilka vi erbjuder andra, och vi får 

därigenom veta vilka andra positioner vi kan verka inom (s 150-151). Vidare påverkar 

positionerna också våra tankar, känslor och handlingar, anser Burr (s 152). 

 

Sammanfattningsvis menar Burr (1995) att en person kan beskrivas som den totala summan 

av de subjektspositioner som han/hon tar inom den aktuella diskursen (s 152). En del av de 

positionerna är således flytande, vilket leder till att identitet därför aldrig är fixerad, utan i 

ständig rörelse, hävdar Burr (ibid). Ambjörnsson (2004) poängterar dock att vi behöver 

gränsdragningar mellan du och jag, för att vi båda ska kunna existera. Om ett du inte skulle 

existera skulle ju inte heller jag existera (s 23). ”Gränsdragningar av olika slag är alltså något 

vi alla både utför och utsätts för (Ambjörnsson, 2004, s 23).” 
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5.3  Sammanfattning av forskningssammanhanget 

Under upplysningen påbörjades en nedrustning av adelns och prästernas tolkningsföreträde 

(Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s 46, 103). Den enskilde individens möjligheter att 

själva göra rationella och förnuftiga val tillmättes en större tilltro än tidigare (s 46). 

Människan ansågs också som innehavare av en solid identitet (ibid). Bauman (1997) menar att 

det moderna samhället präglades av en vilja att skapa en ny social ordning (s 20). Där skulle 

alla ha sin plats och utveckla sin identitet i enlighet med samhällsnyttans krav (s 33). Därmed 

försköts uppfattningen om att man så att säga ärvde en identitet till att man själv, utifrån sina 

förutsättningar, målmedvetet utvecklade en identitet (s 33). I ordningens tecken fokuserades 

också den nationella identiteten, som ett enande fenomen, som samtidigt uteslöt främlingar (s 

23). Erikson, som vi låter representera den moderna tidens psykologi, menar att en människas 

val och sätt att vara görs inom ramen för hennes eller hans fysiska, sociala och psykologiska 

begränsningar (Stier,1998, s 61, 71).  Dessa blir i sin tur bekräftade eller avvisade i ständig 

kontakt med andra, samhället och kulturen vilket leder till att identiteten hela tiden utvecklas 

(ibid). Samtidigt finns där något essentiellt och stabilt hos människans identitet, menar 

Lichtenstein och Erikson i Stiers tolkning (ibid, s 12). 

 
Den sociala ordningen som tillmäts en så stor vikt i det moderna samhället ifrågasätts i det 

postmoderna samhället (Bauman, 2004, s 50). Istället är det flexibilitet och rörlighet som är 

den postmoderna människans strävan (1997, s 123). Identiteten betraktas inte längre som 

något beständigt, utan är, som Bauman (2004) menar, något flytande i ständig förändring (s 

15-16). Ur den socialkonstruktionistiska vinkeln hävdar Burr (1995) att det är i interaktion 

med andra som vi skapar och omskapar våra egna och andras identiteter (s 27). Om man drar 

det till sin spets kan man också säga att vi endast är summan av de positioner vi intar inom ett 

oräkneligt antal diskurser (ibid, s 152).  

 

Identitet är emellertid ett fenomen som människan problematiserat först i modern tid 

(Bauman, 1996, s 18). Den moderna människan funderade över hur hon skulle konstruera och 

behålla en stabil identitet. I modern tid var med andra ord skapandet av en varaktig identitet i 

fokus.  I det postmoderna samhället vill människan i stället lämna alla möjligheter öppna och 

är rädd för att ”fixera” sig vid en identitet (ibid). Andersson (1999) har också valt att utpeka 

dessa som två ytterlighetspositioner av hur man kan se på identitet (s 103). Som vi tolkar 

Andersson så är den ena en tro som säger att identiteten kan liknas vid en kärna, något som är 
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beständigt, medan den andra är en tro på en mycket rörlig identitet som är i ständig förändring 

beroende på kontexterna (Andersson i Andersson, Persson & Thavenius, 1999, s 103).  

 
 
 

6. ANALYS   

I vår analys har vi analyserat läroplanerna Lgy 70 och Lpf 94. Vår analysfråga har varit: Vilka 

möjliga tal om identitet kommer till uttryck i Lpf 94 respektive i Lgy 70?. I vårt första avsnitt 

kommer vi att rita upp några grova drag om hur vi, efter vår analys, har uppfattat helheterna 

av talet om identitet i Lgy 70 respektive Lpf 94. Sedan följer läroplanernas moderna tal 

respektive postmoderna tal om identitet. Rubrikerna har vi knutit till de diskurser vi har 

konstruerat för att kopplingarna mellan dessa och analysen ska bli så tydliga som möjligt. 

Rubrikerna benämns följaktligen med de snarlika formuleringarna Ett modernt tal om identitet 

respektive Ett postmodernt tal om identitet. Under dessa överrubriker har vi ett flertal 

underrubriker som vi har konstruerat  under analysens gång. Dessa underrubrikers innehåll 

står för det som vi har uppfattat som typiskt för de respektive identitetsdiskurserna samt de tal 

om identitet som enligt oss kommer till uttryck i läroplanerna. Vi är medvetna om att dessa 

underrubriker kan göra att analysen ter sig aningen fragmentarisk. Analysens fjärde och sista 

avsnitt är ett försök till att sammanfatta våra tolkningar av läroplanernas tal om identitet. När 

vi citerar läroplanerna har vi använt fet stil i de ord som vi fokuserat på i just den tolkningen. 

Eftersom det är en diskursanalys förekommer det också en del diskussion i analysen, men vår 

huvudsakliga diskussion återfinns i kapitel 7. 

 

6.1 Läroplanernas tal om identitet 

Lgy 70 talar enligt vår uppfattning om individ, skola, hem och samhälle som fyra separat 

skilda fenomen. Individen kommer från hemmet och har med sig sina erfarenheter in i skolan, 

som ska utveckla dem så att individen sedan kan bli en fullvärdig samhällsmedlem när 

han/hon tar examen. I skolan är det läraren som ska påverka, inspirera och ta hand om 

individen, samt anpassa sig efter individens förutsättningar. Lpf 94 antyder också, som vi 

tolkar det, att skolan är en transportsträcka ut till det verkliga livet, men talar om individen 

som en del av samhället. Individen ska i skolan tillägna sig vissa förmågor och värderingar för 

att bli en god demokratisk medborgare i vårt samhälle samtidigt som han/hon ska få en trygg 

identitet.  
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6.2 Ett modernt tal om identitet 

6.2.1  Fast identitet  

6.2.1.1           Fast identitet som kan mogna och utvecklas 

Talet om identitet i båda läroplanerna bär tydliga drag av att eleven har en fast identitet. Vi 

inleder med ett exempel från Lgy 70: 

 
”Verksamheten måste inriktas på skolans samtliga elever, en grupp människor, 
stadda i en ständig utveckling och företrädande skilda personlighets- och 
begåvningstyper (Lgy 70, s 10).” 

 

Här talas det till exempel om personlighet och begåvning som vi tolkar som uttryck för att 

eleven anses ha en fast identitetskärna. Människans begåvning tolkar vi som detsamma som 

hans/hennes förutsättningar. Det var det som den moderna människan skulle bygga sin 

prestation och därmed sin identitet på, enligt Bauman. Vidare innehåller citatet nedan ordet 

egenart vilket också är ett exempel hur diskursen om den fasta identiteten kommer till uttryck 

i Lgy 70. 

  

”De som verkar inom skolan ska […] söka skaffa sig kännedom om deras egenart 
och förutsättningar samt söka främja deras personliga mognande till fria, 
självständiga och harmoniska människor (Lgy 70, s 10).” 

 

Vi tolkar talet ovan om förutsättningar och mognad som att Lgy 70 utgår från att eleverna har 

vissa givna förutsättningar. Erikson och Lichtenstein, som tillhör den moderna diskursen, 

menar att människan har en fast identitetskärna som mognar och utvecklas. Fler meningar där 

synen på eleven, som en människa med vissa utvecklingsförmågor inneboende hos dem 

uttrycks också i Lgy 70. Till exempel innehåller Lgy 70 en kapitelrubrik med bland annat 

ordet personlighetsutveckling i (s 11). Det talas också om elevens läggning (s 14), personliga 

anlag (s 12), förutsättningar (s 14) och inneboende förutsättningar (s 11) samt annat som vi 

tolkar har samma innebörd, till exempel i citatet nedan. 

 

”Elevernas studieframgång beror endast till en del av arten och graden av deras 
intellektuella utrustning. Många andra faktorer – deras psykiska och fysiska 
egenskaper, intressen, hemförhållanden m m – spelar stor roll (Lgy 70, s 17).” 

 

Lgy 70 uttrycker att elevens studieframgångar beror bland annat av elevens psykiska och 

fysiska egenskaper samt hemförhållanden. Om studieframgångarna påverkas av dessa 

påstådda fasta betingelser, tolkar vi det som att Lgy 70 ser på identiteten som en produkt av 
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bland annat de tre faktorerna. Erikson hävdar att just psykiska och biologiska faktorer är en 

del av det som skapar människans identitet, tillsammans med det sociala, och då exempelvis 

hemförhållandena. 

 

Även i Lpf 94 uttrycks, som vi ser det, den moderna identitetsdiskursen där formuleringar 

som syftar på elevens eller elevernas förutsättningar (s 4, 6-7, 10) och möjligheter (s 10) 

kommer till uttryck. Som vi tolkar ordet möjligheter, innebär det att det även finns 

begränsningar inneboende hos eleverna, se citatet nedan. 

 

”Skolan skall särskilt sträva mot att varje elev […] är medveten om sina 
förutsättningar och möjligheter (Lpf, s 10).” 

 

Till den moderna diskursen hör också citatet från Lpf 94 nedan, där det uttryckligen står att 

människan har en identitet, liksom Erikson hävdar.  

 

”En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder (Lpf 94, s 5-6).” 

 

I Lpf 94 (s 10) nämns också hur eleven ska förbereda sig för sin roll. Erikson talar om att 

människan uppfattas som bärare av en identitet och han talar om att den identiteten formas 

under hela livet. Detta till skillnad från förespråkare från den postmodern identitetsdiskursen 

som snarare skulle påstå att människan har flera olika roller beroende på den sociala kontexten. 

 

6.2.1.2             Fast identitet som inte kan mogna eller utvecklas 

Lpf 94 talar också om att det är skolans uppgift att låta varje elev finna sin unika egenart, 

vilket vi tolkar som den egna identiteten, skild ifrån andra. Att finna något betyder att man 

inte skapar, utan att man hittar något som redan existerar. Vi tolkar det som om texten utgår 

från att eleven har en fast identitet, till skillnad från det socialkonstruktionistiska perspektivets 

utgångspunkt, att fenomen ständigt förändras i samklang med den sociala miljön.  

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lpf 94, s 5).” 

 

Samma läroplan uttrycker samtidigt att eleverna får en identitet. Det tolkar vi som om 

identitet är något eleven ges, och därmed inte utvecklar själv, och att denna identitet sedan är 

den som kommer att råda för all framtid. 
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”Skolan skall bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och 
innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska det europeiska och 
ytterst det globala (Lpf 94, s 5-6).” 

 

Vi har här tolkat Lpf 94 som att de utrycker att identitet är ett objekt som kan fås eller finnas. 

Som vi tolkar det uttrycker även Lgy 70 samma syn på identiteten som ett objekt när de liknar 

eleven vid ett föremål. Ett föremål ser vi som något passivt och beständigt, utan möjlighet till 

vare sig utveckling eller mognad, till skillnad från de exempel som vi analyserat hittills i 

läroplanerna. I den moderna diskursen talar man förvisso om identiteten som något fast, men 

det finns också rum för utveckling vilket saknas i citatet nedan. 

 
”Varje elev skall kunna känna sig tillhöra skolans gemenskap, kunna påräkna dess 
stöd och vara föremål för dess omvårdnad (Lgy 70, s 17).” 

 

6.2.2.  Den fasta identiteten under utveckling  

 
”[…] att det blir möjligt för varje enskild elev att finna studievägar och arbetssätt 
som främjar den personliga utvecklingen (Lgy 70, s 10).” 

 

”Det är då väsentligt att innehållet i undervisningen svarar mot elevernas 
mognadsnivå […] (Lgy 70, s 16).” 

 

Vi tolkar ovanstående citat som att individens identitet är under utveckling och befinner sig på 

olika nivåer av mognad, vilket stämmer överrens med Erikson och Liechtensteins tal om 

identiteten som en utvecklingsgång. Detta kan jämföras med den postmoderna 

identitetsdiskursen som säger att en människa snarare förändras än utvecklas.  

 

6.2.3 Skolan som en transportsträcka 

 
”För att hon skall finna sig tillätta i tillvaron måste hon under utbildningen få öva sig 
i att leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sin roll som aktiv 
medborgare i morgondagens samhälle […] (Lgy 70, s 10)” 

 

Ovanstående citat visar enligt vår tolkning att Lgy 70 talar om identiteten som ofärdig. Lgy 70 

talar om skolan som en transportsräcka mot den färdiga identiteten. Att förbereda en roll 

tolkar vi följaktligen som att skolan ses som en repetitionsscen för det riktiga livet, som då 

uppenbarligen inte existerar i skolan. Vidare uppmuntras eleverna i skolan att få öva, inte 

använda sina färdigheter. Detta kommer till uttryck på många ställen i Lgy 70 (se s 7, 10, 12, 
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14). Som vi tolkar det är det intressanta för Lgy 70 vem eleven ska bli, inte vem han/hon är. 

Det platsar med andra ord i den moderna identitetsdiskursen eftersom identiteten, enligt 

Bauman, där skulle byggas systematiskt i riktning mot ett mål. I Lgy 70 är det framtida målet 

att bli en aktiv medborgare i dagens och morgondagens samhälle och i yrkeslivet. Här ger vi 

ytterligare ett exempel på det: 

 

”I gymnasieskolan skall eleverna kunna tillägna sådana färdigheter och kunskaper, 
vanor, attityder och värderingar som är av betydelse för deras personliga utveckling 
och för deras möjlighet att påverka och leva i dagens och morgondagens samhälle 
och att där fungera som yrkesutövare och samhällsmedlemmar (Lgy 70, s 12).” 

 

I Lpf 94 uttrycks också att skolan är en transportsträcka till framtiden, som följande citat 

visar, men det förekommer inte lika frekvent som i Lgy 70. 

 

”Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i skall förbereda för 
livet efter skolan (Lpf 94, s 6). ” 

 
 
Vilken slags identitet är det då som läroplanerna vill att eleven ska ha tillägnat sig efter denna 

transportsträcka i skolan? Det ska vi titta på under nästa rubrik. 

 

6.2.4 Individ, självständighet och samhälle  

 
”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 (Lgy 70, s 15).” 

 

Lgy 70 uppmuntrar eleverna till att vara självständiga och kritiskt tänkande, men poängterar 

framför allt att friheten är till för samarbete och samverkan i det demokratiska samhället, och 

därför inte ett självändamål. Detta skulle man förvisso kunna tolka som ett uttryck för en 

postmodern identitetsdiskurs eftersom den ser på individen och samhället som en enhet. Men 

betoningen ligger, som vi ser det,  inte på identitetsskapandet i detta citat utan snarare på att 

individen ska passa in i samhället och dra sitt strå till stacken. Trots att målet är att eleverna 

ska bli självständiga kommer det inte före samhällsnyttan: 

 

”Arbetet i skolan skall leda till att eleverna under fritiden både vill och kan göra aktiva 
insatser i samhällslivet […] (Lgy 70, s 14).” 
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På samma sätt som Bauman talar om den moderna tiden som en tid där samhällsnyttan var av 

yttersta vikt, talar Lgy 70 ständigt om den funktion eleven som individ bör ha i samhället. 

Citaten kan även tolkas som att eleven i skolan är separerad från samhället och att den med 

andra ord måste gå i skolan och lära sig att bli en del av det.  

 

Lpf 94 uttrycker i ett par meningar att eleven ska lära sig att aktivt delta i samhällslivet, där 

fokuseras särskilt det personliga ansvaret. Som vi tolkar det menar Lpf 94 att elevens identitet 

ska förankras i ett större socialt sammanhang, vilket Erikson menar att människan gör med sin 

identitet.  

 
”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 
förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet (Lpf 94, 
s 4).” 

 
 

För att aktivt delta i samhället som en god samhällsmedborgare så måste eleven tillänga sig 

vissa värden enligt Lpf 94, en så kallad värdegrund, som de hävdar att det svenska samhället 

vilar på: 

 

”I överrensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 
västerländsk humanism, sker detta genom individens fostran till rättskänsla,  
generositet, tolerans, ansvarstagande (Lpf 94 s 3).” 

 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
värden som vårt samhällsliv vilar på (Lpf 94, s 3).” 

 

Således tolkar vi det som att eleven ska, efter genomgången skolgång, identifiera sig som en 

person som bär och för vidare de värden som skolan har förmedlat till dem. Att skolan ska ha 

möjlighet att ge eleverna ett mått värden tolkar vi som ett uttryck för en modern diskurs. 

 

 
6.2.5  Vi och dom 

 

”Skolan skall bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och 
innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska det europeiska och 
ytterst det globala (Lpf 94, s 5-6).” 

 
Lpf 94 poängterar att den svenska nationaliteten är viktigt för identiteten. Att det är bra för 

eleverna att identifiera sig som svenskar är ett förgivandetagande som visar sig i texten genom 

att de skriver att ”Skolan skall bidra till att människor får en identitet som kan relateras till 

och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också…”.  Vidare räknar texten upp tre 
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ytterligare tillhörigheter som skolan ska bidra till i elevens identitet. Det är den nordiska, den 

europeiska och ytterst det globala. I vår tolkning av Bauman menar han att den moderna 

människan ville ha en stark nationell identitet och gemenskap och tydliga gränser mellan vi 

och dem, vilket inte bara utdraget ovan från Lpf 94 ger uttryck för, utan också Lgy 70: 

 

”Skolan skall skapa förståelse för de grupper som har särskilda problem i det 
moderna samhället. Dessa principer skall också prägla synen på andra nationer och 
folkgrupper (Lgy 70, s 15).” 
 
 
 

Lgy 70 uttrycker på flera ställen liknande formuleringar som särskiljer den egna gruppens 

identitet ifrån andras, det vill säga de bekanta från främlingarna så som det moderna samhället 

vill ha det. Det talas till exempel om att eleverna ”ska kunna förstå andra folks situation (s 

13)” och ha ”ökad förståelse för människans liv och villkor inom andra, längre bortliggande 

samhällsbildningar och lära dem inse betydelsen av goda mellanfolkliga relationer och 

internationell samverkan (s 15)”. På samma sätt uttrycks gränsdragningar i Lpf 94:  

 
”Skolan skall sträva mot att varje elev förstår och respekterar andra folk och 
kulturer (Lpf 94, s 12-13).” 
 

I båda läroplanerna kategoriseras grupper även inom Sverige, vilket är ett uttryck för en 

modern identitetssyn. Lpf 94 talar till exempel om ”elever med olika funktionshinder (s 4)” 

och ”manliga och kvinnliga perspektiv (s 12)”. Lgy 70 använder sig av formuleringen 

avvikande beteenden och kulturmönster, vilket vi tolkar som att det finns en norm som skolan 

förespråkar. 

 
”Varje lärare bör känna till de vanligaste orsakerna till beteendestörningar hos barn 
och vuxna för att kunna bidra till att förebygga och häva förekommande 
anpassningssvårigheter och skapa psykologiskt riktiga förutsättningar för 
verksamhen inom skolan (Lgy 70, s 15).” 

 

Vi går nu vidare till ett postmodernt tal om identitet. 

 

6.3 Ett postmodernt tal om identitet 

6.3.1 Skolan som en mötesplats 
 

”Skolan är en social och kulturell mötesplats[…] (Lpf 94, s 3).” 
 
 



 23 

Ovanstående citat tolkar vi som ett uttryck för att Lpf 94 ser skolan som en arena för möten 

mellan människor. På en mötesplats utbyts tankar och erfarenheter. Som vi tolkar betydelsen 

av ordet mötesplats finns där utrymme för en levande, pågående interaktion. Därmed ges det 

utrymme för tanken att elevernas identiteter kan skapas och omskapas i skolan, vilket är i 

enlighet med Burrs postmoderna syn på identiteten som något som skapas i det sociala 

samspelet mellan människor. Eleverna existerar här och nu, och befinner sig inte i skolan 

endast för att tillägna sig en identitet som en framtida god medborgare.   

 

6.3.2 Fria och självständiga individer i en global värld 
 

”Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga 
människor (Lgy 70, s 15).” 

 
 

Lgy 70 betonar ett fritt och självständigt tänkande hos eleverna. Samtidigt poängteras att de är 

en del av en helhet, något större, ett globalt samhälle: 

 

”Skolan bör sålunda i det hela inriktas på att främja elevernas utveckling till 
självständiga samhällsmedlemmar med ett intresse för omvärlden som leder till ett 
personligt engagemang och en känsla av internationellt medansvar (Lgy 70, s 15).” 

 

Båda dessa tankar bär tydliga drag av en postmodern medvetenhet. Bauman talar om 

människan som en fri individ, turistande i ett gränslöst samhälle, vilket leder oss in på det 

rörliga samhället och den rörliga identiteten.  

 

6.3.3 Individ och samhälle i förändring 

 
 

”Samhället befinner sig i snabb omdaning och skolan måste ta tillvara och stimulera 
elevernas intresse för att aktivt medverka i samhällsarbetet (Lgy 70, s 11).” 
 

 

Under rubriken Inriktning mot framtiden ger Lgy 70 här uttryck för postmoderna aningar 

eftersom de talar om ett samhälle i snabb förändring. Lgy 70 vill på flertalet ställen i sin 

läroplan medvetandegöra eleven om samhällets ändrade förutsättningar, exempelvis i 

följande citat: 
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”Det måste inriktas mot framtiden och ge eleverna god beredskap att kunna möta 
ändrade förutsättningar och nya krav. I ett föränderligt samhälle måste 
skolarbetets innehåll och utformning fortlöpande omprövas (Lgy 70, s 11 ).” 

 

Lpf 94 ger också uttryck för de snabba förändringar som sker i samhället och talar då särskilt 

om den kulturella mångfalden som de menar att Sverige numera härbärgerar. Till exempel 

här: 

 
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
världen som ligger i en kulturell mångfald (Lpf 94, s 3).  

 

I det postmoderna samhället menar Bauman att nationsgränserna inte längre har samma 

betydelse, utan att människan numera orienterar sig i ett alltmer gränslöst landskap. Lpf 94 

ger på flera ställen uttryck för att skolan ska hjälpa eleverna att orientera sig i en orolig värld 

(se s 4-6, 14-15). Lpf 94 ger uttryck för en postmodern identitetsdiskurs, där eleverna är 

”orienterare” som tar sig fram genom världen till skillnad från att vara en bärare av en given 

eller funnen identitet. Eleverna uppmuntras också att vara flexibla och ta till vara de 

möjligheter som den rörliga världen erbjuder. 

 
”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig 
och använda ny kunskap blir därför viktig (Lpf 94, s 5).” 
 

6.3.4 Eleven som medlem av skilda gemenskapskretsar 
 
”Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom är 
hon samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella gemenskapen 
(Lgy 70, s 10).” 

 
Lgy 70 ger här uttryck för ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på identiteten, som ser 

människan som en del av olika sociala sammanhang. Så tolkar vi att Lgy 70 gör när de 

uttrycker att eleverna är medlemmar av skilda gemenskapskretsar, flera olika sociala 

sammanhang, som alla skapar vår identitet. Vidare framgår av Lgy 70 att eleven genom att 

vara medlem i den nationella och internationella gemenskapen dessutom är del av en större 

kontext, som också är ett tydligt uttryck för den postmoderna identitetsdiskursen.  

 

6.3.5  Ifrågasättande av kategoriseringar 
 
”Skolan […] bör orientera om könsrollsfrågan och stimulera eleverna att debattera 
och ifrågasätta rådande förhållanden (Lgy 70, s 15).” 
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Lgy 70 uppmuntrar här eleverna att ifrågasätta de rådande kategoriseringarna mellan män och 

kvinnor, vilket är ett socialkonstruktionistiskt drag. Även Lpf 94 klargör att det är människan 

som är i fokus och att elevens inflytande inte ska begränsas av de olika kategorier som den 

kan tänkas ingå i:  

 
”Läraren skall se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 
undervisningen (Lpf 94, s 14).” 

 
En annan tolkningsmöjlighet på ovanstående citat, som Burr skulle kunna hävda, är att Lpf 94 

reproducerar de rådande kategorierna genom att nämna dem vid namn istället för att enbart 

uttrycka att alla elever ska få inflytande. Då kan man tolka det här citatet, inte längre som en 

postmodern syn på identiteten, utan snarare en modern, där kategoriseringar platsar väl in i 

den sociala ordningen som Bauman talar om. 

 
6.3.6 Positioneringar inom tillgängliga diskurser 

 
”Därför skall undervisningen […] främja elevernas förmåga till personliga 
ställningstaganden (Lpf 94, s 5).” 

 
 

Vi tolkar citatet ovan och ytterligare några (s 5, 9) som att de ger uttryck för en postmodern 

identitetsdiskurs eftersom de vill uppmuntra eleverna till personliga förhållningssätt till det de 

möter. Lpf 94 ger med andra ord inte här uttryck för att en ståndpunkt är den rätta, att en 

diskurs är sann, utan överlåter åt eleverna att skapa sig en egen uppfattning. Detta stämmer 

väl överens med Burrs socialkonstruktionistiska syn på identitet eftersom hon menar att ingen 

diskurs är mer ”sann” än någon annan. Eleverna ges härmed möjlighet att själva positionera 

sig inom de tillgängliga diskurserna.  

 

6.4 Sammanfattning av läroplanernas tal om identitet 

Båda läroplanerna ger, som vi har tolkat det, tydliga uttryck för den moderna 

idenitetsdiskursen, vilken inbegriper talet om en fast identitet som skolan ska påverka 

utvecklingen av. Det talas också om eleven som ett objekt, i Lpf 94 uttryckt som att eleven  

får en identitet och i Lgy 70 uttryckt som att eleven är ett föremål för skolans omvårdnad. I 

båda fallen är eleven passiv och åt identiteten ges inget utrymme för utveckling. I Lpf 94 

uttrycks också, motsägelsefullt nog, att eleven ska finna en identitet. Även det indikerar att 

elevens identitet inte kan utvecklas, vilket motsäger de båda läroplanernas tal om identiteten 
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som visserligen fast, men också som något som kan mogna och utvecklas. Läroplanerna ser 

skolan som en plattform för detta mognande och utvecklande av identiteten. 

 

 I Lgy 70 är det i vår mening uppenbart att skolan är en transportsträcka, under vilken 

eleverna ska tillägna sig en identitet som de ska vara innehavare av när de går ut skolan. ”Den 

aktive samhällsmedlemmen” är i fokus och verkligheten existerar enbart utom skolans väggar. 

Lpf 94 uttrycker också att skolan ska ”förbereda för livet efter skolan”. Men i denna läroplan 

finns även en verklighet, en mötesplats, inom skolan. Som vi tolkar det är det ett uttryck för 

en postmodern diskurs där elevernas identiteter skapas och omskapas i relation till andra. 

Även i Lgy 70 förekommer öppningar mot den postmoderna diskursen om identitet som 

skapas i olika sammanhang till uttryck i talet om skilda gemenskapskretsar. Lpf 94 uttrycker 

en diskurs som talar för att skolan och eleverna är en del av samhället, men samtidigt ger 

läroplanen paradoxalt nog uttryck för att identiteten ska förankras i samhället vilket går i fas 

med Erikssons tankar om att människan förankrar sin identitet i sociala sammanhang. Lgy 70 

poängterar, i enlighet med den moderna samhällssynen, att individens bidrag till samhället är 

vad elevernas fria val ska användas till. Vidare talar Lgy 70 om att eleven ska lära sig att bli 

en del av samhället, vilket också visar på en modern diskurs. Lpf 94 uttrycker att individen 

ska tillägna sig en värdegrund, vilket talar för ett modernt tänkande om identiteten eftersom 

skolan ska lära eleverna vilka fasta värden som de ska bli bärare av. 

 

Vidare uppmuntrar Lgy 70 eleverna till frihet och självständighet, som ska stå i relation till ett 

globalt samhälle, vilket uttrycker en öppning mot den postmoderna turistande människan i en 

internationell värld. Lgy 70 vill förbereda eleverna för ett rörligt samhälle, vilket vi tyder som 

ett postmodernt inslag. Detsamma gäller Lpf 94 som vill hjälpa eleverna att orientera sig i det 

föränderliga samhället. Där fokuseras också den så kallade kulturella mångfalden, vilket vi 

anser visar på att Lpf 94 där har ett postmodernt förhållningssätt till att samhället inte är 

homogent och att skolan inte längre kan ha enbart en homogen syn på sin undervisning. 

Båda läroplanerna för en diskurs som visar på ett ifrågasättande av kategoriseringar. Det är 

som vi ser det tydliga socialkonstruktionistiska och därmed postmoderna drag. Lpf 94 

uttrycker också att eleverna själva ska få ta personliga ställningstaganden, vilket vi tycker 

tyder på att Lpf 94 har en postmodern medvetenhet om att ingen diskurs är mer ”sann” än 

någon annan. Trots att båda läroplanerna ger uttryck för att eleverna ska ifrågasätta 

kategoriseringar, gör båda läroplanerna likväl själva ständiga kategoriseringar som betonar 

vikten av en nationell identitet och skiljer på ”vi” och ”dom”, både inom och utom Sverige. 
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Det är enligt Bauman ett tydligt drag av modernt tänkande där den egna identiteten 

förenklades genom gränsdragning mot ”främlingarna”.  

 

Såsom vi har tolkat talet om identitet i de båda läroplanerna ger de uttryck för både den 

moderna respektive den postmoderna identitetsdiskursen. Men som vi ser det dominerar den 

moderna diskursen i båda läroplanerna. I fråga om den postmoderna diskursen är den ett 

tydligt drag i Lpf 94, och ett, lite otydligare i Lgy 70.  

 

 

7. DISKUSSION 

Syftet med vår uppsats var att undersöka talet om identitet i den rådande läroplanen för 

gymnasieskolan, Lpf 94, och att ställa detta tal mot talet i en tidigare läroplan, Lgy 70, för 

samma skolform. I vår analys har vi svarat på den första av våra tre forskningsfrågor: Vilka 

möjliga tal om identitet kommer till uttryck i Lpf 94 respektive i Lgy 70?, därför kommer vi 

här att fokusera på de två efterföljande frågorna: Hur förhåller sig läroplanernas tal om 

identitet till identitetsforskningen? och Vilka konsekvenser för eleverna, det vill säga för deras 

syn på sig själva, kan talet om identitet i de respektive läroplanerna ge? Vi kommer 

fortsättningsvis att föra en friare typ av diskussion eftersom att vi redan har relaterat till vårt 

forskningssammanhang i analyskapitlet. Återigen vill vi poängtera att de tolkningar vi gör och 

de uppfattningar vi har är några av flera möjliga.   

 

Då vi under analyserandet upptäckte läroplanernas ibland motsägelsefulla budskap ställde vi 

oss följande fråga: Har det någon betydelse i praktiken vilka identitetsdiskurser som förs i 

läroplanerna? Vi tror att det har betydelse, eftersom läroplanerna är ett gemensamt 

styrdokument för lärarna. Vad som uttrycks i läroplanerna kan därför mer eller mindre 

komma att praktiseras i mötet med eleverna. Vi kommer därför också att diskutera om det 

behövs förnyade tankar kring identitet i läroplanen. 

 

7.1 Hur förhåller sig läroplanerna till den samtida 
identitetsforskningen? 

Talet om identitet i Lgy 70 ger uttryck för den moderna samtida identitetsforskningen. 

Samtidigt visar Lgy 70 också på postmoderna drag som vi tolkar som ett uttryck för att skolan 

skulle förbereda eleverna för morgondagens föränderliga samhälle. I Lpf 94 tolkar vi det som 
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att synen på identitet till viss del har förändrats. Elevernas identiteter ses som mer viktiga än 

tidigare. Det eleverna är här och nu ses som lika reellt och riktigt som det hon är imorgon, 

vilket är i enlighet med den för Lpf 94 samtida postmoderna identitetsforskningen. Liksom 

Lgy 70 ger dock Lpf 94, som vi tolkar det, till största delen uttryck för en modern syn på 

identiteten, i enlighet med den moderna forskningen. Detta gör att vi frågar oss om Lpf 94 

även talar om andra fenomen än identitet på ett sätt som inte heller är i fas med samtidens 

vetenskapliga forskning? Vad kan det i så fall vara och vilka konsekvenser kan det få för 

eleverna? Dessa intressanta frågor skulle kunna vara uppslag för kommande uppsatser. Nedan 

följer en diskussion om uppsatsens sista frågeställning. 

 

7.2 Vilka möjliga konsekvenser kan läroplanernas tal om 
identitet ge för elevernas uppfattningar om sig själva? 

Den moderna identitetsdiskursen är, som vi redan har nämnt, dominerande i båda 

läroplanerna. I den moderna identitetsdiskursen ses människan som utvecklingsbar och 

läroplanerna talar mycket om elevernas identiteter i termer om att utvecklas och att mogna. En 

möjlig konsekvens av det är att elevernas blivande identitet är mer intressant än vilka de är nu. 

I de fall det är intressant vilka de är i nuet handlar det om vilka förutsättningar som finns för 

att nå den av skolan uppmuntrade identiteten som en aktiv samhällsmedlem. Konsekvenserna, 

som vi ser det, kan bli att lärarna tillskriver eleverna ett tillstånd av obetydelse i nuet. Det kan 

i förlängningen ge eleverna en känsla av att inte räcka till, att inte vara en ”färdig”, fullvärdig 

människa. Som vi ser det kan det leda till att passivitet blir följden hos eleverna eftersom det 

ändå bara är framtiden som verkar vara av betydelse. Läroplanerna uttrycker vidare att det är 

skolan snarare än eleverna själva som är ansvariga för elevernas utveckling på flera olika 

plan. Också här gör skolan eleverna passiva, det är alltid skolan som ska ge, eller främja 

kunskap och utvecklande med mera. Läroplanernas intentioner om att forma självständiga och 

ansvarfulla individer faller då platt. Livet i skolan skiljs från verkligheten, vilket vi tror kan 

skapa en känsla av meningslöshet, som kan leda till att eleverna upplever sig som 

mindervärdiga, förminskade och otillräckliga.  

 

Vi ser risker med läroplanernas tal om att skolan ska anpassa sig efter elevernas 

förutsättningar. Vi tror att det kan begränsa elevernas utvecklingsmöjligheter eftersom att 

synen på elevernas möjligheter hämmas i och med att deras identiteter ses som fasta och med 

givna förutsättningar. Till exempel vet vi att det förekommit i gymnasieskolan att elever, på 
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basis av olika tester, i ett ämne har delats in i olika grupper beroende på deras så kallade 

kunskapsnivåer. För eleverna kan det komma att innebära att deras självbilder blir 

förknippade med begränsningar eller möjligheter beroende på vilken grupp de placeras i.   

Båda läroplanerna uttrycker starkt kategoriserande tendenser, enligt vår analys. Det 

förekommer många gränsdragningar mellan vi och dom. Gränserna dras bland annat mellan 

olika nationaliteter, etniciteter, kön eller religioner. Genom att läroplanerna benämner vissa 

kategorier kan det leda till att just dessa uppmärksammas och reproduceras i skolan. Följden 

kan bli särbehandling, vilket kan leda till att vissa elever tillskrivs en identitet som avvikande, 

någon ”annorlunda”. Läroplanerna bestämmer på det sättet vilken diskurs som ska råda i 

skolan och, som vi ser det, vem som ska klassas som normal och vem som inte ska det. 

Gränsdragningar av det här slaget kan bidra till att lärarna exempelvis uppmärksammar 

elevernas nationaliteter, funktionshinder eller kön och tillskriver eleverna egenskaper och 

identiteter som sammanknippas med de olika kategorierna. Dessa kategoriseringar i 

kombination med en syn på identitet som en fast kärna kan få effekten att skolan först 

konstruerar elevernas identiteter för att sedan konservera dem. Eleverna får därmed inte själva 

välja sina identiteter och får inte utrymme till att spela alla sina roller, utan tillskrivs en 

identitet. De moderna tendenserna att kategorisera eleverna är i Lpf 94, enligt vår mening, 

alldeles för uppenbara för att kunna ignorera. Vi anser följaktligen att skolans styrdokument 

behöver ses över vad gäller förhållningssättet till elevernas identiteter, för att inte begränsa 

elevernas självbilder. Skulle det till exempel kunna vara någon slags insikt om att alla är 

annorlunda som vore det önskvärda, istället för de moderna kategoriseringarna?   

 

Likväl uttrycker Lgy 70 och Lpf 94 till viss del en postmodern identitetsdiskurs. Lgy 70 

uppmuntrar till exempel eleverna att ifrågasätta de rådande kategoriseringarna mellan män och 

kvinnor. Lpf 94 talar om vikten av att eleverna får möjlighet till att ta personliga 

ställningstaganden. De gör det på det viset möjligt för eleverna att anta andra positioner än de 

redan föreslagna och läroplanerna gör därmed i just de avseendena inte anspråk på vad som är 

”rätt” eller ”fel”. Eleverna kan då få en öppnare syn på sig själva, som aktiva människor som kan 

påverka sina positioneringar, till skillnad från den moderna identitetsdiskursen som också 

framkommer i läroplanerna. Eleverna uppmuntras också att vara flexibla och ta till vara de 

möjligheter som den rörliga världen erbjuder. Lpf 94 ger exempelvis på flera ställen uttryck för 

att skolan ska hjälpa eleverna att orientera sig i en föränderlig värld. Konsekvenserna för 

elevernas syn på sig själva kan bli att de känner sig tillfreds med det ambulerande, flyktiga livet, 

eftersom de ser sig som orienterare. Den postmoderna identitetsdiskursen framkommer också i 
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Lpf 94 där skolan liknas vid en mötesplats, vilket vi tolkat som att elevernas identiteter är 

intressanta som de är, här och nu. Vi tror att konsekvenserna av det kan bli att eleverna uppfattar 

sig själva som betydelsefulla människor. De konsekvenserna skiljer sig alltså markant från hur vi 

tror att eleverna kan passiviseras genom den moderna identitetsdiskursen.  

 

Kanske låter vårt resonemang som om vi anser att det postmoderna talet om identitet är att 

föredra framför det moderna, men vad skulle egentligen hända om samhället enbart influerades 

av den moderna respektive postmoderna identitetsdiskursen? Andersson (1999) anser, vad vi 

förstår, att båda dessa extrema positioner blir ohållbara i längden eftersom tron på det enhetliga 

jaget innebär att människan inte påverkas av yttre faktorer och att tron på det splittrade jaget gör 

att människans identitet upplöses i intet (Andersson, Persson & Thavenius, s 103). Vi menar att 

det skulle kunna innebära att den moderna diskursen påverkar människans självbild på ett sätt 

som begränsar dem till att bli deras biologiska, sociologiska och psykologiska förutsättningar, 

vilket då skulle göra att de inte har möjlighet till större förändringar i sin syn på sin identitet. Den 

postmoderna synen på identitet, å andra sidan, säger att identiteten är flytande. Vem är människan 

då, om hon ser sig själv och världen som postmodern? Vi menar att den postmoderna synen på 

människan kan leda till att människans identitet upplöses i intet och människan blir därmed likt 

en själlös kameleont. En annan fråga vi ställer oss är om det ens är möjligt att leva med en 

postmodern syn på identitet i vårt modernt präglade samhälle. Och är det ens möjligt att inte 

kategorisera, att inte skilja på normalt och onormalt, oavsett hur samhället ser ut?  

 

Vi har i denna uppsats fokuserat på två sätt att tala om identitet. Vi anser inte att vi kan säga 

att ett sätt att tala om identitet är bättre än något annat, utan vi har enbart givit några förslag 

på möjliga konsekvenser för de respektive sätten som vi tycker att man bör reflektera över. 

Avslutningsvis vill vi framhålla att hur vi ser på identitet får konsekvenser. Frågan huruvida 

det behövs ett förändrat tal om identitet i en kommande läroplan kvarstår. 
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