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Sammanfattning      

Syftet med denna C-uppsats i pedagogik var att beskriva vad och varför elever lär sig enligt 

de nya kursplanerna för gymnasieskolan 2007 (Gy -07) i relation till det demokratiuppdrag 

skolan ges inom ramen för en demokratidiskurs. Vi har i vår studie använt oss av textanalys 

som metod med de didaktiska huvudfrågorna vad och varför som hjälp. Frågan hur ansåg vi 

inte kunde besvaras genom att studera kursplanerna då de är målstyrda och därmed inte 

beskriver vilka metoder som läraren ska använda i sin undervisning. Vad-frågan analyseras 

utifrån kursplanerna och SOU 1992:94: Skola för bildning. Varför-frågan besvaras till största 

del i bakgrunden, men även till viss del med hjälp av SOU 1992:94. Den statliga offentliga 

utredningen (SOU 1992:94) är läroplanskommitténs betänkande och grunden till läroplanen 

för det frivilliga skolväsendet (Lpf 94). I diskussionen återkopplar vi kursplansanalysen till 

läroplansforskning och samhällsutvecklingen. 

    Som avgränsning studerades enbart kursplaner för fem kärnämnen i Gy -07: Engelska, 

Historia, Idrott och hälsa, Samhällskunskap samt Svenska. I skrivandets stund är Historia inte 

ett kärnämne men kommer att bli det när Kursplanerna Gy -07 införs i skolan.  

     I och med att vi utgick från en demokratidiskurs bröt vi ner begreppet demokrati i flera 

beståndsdelar, vilka vi fann efter att ha studerat kursplanerna. Dessa är demokrati, kultur, 

internationalisering/globalisering och kritiskt tänkande. Skolan ska spegla samhället och dessa 

begrepp förekommer ofta i vårt samhälle idag i olika sammanhang. I vår diskussion resonerar 

vi kring dessa begrepp och sätter in dem i en samhällelig kontext.  
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1. Inledning 

Kursplanerna i skolan är tillsammans med läroplanen de styrdokument som ska styra lärarnas 

arbete i skolan. Kursplanerna är sedan 1994 års läroplansreform målstyrda, vilket kan 

innebära både fördelar och nackdelar. Kursplanerna från år 1994 riktade sig främst till erfarna 

lärare som förväntades veta vad innehållet i undervisningen skulle vara för att eleverna skulle 

uppnå målen som formulerats. Nästa generation kursplaner för gymnasiet kom år 2000 och 

skrevs så att även elever och föräldrar lättare skulle kunna ta del av dem (Skolverkets 

publikation, 2004).  

    Kursplanerna för gymnasiet ska ändras hösten 2007, vilket innebär att vi som nu 

färdigutbildade gymnasielärare bara kommer att ha arbetat med de gamla kursplanerna ett år. 

Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf 94) gäller dock för de nya kursplanerna, men 

dessa som styr undervisningens upplägg har i mångt och mycket förändrat karaktär. I och med 

detta tyckte vi att det vore intressant att närmare studera dessa kursplaner, dessutom är det 

även bra för vår egen del, som en förberedelse inför vår framtida yrkeskarriär.  

    Vi har intresserat oss för en demokratidiskurs i skolan, som betonar skolans 

demokratiuppdrag och uppgift att bilda goda samhällsmedborgare. I denna demokratidiskurs 

har vi sorterat ut några begrepp, som vi anser ingår i demokratidiskursen. Dessa begrepp 

förekommer dessutom i kursplanerna och är samtidigt viktiga i uppdraget att skapa goda 

samhällsmedborgare. Begreppen vi valt är: demokrati, kultur, globalisering och kritiskt 

tänkande. Samtliga begrepp är idag i olika former vanligt förekommande i samhället och i 

mediesammanhang.  

        Skolan är en spegling av samhället, därmed bör det finnas en avbild i styrdokumenten 

som kan hjälpa eleverna att blir goda samhällsmedborgare. Några funderingar som väcktes 

när vi studerade kursplanerna var om eleverna, med stöd av dessa kursplaner, kommer att lära 

sig det som förväntas av dem i dagens samhälle? Vad förväntas av dem? och kan kursplaner 

som baseras på 14 år gamla idéer och framtidsvisioner verkligen fylla sin funktion idag? Vi 

har valt ut och studerat kursplaner för fem olika kärnämnen i de nya kursplanerna för 

Gymnasieskolan 2007 och hoppas med denna studie se vad elever ska lära sig. 
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2. Syfte och avgränsning  

Denna studies syfte är att beskriva vad och varför elever lär sig enligt kursplanerna för 

gymnasieskolan 2007 (Gy -07) i relation till det demokratiuppdrag skolan ges inom ramen för 

en demokratidiskurs. Vi kommer att använda oss av textanalys och utgå från de didaktiska 

frågorna vad och varför. Frågan hur kommer vi inte att besvara då kursplanerna är målstyrda. 

De innehåller därmed inte direktiv eller konkreta metoder för hur lärarna ska bedriva sin 

undervisning, utan istället målen som eleverna ska uppnå. Varför- frågan kommer att besvaras 

i bakgrunden, medan vad- frågan besvaras i analysen. I vår diskussion har vi tänkt koppla 

studiens resultat till samhällets utveckling, och även till läroplansforskning. För att beskriva 

varför elever lär sig, har vi analyserat Bildning och kunskap, ett särtryck ur SOU (1992:94). 

SOU (1992:94) är den offentliga utredning som ligger till grund för Lpf 94 som kursplanerna 

Gy -07 lyder under.  

    Vi har valt att analysera fem olika kärnämnen för att avgränsa oss. Det skulle utgöra en 

alltför omfattande analys att ta med samtliga ämnen. De vi har valt är: Engelska, Historia, 

Idrott och hälsa, Samhällskunskap och Svenska. Fyra av dessa ämnen är sådana som vi 

kommer att undervisa i med undantag för Idrott och hälsa, som valdes på grund av dess mer 

praktiska karaktär, för att eventuellt se skillnader mellan kursplanerna. Ämnet skiljer sig 

därmed från de teoretiska ämnena. I regeringens proposition (2003/04:140) Kunskap och 

kvalitet : elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan står det att historia för tillfället inte är 

ett kärnämne, men blir det när de nya kursplanerna träder i kraft hösten 2007. 

 

3. Bakgrund    

Vi har en diskursteoretisk utgångspunkt för denna uppsats och kommer därför i följande 

avsnitt att behandla vad en diskurs är och vad en analytiker tänker på när den analyserar 

texter. Detta på grund av att bättre ge en förklaring till varför vi tar upp skolpolitiken, kurs- 

och läroplaner samt globalisering i relation till samhället med dess demokratiska värden.  

 

3.1 Vad är en diskurs? 

I boken Diskursanalys som teori och metod skriven av Winther-Jørgensen och Phillips (2000) 

för författarna en diskussion kring begreppet diskurs. De menar att ordets betydelse är 

odefinierat i många fall och tar upp några exempel. Ordet diskurs kan användas om 
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exempelvis medicinsk diskurs och politisk diskurs då menas det att språket är strukturerat i 

olika mönster som våra uttalanden följer i olika sociala sammanhang (Winther-Jørgensen & 

Phillips 2000).   

    Författarna anser dock inte att denna definition är speciellt användbar när begreppet ska 

definieras och säger istället att diskurs inte kan generaliseras ner till en enda definition, utan 

består av en rad olika inriktningar och vetenskaper (Winther-Jørgensen & Phillips 2000). 

    I boken ges en enklare definition av diskurs vilken blir: ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (citerat i Winther-Jørgensen & Phillips 2000, s 7). 

Norman Fairclough citeras senare av Winther-Jørgensen och Phillips (2000) där han 

preciserar diskurs på två olika sätt: ett som ”språkbruk såsom social praktik” (citerat i 

Winther-Jørgensen & Phillips 2000, s 72), och en annan ”som ett sätt att tala som ger 

betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv.” (citerat i Winther-Jørgensen & 

Phillips 2000:73). Det första, menar han, är en abstrakt användning av begreppet. Den 

tolkningen utgår han från att det går att skilja en diskurs från en annan till exempel den 

feministiska diskursen från den liberala diskursen (Winther-Jørgensen & Phillips 2000). 

    Hellspong och Ledin anser även de att det finns ett antal olika definitioner på begreppet 

diskurs. Definitionerna beror mycket på forskarens inriktning. Diskurs kan exempelvis ses 

som en text, då är undersökningen oftast lingvistiskt inriktad. Diskurs kan också ses som 

språkanvändning eller text i kontext. Denna definition hör diskursanalysen till, där forskarna 

koncentrerar sig på vad texten och språket används till. Det finns ytterligare en definition i 

vilken diskursen ses som talad kommunikation. Definitionen används av främst av 

samtalsforskare (Hellspong & Ledin 1997). 

    I och med att diskurser befinner sig i sociala praktiker bidrar de till att konstruera de sociala 

identiteterna som finns inom dessa samt sociala relationer och kunskap - och betydelsesystem 

(Winther-Jørgensen & Phillips 2000). 

    Diskursen är inte fri från påverkan utifrån, utan befinner sig dessutom inom ett 

sammanhang, kontext. Detta kan illustreras med hjälp av figur 4.1.  
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Figur 3.1 

 

I vårt fall betyder det att kursplanerna är texten som vi utgår ifrån och demokratidiskursen är 

den diskurs vi sätter in texten och skolan i. Vi ser på texten med demokratiska glasögon. 

Vidare blir samhället den kontext som skolan befinner sig i på grund av att samhället bygger 

på demokratiska värden vilket också återspeglas i skolans styrdokument.  

 

3.1.1 Diskursteoretiskt perspektiv 

I diskursanalysen studeras samhällsproblemen genom språket och detta ställs i centrum av 

analysen. Språket står i fokus och är verklighetskonstruerande samt utreder vad som är 

möjligt att säga och vem som i så fall har möjligheten att säga detta i en vald diskurs 

(Wiklund, föreläsning 2006-02-23).  

    Diskursanalysen koncentrerar sig på frågor om makt och identitet, men mindre på 

samhälleliga aktörer. Lingvisterna brukar poängtera vikten av att ta med kontexten i denna typ 

av analys (Bergström & Boréus, 2000). 

    Diskursanalysen har två huvudinriktningar – en kontinental och en anglosaxisk.  

    Den kontinentala inriktningen förknippas med Foucault som menar att diskurser skapas ur 

olika utestängningsmekanismer och ger vissa rätten att tala. Foucault intresserade sig vidare 

för maktförhållanden i diskurser som reglerar vad som får och inte får sägas. Foucault såg inte 

till språket i olika diskurser utan intresserade sig mer för de sammanhang där uttalanden görs. 

Eller: ”Hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden.” (Foucault citerad i 

Bergström & Boréus 2000, s 225). 

    I en foucaultiansk diskursanalys studeras det som håller samman en diskurs än skillnaderna 

inom den. I de fall Foucault ser till motsättningar är det de mellan olika diskurser. En central 

del är förändring på vad som anses vara sant i en diskurs (Bergström & Boréus, 2000). 

 
 
 
 
 
  

Text  

Diskurs  

Kontext  
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    Den anglosaxiska diskursanalysen representeras av till exempel Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe.  Till skillnad från Foucault ser de inte så mycket till det gemensamma i diskursen 

utan influeras istället från många andra håll. För det första har de en språkfilosofisk syn som 

påverkats av Ferdinand de Saussures syn på språket som ett teckensystem. Tecknens 

betydelse varierar genom tiderna och processen som ger tecknen betydelse är det som studeras 

(Bergström & Boréus, 2000). 

    Ett tecken får sin betydelse i jämförelse med andra distinktioner. En del har en negativ 

funktion och andra en positiv. Till exempel i den nazistiska diskursen på 1920-talet fick 

humanism, bolsjevism och judar en negativ innebörd, däremot fick fosterland en positiv 

innebörd. Begreppet jude blev en så kallad nod - ett element eller tecken som spelar stor roll 

för diskursen. Utan förekomsten av begreppet jude är det inte säkert att diskursen ens kunnat 

uppstå (Bergström & Boréus, 2000). 

    För det andra är Laclau och Mouffe påverkade av Rickard Rortes pragmatism. Vi 

människor kommer tillsammans överens om de element eller tecken som definierar en 

diskurs. Bergström och Boréus exemplifierar detta med olika element som full sysselsättning 

och förstatligande vilka tillsammans bildar Labour-diskursen. Detta sätt att använda 

elementen kallas artikulering (Bergström & Boréus, 2000). 

    Laclau och Mouffes begrepp diskurs har en rörligare innebörd än Foucault, vilket betyder 

att personer eller organisationer i en diskurs inte enbart är vad diskursen utnämner dem till, 

exempelvis en verkstadsarbetare kan även vara en man, pappa, bror eller religiös. Subjekten i 

den kontinentala diskursen har en mer statisk roll, där deras roll bestäms av diskursen. Båda 

inriktningarna kallar detta olika former av subjektspositionering (Bergström & Boréus, 2000). 

     Vi anser att skolan befinner sig i en demokratidiskurs i och med att skolan har ett 

demokratiskt uppdrag. Skolan befinner sig dessutom i vårt samhälle – kontexten, som vilar på 

demokratiska grunder. Begreppen globalisering, kultur, kritiskt tänkande och den 

demokratiska processen ser vi som delar eller noder av den demokratiska diskursen. Då vi 

inte har för avsikt att göra en diskursanalys använder vi enbart detta som en teoretisk 

utgångspunkt och närmare förklara vad vår demokratidiskurs innebär. 

 

3.2 Samhällets påverkan på skolutvecklingen 

Samhällsutvecklingen med dess ekonomiska konjunkturer och politiska klimat påverkar 

skolan. Efter kriget dominerades samhället och skolan av demokratiska krav, men krav på 

ekonomisk tillväxt följde i flera årtionden. De senare åren har skolan för public good, vilket 



 8 

försöker hitta en avvägning mellan ekonomiska och politiska krav, kritiserats. Nu är det 

istället private good, vilket sätter individens egna intressen i centrum, som diskuteras. Det har 

skett en förändring i diskursen där utbildningen ses som ett sätt att förverkliga sitt eget 

livsprojekt (Englund, 1996).  

 

3.2.1 Skolpolitiken mellan 1960 till 1990 

Före 1960-talet var den svenska skolan, näst efter den sovjetiska, den mest centralstyrda 

skolan. Det berodde på att det fanns många olika åsikter om vad utbildning var och att skolan 

var i stor utsträckning klassindelad. Den centralstyrda skolan var ett medel för att alla skulle 

få en likvärdig utbildning. Läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr 62) var också den läroplan i 

vilken demokratibegreppet för första gången omnämns (Liljequist, 1994/1999).  

    1960-talets läroplan speglar den socialdemokratiska grundsynen, att den enda rätta vägen är 

en stor offentlig sektor och statligt styrd skola. I Lgr 62 betonas vikten av individualism och 

att eleven ska stå i fokus för skolarbetet för att bli självständiga individer. Samtidigt ska de 

anpassas till samhällets bästa och bli noggranna, flitiga och välanpassade medborgare. Det 

statliga bestämmandet fick kritik under 1960-talet men det visar sig inte i läroplanerna förrän 

på 1980-talet där eleven är en självständig individ i kollektivet. Individen ska både kunna 

tänka själv och samtidigt känna solidaritet med gruppen (Liljequist, 1994/1999). 

    Den tyska sociologen Ferdinand Tönnies myntade begreppen Gesellschaft-Gemeinschaft. 

Gesellschaft menar Liljequist (1994/1999) innebär förekomsten av en mängd statiska 

regelverk som styr både byråkratin och individen. Liljequist anser att 1960-talets läroplan 

präglas av detta, medan 1980-talets representeras av Gemeinschaft, som utmärks av relationer 

och gemenskap. 

    Under 1950 och 1960-talen hade Sverige sin störst ekonomiska tillväxt i landets historia. 

Mellan 1950 och 1970 fördubblades BNP, vilket också ledde till att staten kunde investera 

pengar i utbildning, vilket också enskilda personer eller familjer kunde göra. 1970-talet 

däremot, inleddes med en ekonomisk kris i världsekonomin till följd av oljekrisen. Detta 

påverkade samhället kraftigt på alla nivåer och skolan fick förstås också känna av 

konjunkturnedgången (Richardson, 1977/2004). 

    På 1970-talet kritiserades välfärdssystemets brister, vilka uppenbarade sig under 

oljekriserna. Detta lade grunden till den påbörjade decentraliseringen av skolsystemet under 

1980-talet då skolorna kommunaliserades. Orsakerna till denna åtgärd var bland annat 

Sovjetunionens fall och att blickarna vändes västerut, särskilt mot USA och Storbritannien där 
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de konservativa tankarna vuxit sig starka. Skolorna fick genom denna omläggning större 

frihet att lägga upp sitt arbete. Staten behöll dock sin styrande position genom utförandet av 

läroplaner för att trygga skolornas standard, medan kommunerna ansvarade för fördelningen 

av resurser och att utbildningarna uppnådde rätt standard. Det är så ansvarsfördelningen ser ut 

i dagens skola (Liljequist, 1994/1999).  

    1980-talet präglades istället av högkonjunktur. Behovet av arbetskraft ökade och 

byggbranschen fick ett uppsving, likaså fastighetsmarknaden. Detta berodde på sjunkande 

oljepriser och dollarkurs, samt att Sverige avreglerade valutamarknaden och devalverade 

kronan (Richardson, 1977/2004). 

    I Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) förs humanismen in allt mer; betydelsen av att 

eleven ska kunna bestämma över sitt eget liv utan att trampa på andra framhävs. Eleven ska 

bli en självständig, solidarisk och ansvarstagande människa. Det blev kanske ändå en 

värdeförskjutning av medborgaridealet från att vara samhällsorienterat till individorienterat 

(Liljequist, 1994/1999 och Richardson, 2002/2006). Vidare framhålls även vikten av att ha ett 

internationellt solidaritets- och rättviseperspektiv där hänsyn tas till globala frågor samt 

resursfördelningen i världen. Detta är även något som återfinns i läroplanerna från 1990-talet 

(SOU 1992:94).  

    De föregående decenniernas förändringar i samhället och i skolpolitiken ledde fram till 

1990-talets utbildningspolitik.  

 

3.2.2 1990-talets skolpolitik 

Läroplaner och skolpolitik är nästan alltid en politisk kompromiss. Socialdemokraterna fick 

sin skola för alla medan moderaterna och de borgerliga fick stå för innehållet (Liljequist 

1994/1999). De borgerliga har fört en mer konservativ utbildningspolitik, vilket går i strid 

med socialdemokraternas politik och en liberalism som står för mångfald. I läroplanen på 

1990-talet har värdebasen om människors lika värde gått förlorad. Det har fått ge vika för ett 

individperspektiv där skolan ska ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Englund, 

1996 s 21). 

    Arbetet med läroplanerna under 1990-talet innebar ett systemskifte, där Göran Persons 

arbete togs över av Beatrice Ask som ändrade på mycket. De borgerliga ville skapa en 

internationellt konkurrenskraftig skola - Europas bästa skola - därför ville de att skolan skulle 

bli mer effektiv samt mer ämnesinriktad (Liljequist, 1994/1999 och Boman, 2002). Englund 
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(1996) skriver att friskolorna var ett led i att göra den svenska skolan bättre, men samtidigt 

var friheten att välja skola ett tecken på att den gemensamma skolan kritiserades. Han anser 

att friskolorna är ett hot mot den jämställda skolan i och med att det fokuseras på att alla ska 

ha rätten till att välja den skola som passar den enskilde bäst. Han skriver vidare att det kom 

krav på att skolan skulle återgå till ett mer traditionellt sätt. Den skulle förmedla det kristna 

arvet och beständiga kunskaper.   

    De nya parollerna under 1990-talet för skolans utveckling är: basfärdigheter, en traditionellt 

endimensionell, kumulativ kunskapssyn med ett större utrymme för de begåvade, valfrihet 

och profilering. Detta leder i sin tur till en förstärkning av kunskapsämnena, vilket talar för att 

de borgerliga har en mer essentialistisk bildningsfilosofi (Englund, 1996). 

    Läroplanerna för 1990-talet förespråkar även kristna traditioner och västerländsk 

humanism, där empati, solidaritet och personligt ansvar är många värderingar som ansågs 

vara saknade i samhället. Författarna av läroplanen hävdar dock att undervisningen inte 

hänger sig åt någon bekännelse (Englund, 1996 & Liljequist, 1994/1999).  

    Englund (1996) skriver att de kollektiva tankarna som har funnits i de föregående 

läroplanerna har förskjutits till förmån för ett mer individuellt tänkande. Ekonomin har en stor 

betydelse genom att skolorna profilerar sig för att eleverna ska bli så framgångsrika som 

möjligt - ett karriärtänkande. Han ser det som önskvärt att kunskaper som fakta kopplas till 

värden och perspektiv, men det har inte kommit upp debatten. Kopplingen mellan ämnens 

kursplaner, utvärderingar och betygsättningen har inte heller fått stort utrymme i debatten. 

    Samhällsutvecklingen på 1990-talet har givit demokratin mindre rörelseutrymme. De som 

arbetar har inte tid att engagera sig i politiken och de människor som står utanför orkar inte 

bry sig för deras röst hörs inte. Sverige är en försenad återspegling av det amerikanska 

samhället, vilket får till följd att vi kan ana ett minskat intresse för att engagera sig i rörelser 

och politik (Liljequist, 1994/1999). Demokratisynen kan kopplas mer till västerländsk 

humanism och kristen tradition än till demokrati. Dock återfinns begreppet demokrati i Lpf 94 

ibland annat i dessa citat: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och 

ta ansvar skall omfatta alla elever” (Lpf 94, s 12). 

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast 

att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse 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 (1 

kap. 2 och 9 ßß) (Lpf 94, s 3). 
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Rektorn är den som åläggs att ta ansvaret för elevernas demokratifostran. Lpf 94 är mer 

samhällskonserverande och använder uttryck som förmedla och överföra. Den borgerliga 

regeringen skapade en läroplan som var en återgång till 1962 och den dialektiska synen som 

kan utläsas i Lgr 80 övergavs. Lpf 94 har en förmedlingsanda över sig, att det är läraren som 

står för kunskaperna medan eleverna ska ta emot dem (Liljequist, 1994/1999). 

    Läroplanerna under 1990-talet har blivit allt tunnare och är därför svårare att analysera till 

skillnad från Lgr 80, vilket medför att den är öppen för många tolkningar. Den fick vagt 

motstånd av oppositionen, vilket också speglades i mediernas svala intresse av debatten. 

Läroplanerna är satta i punktform, bland annat 70 punkter om de mål som läraren ska uppnå 

tillsammans med eleverna. En av skillnaderna jämfört med Lgr 62 är att eleverna ska bli 

anpassade till ett marknadssamhälle och inte, som tidigare, ett industrisamhälle (Liljequist, 

1994/1999).  

 

3.2.3 2000-talets skolpolitik 

Under 2000-talet har partiblocken till stor del diskuterat kommunens roll i skolan. Samtliga 

partier vill minska kommunens inflytande och det är särskilt tydligt hos Moderaterna och 

Folkpartiet. De vill ge de professionella - det vill säga lärare och skolledning mer makt och 

bestämmanderätt. I en motion från moderaterna, som är skriven av Bo Lundgren med flera, 

står det att de vill ändra maktstrukturen inom skolan från skola-kommunledning till skola-

elev-föräldrar (Quennerstedt, 2006).  

 

Att skolpengen tilldelas skolorna direkt innebär en radikal minskning av risken för 

politisk styrning och en lika radikal förstärkning av de professionella lärarnas och 

skolledarnas ansvar och inflytande. Den i dag dominerande relationen skola–

kommunledning ersätts med relationen skola – elev – föräldrar (Motion 2002/03:Ub298). 

 

Generellt är att inga partier vill ta bort kommunen som part i skolan, men kommunen får 

ingen uttalad roll i skolpolitiken. Förutom att ta bort kravet på kommunal skolplan, finns krav 

på att stärka kommunal kvalitetsredovisning. Krav på kvalitetsredovisning infördes 1997. 

Kommunens roll som kvalitetsredovisare är ett led till att alla ska få en likvärdig utbildning. I 

rikspolitiken distanseras alltså kommunen från innehållsfrågorna i skolan, däremot får 
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kommunen en övervakande, administrativ och finansierande roll för skolan (Quennerstedt, 

2006).  

    Quennerstedt (2006) sammanfattar det politiska samtalet och kommunens roll i fyra 

punkter: ”(a) En starkare statlig roll och statligt ansvar […] (b) Betoning av de professionellas 

roll [...] (c) Från planering till kontroll, eller från proaktiva till reaktiva handlingar […]  (d) 

Aktiv politisk styrning.” (Quennerstedt 2006, s 121) 

    Skolverket för, enligt Quennerstedt (2006), ett mer komplext samtal kring kommunernas 

roll i skolpolitiken än riksdagspartierna gör. Hon ser tre huvuddrag, vilka är att kommunen 

ska: Organisera kvalitetsarbete, vara en utbildningspolitiskt aktiv kommun och verka i ett 

flerdimensionellt gränsland. När det gäller kvalitetsarbetet ser skolverket, enligt Quennerstedt 

(2006), en fara med att skolorna får allt för mycket att säga till om, då utbildningarna ofta kan 

få lokala styrningsstrategier som skapas utifrån den lokala traditionen på skolan. 

Kommunerna blir därför ansvariga för att lokala traditioner på skolorna inte får för stort 

utrymme, samt att se till att de nationella målen uppfylls. Kommunen och skolpersonalen 

måste därför samverka så att de arbetar åt samma håll.  

    Beroende på att den politiska sammansättningen ser olika ut i olika kommuner så varierar 

deras syn på skolans profilering och var resurserna ska läggas. Kommunen blir därmed en part 

i skolpolitiken som påverkar hur skolan utformas beroende på den enskilda kommunens förda 

politik (Quennerstedt, 2006).  

    Det sista huvuddraget, som Quennerstedt (2006) valt att kalla ”en kommun i ett 

flerdimensionellt gränsland” (s 131), handlar om att makten över innehållet i skolan bör 

skjutas över till de professionella lärarna och inte kommunens politiker. Skolverket efterlyser 

också att lärarna för en öppen dialog med varandra för att eleverna ska få lika möjligheter att 

nå de nationella målen.   

  

3.3 Samhälle, den demokratiska processen och global isering  

Nedan ska vi utveckla begreppen samhälle, den demokratiska processen och globalisering, 

varav de två sistnämnda är huvudbegrepp som återkopplar till kursplanerna vi ska utreda. 

Dessa begrepp är inte helt självklara i sin definition och kräver en viss utredning. Vårt 

samhälle vilar på demokratiska värden men globaliseringen och situationen i världen kräver 

ett vidgat perspektiv där vår svenska definition av samhälle och demokrati inte är helt 

självklar. Vad betyder ordet demokrati? Ordet kan tolkas lite olika beroende av vilken 

förförståelse en person har eller i vilket politiskt klimat personen är uppväxt och lever i. 
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Vidare kan ordet demokrati ha en viss innebörd beroende på i vilket syfte, i vilken kontext 

eller i vilken diskurs det används. Det sistnämnda är också ett begreppsligt mångfasetterat 

ord. Betydelsen av ett ord, som demokrati kan förändras över tider och kan skifta i positiva 

och negativa konnotationer. 

    De närmaste decennierna efter andra världskriget lärde sig eleverna om demokrati idag lär 

de sig i demokrati, vilket är skälet till att vi har tagit med hur en ultimat demokratisk process 

kan se ut.  

 

3.3.1 Samhälle 

Ett samhälle är en institution av människor av olika slag – en social aktivitet. Under 1950-

talet sågs samhället och den offentliga sektorn som samma sak, men efter de ekonomiska 

rekordår som följde efter andra världskriget fanns en vilja att särskilja samhälle och stat. En 

konsekvens av detta gjordes senare en skillnad mellan det offentliga och civila samhället 

(Liljequist, 1994/1999). 

    I Lgr 80 görs i inledningen klart att samhället, under 1980-talet, likställdes med den 

offentliga sektorn bland annat genom orden: ”Den genom samhällets försorg bedrivna 

undervisningen…” (Lgr 80 citerat i Liljequist 1994/1999, s 26). I samma läroplan står det 

också ”Grundskolan är en del av samhället…” (Lgr 80 citerat i Liljequist 1994/1999, s 26). 

Det står också att i den senare meningen visas samhället ur en mer sociologisk aspekt. Dessa 

definitioner undveks i Lpo 94 genom att skriva ”Det offentliga skolväsendet vilar på 

demokratins grund.” (Lpo 94 citerat i Liljequist 1994/1999, s 26). 

    I Nationalencyklopedin finns en övergripande definition på begreppet samhälle: 

 

samhälle, benämning på en grupp individer förenade av ett nätverk av sociala relationer 

med viss varaktighet och kontinuitet över tid. Till övriga kännetecken hör att individerna 

har en gemensam kultur och tradition, att samhället överlever sina invånare, att det till 

största delen reproducerar sig självt och att det är territoriellt avgränsat 

(Nationalencyklopedin på Internet, uppslagsord: ”samhälle”). 

 

Beskrivningen ovan liknar Liljequists (1994/1997) definition, men nationalencyklopedin har 

delat in synen på begreppet i ytterligare två olika inriktningar: en individualistisk och en 

deterministisk samhällsuppfattning. I den senare ser man mer till hur människan påverkas av 

kontexten denne befinner sig i. Även människans värderingar och åsikter, vilka är viktiga 



 14 

föränderliga faktorer, blandas in. Synen på samhället är därmed inte statiskt 

(Nationalencyklopedin på Internet, uppslagsord: ”samhälle”). Detta kommer till uttryck i 

läroplanerna genom att de påverkas av samhällets utveckling, vilket skillnaden i Lgr 80 och 

Lpo 94 kan ge uttryck för (Liljequist, 1994/1999). 

     Det svenska samhället bygger på demokratiska grunder med vilka följer en del krav, som 

måste uppfyllas för att samhället ska kunna kallas demokratisk. I denna uppsats gör vi inget 

anspråk på att definiera ett demokratiskt samhälle, utan koncentrerar oss mer på den 

demokratiska processen. Vi har valt Dahls (2003) förklaring vad en demokratisk process 

innebär. Han är en av de mer tongivande demokratiteoretikerna. Dessutom är hans teorier  av 

det slaget att de kan appliceras på exempelvis skolan och utvärdera hur demokratisk en 

process är.   

   

3.3.2 Den demokratiska processen 

För att fatta ett bindande demokratiskt beslut krävs, förutom en samling individer, först och 

främst två steg, vilka är att fastställa dagordningen och avgöra utfallet, det vill säga fatta ett 

bindande beslut. Samlingen av individer börjar med att bestämma vad det ska beslutas om. 

Vägen till beslutet kan innefatta en mängd olika omröstningar eller preliminära beslut, vilka 

ändå kan komma att upphävas innan det definitiva beslutet är fattat (Dahl, 2003). 

    För att det ska kunna kallas en legitim demokratisk process krävs vissa grundantaganden 

vilka Dahl (2003) har delat upp i fem olika punkter. 1.) Ett bindande demokratiskt beslut kan 

bara fattas av personer som inkluderas i beslutet. Dahl (2003) formulerar detta symboliskt 

som: ”ingen lagstiftare står över lagen” (s 168). En person som inte kommer att underordnas 

beslutet kan alltså inte vara med i beslutsprocessen. 2.) Varje medlems åsikter och intressen 

ska beaktas och intressen i samlingen, det hör vidare ihop med ett antagande om att varje 

medlem är jämlik de andra. 3.) Ingen ska behöva bevisa sin kompetens gentemot de andra, om 

någon anser att en viss individ i samlingen inte är rätt person att delta i den demokratiska 

processen ska denna person ge en övertygande och väl underbyggd motivering för detta. 4) 

Varje individ är jämlik och varje individs krav på bindande åtgärder som antas ska 

uppmärksammas lika mycket. 5.) Värdefulla saker eller resurser ska fördelas rättvist. En 

jämlik fördelning betyder inte nödvändigtvis att den är rättvis. Det kan finnas anledningar till 

att exempelvis resurser bör fördelas efter vilka som förtjänar dem mest, men det kan givetvis 

också vara så att en rättvis fördelning innebär att alla får en lika stor del (Dahl, 2003). 
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    Om dessa fem kriterier uppfylls så finns förutsättningar för en demokratisk process vilket, 

enligt Dahl (2003), förmodligen inte ens är möjligt i verkligheten. För att beskriva hur den 

demokratiska processen går till beskriver författaren detta i ytterligare fyra punkter. 1.) 

Effektivt deltagande. Individerna i den demokratiska sammanslutningen måste ha lika 

möjligheter att kunna föra upp frågor som ska behandlas och beslutas om. De måste även ha 

samma möjligheter att kunna ta beslutet som ska fattas och vara med under hela processen. 2.) 

Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet. Varje individ i samlingen ska ha möjligheten att 

uttrycka ett val som ska väga lika tungt som de övrigas. 3.) Kriteriet upplyst förståelse handlar 

om att demos, det vill säga folket eller de inblandade i den demokratiska processen, ska vara 

insatta i vad beslutet handlar om. Förespråkare för elitstyre brukar hävda att det kan finnas 

vissa personer som är mer upplysta eller utbildade och därmed mer kapabla att ta besluten åt 

andra. 4.) Kontroll över dagordningen. Individerna i den demokratiska samlingen ska ha 

möjlighet att påverka vad som ska tas upp på dagordningen. Om någon inskränkning i detta 

görs, exempelvis genom att någon annan begränsar dagordningen och inte låter den 

demokratiska samlingen rösta om vissa ämnen är processen således inte fullständigt 

demokratisk. 

     Dahl (2003) tror, att det som i allmänhet kan kallas demokrati är om kriterierna lika rösträtt 

och effektivt deltagande uppfylls. Han anser själv att det är en begränsad form av demokrati, 

men den är användbar om båda kriterierna uppfylls lika mycket. Om det ena eller andra 

kriteriet ger ett bättre eller sämre utfall i den demokratiska processen kan samlingen enligt 

Dahl (2003) inte komma fram till ett avgörande. Han skriver att även om de tre första av 

ovanstående kriterier uppfylldes så skulle inte processen vara fullständigt demokratisk då 

någon annan inskränker rätten att besluta vissa saker. För att ett beslut ska vara fullständigt 

demokratiskt måste samtliga av de fyra kriterierna uppfyllas. Deltagarna måste också ha 

möjligheten att välja om de vill delta i den demokratiska processen. I samhället finns 

exempelvis många som väljer att inte gå och rösta av olika anledningar.  

 

3.3.3 Globalisering 

Efter andra världskriget och bildandet av FN skapades GATT. FN och medlemsländerna ville 

förhindra att det återigen uppstod en internationell ekonomisk krasch av det slag som hjälpte 

Hitler att komma till makten. Tanken var att frihandel mellan nationer skulle utgöra ett 

fundament för fortsatt fred och ekonomisk framgång. Mellan 1950 – 1998 steg 

världsmarknaden från 500 miljarder dollar till sex biljoner dollar vilket visar vilken framgång 
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det också blev. 1995 utvecklades GATT till att bli WTO som numera övervakar och 

administrerar länders handelsavtal samt löser oenigheter mellan länderna (Seitz, 2002). 

    Det ekonomiska samarbetet och frihandeln är grunden till den situation i världen som kallas 

globalisering. Vid sidan av ekonomin har även politik, kultur och teknisk utveckling tagit en 

allt större plats i globaliseringsprocessen. Överstatliga organ (International governmental 

organizations) som FN, Internationella valutafonden, världsbanken och regionala 

sammanslutningar, exempelvis EU spelar en allt större roll för det globala styret och 

världspolitiken (Seitz, 2002). 

    Seitz (2002) skriver att det är svårt att exakt säga när den kulturella integrationen började. 

Länder har i alla tider påverkats av varandra men idag är det tydligare och går snabbare. Han 

tror att vi är på väg mot en världskultur. Framförallt den amerikanska kulturen har spridits 

snabbt men även andra länders kulturella uttryck har spridits genom exempelvis mat, dans och 

mode. Den tekniska utvecklingen i form av TV, datorer och Internet bidrar till den stora 

spridningen av kultur och idéer, men det har även blivit allt enklare för människor att 

transportera sig till andra länder i och med den ökade flygtrafiken. 

    Seitz (2002) anser inte att globaliseringen är en odelat positiv process, de som tidigt 

upptäckte och utnyttjade globaliseringens fördelar har också tjänat på den. Många länder har 

fått en betydligt bättre ekonomi. USA har länge haft ett oöverträffat ekonomiskt uppsving. 

Även asiatiska länder eller områden som Sydkorea, Hong Kong och Taiwan har gjort stora 

ekonomiska framsteg. Frihandeln har dock gjort att många förlorat sina jobb i u-länder, där 

multinationella företag etablerat sig och tagit över marknaden av en viss produkt. Orsaken till 

att de förlagt sin verksamhet där är ofta för att undkomma lagar och regler i det egna landet 

som till exempel regleringar om arbetssituationen för de anställda eller regler kring 

miljöfarliga utsläpp. En annan viktig konsekvens av globaliseringen är att många länder till 

viss del förlorat sin nationella självständighet till globala sammanslutningar som världsbanken 

och internationella valutafonden. I en rapport från Utbildningsdepartementet uttrycks det: 

”När världen blir mer sammanlänkad blir vi också beroende av varandra och av ”andra”. Det 

är inte längre möjligt att avskärma sig från världen.” (Rapport - utbildningsdepartementet 

2001:3, s 13). 

    Seitz (2002) skriver att det land som står för den största delen av den så kallade 

kulturimperialismen är USA. Detta har lett till att mindre länders lokala kulturer försvagas i 

en allt större grad. En världsresenär skulle i princip, under sin utlandsresa, enbart kunna leva 

på Big Macs. Den största exportvaran från USA kommer från Hollywood. USA dominerar 

även datormarknaden, både i form av antal datorer per invånare i landet samt i antal personer 
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som använder Internet. I rapporten från Utbildningsdepartementet (2001:3) belyses vikten av 

medias roll i ett globaliserat samhälle då media styr det offentliga samtalet och därmed 

politiken och demokratin. Även Internet räknas till media i det här fallet, och 

Utbildningsdepartementet påpekar vikten av Internet för att medborgarna ska kunna få 

information om och bilda oss en uppfattning i många frågor.   

    Eftersom dagens samhälle är i hög grad globaliserat får det som följd att skolan tar med 

detta i kursplanerna. Genom olika tider har styrdokumenten för skolan byggts och påverkats 

av olika filosofier om vad som bör vara med.  

 

3.4 Läro- & kursplansteori  

Behovet av kontroll ökade när undervisningen flyttades från hemmen och in i särskilt 

bestämda lokaler, vilket ledde till att läroplaner skapades. De har funnits ända sedan 

Aristoteles och efter honom har det funnits många personer som har velat ge sin syn på vad 

som är god kunskap och vad elever bör lära sig. Läroplanerna är uppbyggda på filosofier från 

början. Vad filosofer som Platon, Locke och Rousseau med flera har koncentrerat sig på är 

ontologiska frågor (hur verkligheten är förskaffad), epistemologi (vad kunskap är), etik (det 

goda) och socialfilosofiska frågor (hur samhället bör organiseras). Människosynen har också 

varit en viktig del i läroplanerna (Linde, 2000). 

 

3.4.1 Läroplansforskning 

Före 1960-talet var det material som skulle förmedlas i skolan utsatt för frågor om vad som 

kan vara bra att veta, något som skulle kunna kallas läroplansfilosofi. Det fanns en vilja att 

analysera läroplanerna objektivt och tänkandet kretsade kring moral, samhällsnytta och 

effektivitet. Läroplansarbetet efter 1960-talet var mer fokuserat på innehållet i undervisningen 

och vilka faktorer som påverkar innehållet. (Linde, 2000) 

    Forskningen om läroplaner har kretsat kring: ämnesfokus, samhällsfokus, undervisningen i 

fokus, ramfaktorteorin och läraren i centrum. Olika ämnen ger olika förutsättningar till 

tolkningar om vad som ska tas upp i undervisningen. Samhällsvetenskaper och humaniora ger 

lärare större utrymme för egna tolkningar än i naturvetenskaper, matematik och språk (Linde, 

2000). Vi väljer dock att endast närmare förklara de tre förstnämnda på grund av att dessa i 

större utsträckning relaterar till vår undersökning.  
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    Inom ämnesfokuserad läroplansteori finns en gren grundad av Ference Marton kallad 

fenomenografi, vilken ser till hur eleverna uppfattar de fenomen som läraren undervisar om. 

Fenomenografi har hjälpt till i omarbetningen av studiematerial och även kursplaner. Denna 

typ av studier förkommer inom alla ämnen men har sitt ursprung i naturvetenskaplig 

undervisning (Linde, 2000). 

    Forskning med fokus på samhället ser på vad sätt skolan står i harmoni eller i konflikt med 

samhället. Den marxistiska traditionen ser det som att skolan återskapar de klassförhållande 

som råder i samhället och tanken på en jämlik skola för alla finns inte. En annan tradition är 

reconceptualism som funderar över varför just en viss typ av kultur kommer in i läroplanen 

och styr sättet att tänka när det gäller vilka ämnen som ska vara med och vilka som utesluts. 

Ett ledande samhällsskikt blir en hegemoni, en informell makt (Linde, 2000) 

    Den nya sociologin är en inriktning som står i samklang med reconceptualismen. I den här 

inriktningen anses det att innehållet i skolan reproducerar föreställningar och sociala 

relationer. Frontfiguren för denna inriktning, Basil Bernstein, pratar om avgränsning och 

inramning. Avgränsning syftar på ett fenomens gränser och inramningen består i hur en 

handling kontrolleras inom dessa gränser. Olika ämnen i skolan har varierande stark 

avgränsning. Matematiken är jämfört med Samhällskunskap mer avgränsat och kontrollerat, 

då det finns fler dimensioner i Samhällskunskap som kan tas upp (Linde, 2000).  

    Undervisningsprocessen, som ett tredje fokus, hade under 1960-talet en debatt om 

undervisning i stora heterogena klasser med avseende på olika grad av förkunskaper och 

förutsättningar. Urban Dahlöfs studier, som tas upp i Lindes (2000) bok, för han in begreppet 

styrgrupp. Med det menas att läraren utser en grupp elever i undervisningssituation som 

markerar för läraren genom svar på frågor att de har hängt med i vad läraren har försökt lära 

ut. Detta för att läraren ska kunna gå vidare i sin undervisning, då tiden är knapp under en 

lektion (Linde, 2000)  

 

3.4.2 Innehållsfrågan – vad, hur, varför? 

Englund och Carlgren (1996) skriver om att den nya mål- och resultatstyrningen i Lpf 94 

sannolikt ändrat innehållet i kursplanerna. De skriver att det skett en förskjutning från 

process- till produktionsorientering, vilket innebär att de tidigare kursplanerna innan Lpf 94 

beskrev syfte och mål som riktlinjer för arbetet i skolan och hade även med huvudmoment 

som ytterligare riktlinjer. Huvudmomenten var en blandning av områden som skulle studeras 

samt kunskaper som skulle läras in. I Lpf 94 finns däremot inte detta, istället beskrevs syfte, 
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mål och de kunskaper som eleverna ska utveckla. Detta ledde till en förändring av innehållet 

som kursplanskonstruktörerna, enligt Englund och Carlgren (1996), inte var beredda på. 

    I och med de nya läroplanerna blev det mer upp till staten att bestämma innehållet – vad 

som skulle undervisas, medan skolan lämnades att bestämma hur det skulle läras ut. Det är 

dock viktigt att skilja mellan resultat- och måltolkning i samband med detta. I resultattolkning 

ges mindre utrymme till lokala tolkningar. I fråga om måltolkningen så lämnas mycket 

utrymme åt skolorna att bestämma vad som ska läras ut och ställer högre krav på lärarnas 

didaktiska kompetens och resultattolkningen mindre krav. I utbildningspolitiken förespråkas 

måltolkning, men i praktiken har det skett en förskjutning mot resultattolkning. Denna 

tolkning förstärks också av det nya betygssystemet som infördes (Englund & Carlgren, 1996). 

    Det är viktigt att poängtera att det, enligt Quennerstedt (2006), skett ytterligare en 

förskjutning under 2000-talet där målstyrningen har fått en mer central del och skolledare och 

lärare har fått mer att säga till om. Sammantaget kan detta enligt Ulrika Tornberg i Säfström 

och Svedner (2000) representera didaktikens huvudfrågor – vad, hur och varför? Frågan vad? 

beskriver alltså innehållet i undervisningen; hur? vilken metod som ska användas och varför? 

är alltså syftet och målet med undervisningen.   

 

3.4.3 Läroplanskoder 

Göran Linde (2000) tar upp Ulf P. Lundgrens fyra läroplanskoder, vilka är principer hur 

innehållet för undervisningen väljs ut. Dessa är: Klassisk-, realistisk-, moralisk- och rationell 

kod. Ytterligare ett par som Göran Linde tar upp är demokratisk- och medborgerlig 

läroplanskod är den läroplanskod som Cherryholmes och neopragmatikerna talar för (Linde, 

2000).   

    Den klassiska läroplanskoden har efter andra världskriget inte fått något större utrymme i 

Sverige, i och med att den syftar till att bilda människan i enlighet med gamla kunskapsideal. 

Den är däremot mer utbredd på kontinenten. Den realistiska läroplanskoden syftar till att ge 

eleverna en grundläggande vetenskaplig och rationell världsbild, företrädelsevis på 

naturvetenskapliga program. Moralisk läroplanskod speglar maktens värderingar. När 

folkskolan fanns lästes katekesen och efter andra världskriget fokuserades det mer på att 

sprida demokratiska värden. Rationell läroplanskod utgår från nyttotänkandet vilket syns 

exempelvis på yrkesutbildningar där arbetsgivare vill att fordonselever ska lära sig mer 

praktisk svenska för att kunna förstå det som krävs för deras framtida yrke istället för att läsa 

skönlitteratur (Linde, 2000).   
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    I ett vidare perspektiv kan den demokratiska och medborgerliga läroplanskoden ha en god 

grund men ändå vara lite motsägelsefull. Genom att skolan väljer ut och bestämmer vad 

eleverna ska lära sig får de en viss påtvingad uppfattning eller världsbild, men samtidigt lär 

sig eleven att tänka kritiskt och själv bilda sig uppfattningar i sin lärandeprocess (Linde, 

2000).   

    Läroplaner är de styrdokument som styr skolans övergripande verksamhet och vidare även i 

stort vad eleverna ska lära sig. Kursplanerna är de styrdokument som lyder direkt under 

läroplanerna och i dessa står mer konkret vad eleverna ska lära sig.  

     

3.4.4 Ämnen och kursplaner? 

Det finns ingen tydlig avgränsning på vad som anses vara ett ämne eller en kurs. Av de över 

100 ämnen som idag finns på gymnasiet är runt en femtedel av dessa sådana vi traditionellt 

tänker på som skolämnen. Dels är det sådana som funnits länge och kanske undervisats i flera 

hundra år på universitet, dels är det ämnen som vidareutvecklats från grundskolan. Den större 

delen av kursutbuden är dock sådana som skapats mer eller mindre vid behov under 1990-

talet och kurser som också kan ändras innehållsmässigt när det behövs (Skolverkets 

publikation, 2004). 

    Beroende på vilken nytta ämnet anses ha, kan det bli en kurs eller ett ämne (med en kurs). 

På 1980-talet blev datorkunskap ett ämne, men datorkunskap kan också delas in i flera kurser 

exempelvis programmering eller webbdesign. Beroende på vad som ska uppnås med ämnet 

datorkunskap eller vad som uppfattas som relevant, kan kurserna som bildar ämnet bytas ut. 

Till exempel finns inte samma behov av grundläggande utbildning i att hantera en dator idag i 

jämförelse med för ett tiotal år sedan då de flesta får sina datorkunskaper hemifrån 

(Skolverkets publikation, 2004). 

    Ett ämne som samhällskunskap kan också delas in i flera delkurser på grund av ämnets 

storlek eller för att ämnets struktur inbjuder till detta genom att bilda naturliga steg i 

svårhetsgraden (Skolverkets publikation, 2004). 

    Ett ämne kan i många fall sägas vara det övergripande namnet på ett kunskapsområde inom 

vilket olika kurser ges, som i sin tur är de minsta beståndsdelarna i en kursplan. Det är den 

definition vi kommer att använda i denna uppsats (Skolverkets publikation, 2004). 

    Dagens kursplan beskriver ett ämne och är dels ett juridiskt dokument som beskriver 

betygskriterier för ämnet. Kursplanen fungerar också som ett styrdokument för lärarna. 
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Målformuleringarna för kurserna ger stor frihet för lärarna och eleverna att utforma upplägget 

på undervisningen själva (Skolverkets publikation, 2004). 

    Kursplanerna från år 2000 skiljer sig från 1994 års kursplaner. De senare riktade sig till 

erfarna lärare och skolledare som förväntades veta vad som krävdes av eleverna för att uppnå 

vissa betyg. Kursplanerna från år 2000 riktar sig på samma sätt i första hand till lärare och 

skolledare, men i andra hand till elever och föräldrar. Textmassan i dokumenten har ökat för 

att förtydliga mål och betygskriterier. Kärnämnen har av tradition haft mer textomfattande 

kursplaner än mindre kurser och yrkeskurser, även om det strävats efter att ha en liknande 

utformning i alla kurser i de nuvarande kursplanerna (Skolverkets publikation, 2004).  

    Kursplanernas utformning har gått från att innehålla metoder för undervisning till att 

använda generella och enklare uttryck. I kursplanerna från -94 fanns goda råd för 

undervisning i form av kommentarer. Enligt skolverket kan det innebära problem att 

kursplanerna utformas mer abstrakt eftersom läraren kanske inte ser möjligheterna med 

kursen om de inte uttrycks tydligare. De menar också att målen eventuellt blir så otydliga att 

läraren får svårt att veta vilka krav som ställs på eleven. Därmed riskerar skolorna att bli 

mindre lika i kvalitetsutformningen (Skolverkets publikation, 2004).  

  
 

3.5 Sammanfattning  

Begreppet diskurs kan ha en mängd betydelser och har därför inte bara en definition. Winther-

Jørgensen och Phillips (2000) ger en del definitioner som exempelvis olika sätt att förstå 

världen, ”språkbruk såsom social praktik” (citerat i Winther-Jørgensen & Phillips 2000, s 72), 

och en annan ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 

perspektiv.” (citerat i Winther-Jørgensen & Phillips 2000:73). Texten och diskursen står i nära 

relation till varandra och kan inte finnas utan den andre. Texten befinner sig i en diskurs, som 

i sin tur befinner sig i en kontext. I vårt fall finns kursplanerna i den demokratiska diskursen, 

som i sin tur befinner sig i kontexten skolan.  

    Diskursanalys är som metod inriktad på hur språket konstruerar omvärlden. Inom 

diskursanalysen finns ett antal olika inriktningar som skiljer sig mellan varandra i fråga om 

hur diskursen används. Exempel på inriktningar kan vara anglosaxiskt och kontinental 

diskursanalys.  

    Samhällets förändringar påverkar skolpolitiken och vad som bestäms ska ingå i 

läroplanerna. En av dessa förändringar är globalisering. Till följd av andra världskriget blev 
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det ekonomiska samarbetet mellan länder allt viktigare. Sedan dess har globaliseringen 

fortsatt att öka i omfattning och tagit nya former. Världskriget förde också in demokrati på 

dagordningen och i Lgr 62 togs demokrati upp i läroplanen för första gången. Läroplanerna på 

1960-talet var individfokuserade, men eleverna skulle ändå anpassas till samhället för att göra 

mesta möjliga nytta i ledet att bli goda samhällsmedborgare. Under 80-talet fanns fortfarande 

individperspektivet kvar där elevens förutsättningar och möjligheter sattes i centrum, men 

eleven är också en del av ett kollektiv, i vilket det krävs samarbetsförmåga och att visa hänsyn 

och solidaritet.  

    Begreppet samhälle har under olika tider och i olika sammanhang varierande betydelse. 

Samhälle på 1960-talet hade betydelsen av offentlig sektor och som följd var det naturligt att 

skolan skulle vara centralstyrd från staten. På 1970-talet kom däremot en ekonomisk nedgång 

till följd av oljekrisen och välfärdsstaten fick bakslag. Detta ledde till att statsmakten 

decentraliserades, vilket för skolan innebar att den blev kommunaliserad. Staten hade och har 

fortfarande kontroll över läroplanernas utförande. Skolan blev också nu mer lik den i Amerika 

än den i öststaterna som var fallet före 1970. Systemskiftet under 1990-talet innebar att 

kritiken från moderaterna mot den gemensamma skolan och debatten om frisskolorna och det 

fria valet växte sig allt starkare. En debatt som ännu finns kvar i skolpolitiken. 

Decentraliseringen idag har fortsatt i en riktning att ge skolor och lärare mer att säga till om.  

    Det finns ett större krav på professionella lärare på grund av att kursplanerna inte har ett så 

utkristalliserat innehåll hur metodiken ska se ut. De är mer målinriktade och läraren får själv 

bestämma om hur han/hon ska gå till väga för att hjälpa eleverna att nå målen. Staten fick 

uppgiften att tala om vad eleverna ska lära sig och lärarna hur det skulle gå till. Lpf 94 var den 

första läroplanen som hade detta upplägg med målstyrning, vilket var en revolutionerande 

förändring som påverkade innehållet i läroplanerna. Däremot på 1960-talet var läroplanerna 

betydligt mer omfattande än vad de är idag och i högre grad metodinriktade. 

Läroplansforskningen har historiskt sätt varit intresserad av vad som kan vara bra att veta och 

har kretsat kring: ämnesfokus, samhällsfokus, undervisningen i fokus, ramfaktorteorin och 

läraren i centrum.  

    Det vore intressant att kategorisera de nya kursplanerna i ovanstående fack, men det 

kommer inte vi att göra i denna uppsats. Vi koncentrerar oss istället på att undersöka 

innehållet och varför elever lär sig, vilket kan vara spännande i och med att det ansågs vara 

nödvändigt med en uppdatering av dessa styrdokument.    
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4. Metod 

Det finns varierade angreppssätt att använda sig av i undersökningar som denna. I den här 

delen kommer vi att redogöra för de metoder vi använt oss av för att utreda vårt syfte med 

uppsatsen. Vi börjar med att beskriva den metodologiska ansats vi valt att använda och 

kommer vidare att ge en övergripande redogörelse av vad en textanalys och diskursanalys är.  

     

4.1 Vad är en text?  

Vi har valt att definiera ett centralt begrepp för denna uppsats - vad en text kan vara. 

Begreppet kan uppfattas som tämligen obestämt. I den litteratur vi läst finns ytterliggare 

definitioner av begreppet, men då vi ska studera texter kommer inte exempelvis tal, bilder och 

kroppsspråk med undersökningen. 

    En text kan vara en samling skrivna ord, vilket kanske är det de flesta förknippar med 

begreppet (Bergström & Boréus 2000). För enkelhetens skull syftar också vi på denna 

förklaring i denna uppsats. Enligt Hellspong och Ledin (1997) är text något verbalt vilket de 

har fått från latinets verbum som betyder ord. Med hjälp av ord kan en person förmedla 

komplexa budskap, varje ord har en betydelse och en referens. Fristående är ordets betydelse, 

alltså, det som kan slås upp i ett lexikon medan referensen är de associationer eller 

konnotationer som ordet ger (Hellspong & Ledin 1997). 

    Orden i en text måste dock vara sammansatta så att de bildar en mening. Texten måste vara 

uppbyggd så att det finns en koherens i den, det vill säga en röd tråd (Bergström & Boréus 

2000). Texter är hierarkiskt uppbyggda och detta gör det möjligt att sammanfatta till exempel 

hela artiklar med bara ett fåtal meningar (Hellspong & Ledin 1997). 

    Text har en sändare och en mottagare, vilket gör att den har en kommunikativ sida och 

förmedlar något budskap (Hellspong & Ledin 1997). 

    Språket liksom texter har två huvudfunktioner, en interpersonell funktion och en 

innebördsaspekt. Den förstnämnda betyder att texten och läsaren bildar en relation med 

varandra vid läsningen. Sändaren kommunicerar genom texten med läsaren exempelvis 

genom framförandet av ett argument eller ett skämt. Den andra funktionen visar hur 

författaren upplever verkligheten (Bergström & Boréus 2000). 
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4.2 Metodologiska ansatser 

Det finns två ansatser genom vilka det går att ta sig an undersökningar: en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats. Vi har valt att fördjupa oss i den senare på grund av vårt syfte att göra en 

mer ingående analys av de texter vi valt. I detta avseende är den kvantitativa ansatsen 

otillräcklig.   

    Kvantitativ ansats används sällan i textanalys mycket på grund av att i textanalys tolkas 

texterna mer på djupet, vilket gör en kvantitativ studie närmast obrukbar. Metoden används 

dock ibland, till exempel vid en studie där förekomsten av specifika ord ska räknas för att 

sedan placeras i olika kategorier (Wiklund, föreläsning 2006-02-23).  

    Holme och Solvang skriver i Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(1997) att då målet är att skapa en fullständig förståelse av en text eller ställa upp hypoteser 

räcker inte den kvantitativa ansatsen till.  

 

4.2.1 Kvalitativ ansats 

För vårt syfte i vår studie passar den kvalitativa ansatsen bättre i och med att vi ska svara på 

vad och varför elever ska lära sig i skolan, vilket kräver en mer närgående läsning av texterna 

än att bara räkna ord. I vår undersökning har vi begränsat oss till att endast analysera fem 

kärnämnen då det finns över ett hundratal kurser och vi har en snäv tidsram.  

    Kvalitativ ansats har på senare tid fått en stor utbredning inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen där intresset ofta fokuserar på människors handlingar och interaktion, detta i ett 

försök frångå det naturvetenskapliga förhållningssättet med enbart orsaks- och 

verkansförhållanden. Metoden utmärks av att forskaren har en mer närgången relation till sitt 

material. Forskaren studerar därmed ett mer begränsat material intensivt, analyseringen och 

insamlandet av materialet sker sida vid sida i denna process (Holme & Solvang, 1997). I vår 

textanalys handlar det inte om att se några konsekvenser, utan mer att försöka utreda och tolka 

innehållet i kursplanerna som är våra texter. 

 

4.3 Textanalys som metod 

Varför analyserar vi texter? Det finns ett antal skäl till detta. En första anledning är av 

humanistiska skäl. Vi håller kontakt och skapar förutsättningar för ett socialt liv genom 

texten. Den hjälper oss också i våra förberedelser inför en tentamen (Wiklund, föreläsning 

2006-02-23). 
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     En andra orsak till textanalys är att vi behöver tolka texterna för att förstå vad författaren 

vill säga oss. För att förstå texten måste vi i många fall gå djupare in i den. Ett ytterligare 

motiv kan vara av retoriska orsaker. Vi behöver veta hur olika genrer använder sig av 

stilmarkörer för att själva kunna skriva de texter vi vill. Vi behöver också tolka texter av för 

att kunna se eventuella manipulativa drag och hur texter kan påverka vårt beteende och våra 

känslor exempelvis genom propaganda och reklam (Hellspong & Ledin, 1997).   

        

4.4 Metoddiskussion 

Under denna rubrik ska vi försöka visa på hur vi har tänkt i vårt val av metod. I 

undersökningen utgick vi från kursplanerna Gy -07 med frågorna vad och varför elever lär 

sig. Genom denna studie kom vi fram till att det fanns ett antal begrepp som var generellt 

förekommande oavsett ämne. Dessa begrepp är demokrati, globalisering, kultur och kritiskt 

tänkande.  

    Vår uppsats har inslag av diskursanalys i den bemärkelsen att vår text som vi analyserar 

befinner sig i en demokratidiskurs som i sin tur finns i den övergripande kontexten samhället 

(se figur 3.1). I denna demokratidiskurs har vi valt att placera de nyss nämnda begreppen. I 

vår undersökning och diskussion kopplar vi skolans innehåll med vad som sker i samhället. Vi 

är medvetna om att det finns flera diskurser som kan kopplas till de begrepp som vi i 

undersökningen valt att se närmare på. En djupare diskursanalys har vi som tidigare nämnt 

inte plats och tid för i denna uppsats, därför har vi valt att ge diskursen beteckningen 

demokratidiskurs.   

    Vi har till viss del utnyttjat Laclau och Mouffes anglosaxiska diskursanalys så till vida att 

vi har studerat ord eller tecken, som de kallar nod i en diskurs, i vår undersökning är det de 

generellt förekommande begreppen som blev så kallade noder. Det vi har tagit från deras 

diskursteori är att ord har positiv eller negativ innebörd beroende på diskurs. I den diskurs vi 

har valt att placera orden i, demokratidiskursen, har dessa enbart positiv laddning. Laclau och 

Mouffe menar även att ord kan ha olika betydelse i en och samma diskurs. En man kan vara 

både pappa och make i en familj. Vårt val av begrepp som exempelvis demokrati kan ha olika 

innebörd för olika personer, men har i vår undersökning en positiv innebörd.   

    Det skulle ha varit intressant att se om och hur betydelsen av begreppen under de senaste 

decennierna har förskjutits. För att studera detta hade vi varit tvungna att göra en 

diskursanalys, vilket inte är realistiskt med tanke på denna uppsats ringa omfattning och den 

korta tid vi blivit tilldelade. Vi har istället gjort en textanalys med didaktisk inriktning där vi 
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har utgått från frågorna vad och varför elever ska lära sig? Hur-frågan har inte haft 

möjligheter att utreda närmare på grund av att kursplanerna är målstyrda, vilket innebär att 

lärarna har stor frihet att välja metod själva och kan därmed inte utläsas i styrdokumenten.  

     

5. Analys och resultatredovisning 

Varje kärnämne innehåller ett visst antal kurser varav den första eller två första är 

kärnämneskurs som alla elever ska läsa. Beroende på vilken gymnasial inriktning eleven har, 

läser denne en eller flera kurser inom ämnet. Exempelvis läser alla kursen Historia 1 på grund 

av att det är ett kärnämne, men samhällsvetare och naturvetare läser även Historia 2 för att det 

är ett karaktärsämne. Elever på elprogrammet däremot studerar andra karaktärsämnen istället.  

     Här kommer en redovisning om vad vi kom fram till i vår textanalys. Först kommer en 

redogörelse vad som skrivs om olika begrepp generellt kursplanerna igenom, därefter en 

kortare sammanställning om vad kärnämneskurserna innehåller. I en närmare studie av 

kursplanerna och särtrycket till SOU (1992:94) fann vi vissa begrepp som i mångt och mycket 

kan uppfattas som grundstommar i tänkandet när Lpf 94 skrevs. Dessa begrepp visade sig 

vara demokrati, kultur, internationalisering/globalisering och kritiskt tänkande.     

 

5.1 Demokrati 

Begreppet demokrati och dess arbetssätt tas endast uttryckligen upp i samhällskunskapen och 

då inte enbart i teori utan också i praktiken. Ämnet Samhällskunskap skall bidra till att med 

demokratin som grund bredda och fördjupa elevens kunskaper om och förståelsen av nutida 

samhällsförhållanden och samhällsfrågor (Kursplan i Samhällskunskap Gy -07). I praktiken 

kommer detta till uttryck i arbetssätten som bör användas: Genom att lärare och elever väljer 

dessa i samråd övas ett demokratiskt arbets- och förhållningssätt som ger eleven beredskap 

att ta ställning och handla i olika frågor samhällsfrågor (Kursplan i Samhällskunskap Gy -

07). I de övriga kursplanerna uttrycks det implicit genom läroplanens övergripande krav på 

demokratiska arbetssätt. I läroplanen Lpf 94 tas demokrati upp ett flertal gånger bland annat 

under rubriken Elevernas ansvar och inflytande står: ”De demokratiska principerna att kunna 

påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever.” (Lpf 94 s 12) Under rubrikerna 

Grundläggande värden och Normer och värden klargörs detta ytterligare.  
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Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse 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 (1 kap. 2 och 9 ßß) (Lpf 94, s 3). 

 

klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans med 

eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen och visa 

respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt 

förhållningssätt (Lpf 94, s 11, 12). 

 

    I ett särtryck av SOU (1992:94) Bildning och kunskap som ligger till grund för läroplanen 

Lpf 94 står det om vikten av demokrati i samhället. Eleverna ska lära sig att bli goda 

samhällsmedborgare och skolan är ett verktyg i denna strävan. Det går bland annat att läsa om 

hur vuxenutbildningen har utjämnat tidigare utbildningsklyftor och att kunskap är en 

förutsättning för en demokratisk utveckling. Författarna till den statliga utredningen skriver: 

Skolan kan inte garantera en vidareutveckling av demokratin i samhället (SOU 1992:94, s 

79). Skolan kan dock lägga en grund för denna utveckling då den samlar ett stort antal 

människor under en lång tid på samma plats, vilka måste lära sig leva med varandra. 

    Läroplanskommittén poängterar att eleverna inte enbart ska lära sig de teoretiska grunderna 

förenade med begreppet demokrati, utan de måste också aktivt kunna delta i 

demokratiprocessen. De har även ett antal kriterier vad gäller bildning för medborgarskap. I 

dessa ingår bland annat att eleven ska ha ett starkt självförtroende och lära sig att kritiskt 

granska olika källor (SOU 1992:94). Denna tanke kan återkopplas till kursplanen i 

svenskämnet, i vilket det står att Ett rikt språk ger självförtroende, trygghet i olika situationer 

och möjlighet att uttrycka den egna personligheten (Kursplan i Svenska Gy -07). 

    Enligt SOU 1992:94 så har den internationella makten tagits över av ett fåtal människor 

och genom detta blivit anonym och svårtillgänglig för vanliga människor. I kursplanen för 

Engelska står det att språket är ett verktyg för att kunna delta i demokratiska processer som 

sker internationellt. Både i Svenska och Engelska kursplanen står det att språk är ett fönster 

mot världen, vilket ytterligare visar på hur viktigt läroplanskommittén anser att tillgången till 

språk har blivit.  
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5.2 Kultur och solidaritet 

Det är påtagligt att författarna till kursplanerna anser att det förutom att lära om den egna 

kulturen, också är viktigt att lära om andras och verka för solidaritet samt förståelse för andras 

livsstilar. Det uttrycks explicit i kursplanen för historia: Ämnet ger möjlighet att stärka 

grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till att 

stärka medborgarrollen och grunden för demokratin (Kursplan i Historia Gy -07).  Genom att 

eleven får en historisk bakgrund om folk i andra länder får de samtidigt en kunskap om hur 

olika kulturer kan uppstå och inverka på dem som lever i den. Eleverna få dessutom vetskap 

om konflikters uppkomst och hur de kan förhindras (Kursplan i Historia Gy -07).  

    Enligt kursplanen i ämnet Idrott och hälsa främjar idrotten relationer mellan människor av 

olika etnicitet och skapar förutsättningar för att mötas exempelvis i lagsporter som fotboll där 

elever lär sig att samarbeta. Idrott har också ett värde som kulturbärare och är något som alla 

nationer har gemensamt vilket kanske tydligast illustreras av Olympiska spelen. 

 

Idrott och fysiska aktiviteter utgör också en gemensam nämnare för olika kulturer och ger 

möjligheter till gemenskap mellan ungdomar i ett mångkulturellt samhälle och i 

internationella sammanhang (Kursplan i Idrott och hälsa Gy -07).  

 

    I kursplanen för Svenska skrivs även om den kulturella identiteten och vårt kulturarv.  

 

Den kulturella identiteten kommer till uttryck bland annat i hur språket används i tal och 

skrift och i användandet av bilder. Mötet med språk i olika medier bidrar till mognad och 

personlig utveckling. I ämnet ingår att ta del av och förhålla sig till kulturarv och att få 

uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter. 

 

    Kulturen är en tydlig gemensam nämnare i kursplanerna. Elever ska lära sig att få en 

kulturell referensram och en kulturell medvetenhet. Detta står i samtliga kärnämnens 

kursplaner och uttrycker ett holistiskt synsätt. Ämnet Historia poängterar vikten av det 

kulturella arvet, men även samhällskunskap, svenska och engelska uttrycker betydelsen av 

detta och att eleverna ska med hjälp av samarbetet mellan alla kärnämnen bygga sig en stark 

kulturell referensram. Kunskaper i språk ger kulturella referensramar och möjlighet till 

delaktighet i sociala och demokratiska processer inom och över nations- och språkgränser 

(Kursplan i Engelska Gy -07).  



 29 

    Kultur i vid mening kan ses som medvetande om vad som är gemensamt i en viss krets, men 

också det omedvetna, som uppfattas som självklart utan att det är formulerat (SOU 94:92 s. 

61). Författarna av SOU (1992:94) Bildning och kunskap anser också att en kultur innehåller 

flera delkulturer vilka tillsammans bildar en kultur. Alla olika nationella kulturer bildar i sin 

tur något som kanske kan kallas en samkultur. Enligt SOU (1992:94) har Sverige blivit ett 

alltmer internationaliserat land där många olika nationaliteter och därmed också olika kulturer 

möts. Läroplanskommittén har valt att kalla detta nationell internationalisering. Därför ska 

skolan undervisa om detta för att överbrygga motsättningar och skapa förståelse. Författarna 

skriver att vi måste ha en egen kulturell förankring för att kunna ha en förståelse för andra. 

Lärdom om den egna kulturen behöver inte innebära att andras kulturer nedvärderas. Alla ska 

ha rätt att leva i enlighet med sin kultur men även vara medveten om och respektera andras 

kulturer.   

    Ett språk innehåller en mängd ord för att nyansera kulturen och är därför ett viktigt inslag i 

densamma. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper i och 

om språk. Enligt av ett förenande språket skapar förutsättningar för en utveckling för ett 

gemensamt europeiskt kulturarv.  

 

5.3 Internationalisering/globalisering 

Som tidigare nämnts är Sverige en del av ett större internationellt samhälle även detta kan 

utläsas i kursplanerna. I exempelvis Svenska och Engelska står det att språket är ett fönster 

mot världen. Genom att få kunskaper i språk kan eleverna ges förutsättningar att senare vara 

yrkesverksamma eller studera både nationellt och internationellt. Som tidigare nämnts ska 

elevernas möjligheter att till exempel kunna ta del av de beslut som fattas i Europaparlamentet 

främjas (Kursplan i Engelska, Gy -07). Språkutbildning överhuvudtaget är ett uttryck för att 

det finns ett behov av att kunna kommunicera med andra nationaliteter. Engelska har stort 

utrymme för kommunikation. Elever ska utveckla sin interaktiva sida och kunna klara en 

vardag i ett engelskspråkigt land. Förmågan att förstå och kunna göra sig förstådd och 

uttrycka sig verkar vara mer framlyft än att göra allt grammatiskt korrekt.  Tillgängligheten 

till den yttre omvärlden är i dagens samhälle mycket stor på grund av det stora medieutbudet 

såsom Internet och visuell media, vilket också bidrar till att eleverna måste behärska fler språk 

än svenska (Kursplan i Engelska, Gy -07).  

    Om ett land ska kunna vara del och ta del av de internationella relationerna måste 

människor vara kapabla att samarbeta. I ämnet Historia poängterar författarna att samarbete 
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över gränserna, de etniska och geografiska, är mycket viktigt att få med sig från skolan. Det 

internationella samarbetet och kulturella medvetenheten bidrar till att förstå konflikters 

uppkomst (Kursplan i Historia, Gy -07). 

 

 

Med utgångspunkt i den svenska, nordiska och europeiska historien anläggs ett globalt 

perspektiv. Härigenom kan eleven tillägna sig en förståelse som främjar samarbete över 

både sociala, etniska och geografiska gränser, vilket gynnar handlingsberedskap inför 

framtiden (Kursplan i Historia, Gy -07). 

 

 Inom Idrott och hälsa påpekas att idrotten som förekomst kan medverka till att människor 

från olika länder möts under lika förutsättningar då idrotten förenar (Kursplan i Idrott, Gy -07) 

   Samhällskunskapen som ämne har fått det särskilda uppdraget att bygga undervisningen på 

globala överlevnadsfrågor och internationella förhållanden, vilket leder till att eleverna får 

en respekt för mänskliga rättigheter och kan ta ställning i etiska frågor.    

    Enligt SOU (1992:94) har skolan uppgiften att undervisa elever om de mänskliga 

rättigheterna då världen har blivit mer internationaliserad. Det internationella samarbetet har 

utvecklats från ett säkerhetspolitiskt samarbete till att omfatta ett allt mer utvecklat 

gemensamt ekonomiskt arbete.   

    Människors rörlighet har ökat genom åren genom globaliseringen och de allt öppnare 

gränserna, i framförallt Europa. Även kommunikationsmöjligheterna har ökat, både i 

omfattning och i effektivitet. Allt fler ungdomar och vuxna studerar eller arbetar utomlands, 

vilket gör att skolan bör kunna förbereda eleverna för detta.  

    Skolan ska också kunna förmedla ett perspektiv som stödjer en rättvis fördelning av globala 

resurser och solidaritet mellan olika nationaliteter. Upprättandet av FN och UNESCO har 

kommit som ett led av den här diskussionen, där de mänskliga rättigheterna och barns 

rättigheter är en viktig del i det internationella perspektivet.  

    Det finns en önskan i SOU (1992:94) att ta vara på den mångfalden av nationaliteter och 

språk som det finns i dagens skola och samhälle. Detta utgör ett sätt att ta kontakt med andra 

länder och skapa relationer med hjälp av ungdomar i skolan som kommer från andra länder.  
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5.4 Kritiskt tänkande 

Ämnena Samhällskunskap och Historia har fått uppdraget att fostra eleverna i kritiskt 

tänkande och analys med tanke på att det finns så många olika informationskällor i dagens 

samhälle. I ämnet för Historia står det bland annat:  

 

I ämnet utvecklas också ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som ger 

redskap för att förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta 

gynnar förmågan att inta ett kritiskt förhållningssätt till såväl historiska källor som texter 

och andra medier i vår tid (Kursplan i Historia, Gy -07). 

 

Historiska källor kräver att eleven är insatt i vilka omständigheter och epoker de är skrivna för 

att kunna avgöra hur pass sanningsenliga källorna är. Internet är inte alltid den mest 

tillförlitliga källan för insamling av material då det finns ett stort utbud av olika åsikter och 

information. Det är därför då viktigt att kunna hantera materialet på ett kritiskt sätt, vilket 

uttrycks i Samhällskunskapen på detta sätt:  

 

I ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt ger ämnet 

eleven möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Detta sker genom att förmågan 

att söka, granska, strukturera och värdera fakta från olika källor och medier övas 

(Kursplan i Samhällskunskap, Gy -07).  

     

    Genom att föra in övriga världen kommer även här det globala perspektivet in och 

påverkan från den övriga världen på det svenska samhället.  Med ett tvärvetenskapligt 

arbetssätt ska eleverna i ämnena Svenska och Historia få chans till att göra djupare analyser 

av samhällen genom olika tider (Kursplaner i Svenska och Historia, Gy -07).  

    På grund av det stora den stora mängd information som kommer människorna till del i 

dagens samhälle är det viktigt att själv kunna ta ställning och vara selektiv för att kritiskt 

granska det som skrivs. Samtidigt som information av all dess slag har blivit allt mer 

lättillgängligt har det blivit svårare för individer att få en översikt och sammanhang. 

Författarna till SOU (1992:94) anser vidare att detta hör till de grundläggande lärdomarna 

som eleverna ska ta med sig från skolan tillsammans med en insikt om etik och moral. 

    Läroplanskommittén tycker att ett kritiskt förhållningssätt och förmågan att kunna 

analysera krävs av dagens medborgare för att kunna vara en aktiv deltagare i det demokratiska 

samhället. Det är inte tillräckligt att bara tala om demokrati. Det är viktigt för eleverna att 
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läraren problematiserar händelser och tar fram sådant som ligger gömt i diskussionerna. 

Samhället är inte byggt av bara en sorts tankar och idéer, därför är det viktigt att kunna se 

samhället ur flera perspektiv och kunna argumentera för sin ståndpunkt. I SOU (1992:94) står 

det att: 

 

Kunskaper och förhållningssätt måste ses i ett sammanhang. Kritiskt tänkande måste vara 

en aspekt av kunskapstillägnandet. Det är viktigt att någon falsk motsättning inte görs 

mellan å ena sidan att tillägna sig kunskap och å den andra att utveckla sina värderingar 

och förhållningssätt (SOU 1992:94, s 80). 

 

5.5 Sammanfattning av resultatet  

De nya kursplanerna genomsyras av demokratitanken, men de har fått var sin del av denna 

fostran av eleverna. De olika komponenterna bidrar till att eleverna får bra förutsättningar att 

kunna delta i den demokratiska processen. Genom att lära sig språk som engelska får eleverna 

också möjlighet att kunna klara sig i olika sammanhang utomlands.  

    I undersökningen kom vi fram till att eleverna ska lära sig att bli demokratiskt tänkande 

samhällsmedborgare, men samtidigt även världsmedborgare. Eleverna ska få lära sig om 

demokrati med hjälp av demokratiska arbetssätt. Samhällskunskap och Engelska är de ämne 

som har fått denna uppgift mer uttalat i kursplanen. De övriga ämnena har underförstått ett 

demokratiskt förhållningssätt genom Lpf 94 där det står att skolan ska genomsyras av den 

demokratiska grundtanken. Eleverna ska även lära sig om olika kulturer och kulturens 

betydelse för människan både för kollektivet och för den enskilde individen. Det läggs stor 

tonvikt på att lära sig om och bevara sin egen kultur för att kunna lära sig och förstå andras. 

Ett led av globaliseringen är bättre kommunikationer mellan länder, både när det gäller i 

transport- och informationshänseende, som i sin tur ökar tillgängligheten till andra kulturer 

och därmed kravet på förståelse och acceptans av de andra kulturerna. Denna ökade 

kommuniktionstillgänglighet ställer höga krav på individers förmåga att kritiskt granska 

information.      

    Medierna har en stor uppgift att förse oss med information och föra fram debatten som 

pågår i samhället. Dagen teknik har dock gjort det svårt att sålla bort det viktiga och få en 

överblick av allt som finns att tillgå. Eleverna bör därför få med sig bra analysverktyg från 

skolan som hjälper dem i den kritiska granskningen. Skolkommittén anser att en god 
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medborgare i ett demokratiskt samhälle bör kunna vara kritisk och kunna bidra och 

argumentera för sina åsikter. 

    Eleverna ska lära sig om demokrati på grund av att vi lever i ett demokratiskt samhälle. De 

måste tillägna sig ett förhållningssätt som passar den gode demokratiske 

samhällsmedborgaren. På grund av att Sverige också har blivit ett mycket internationaliserat 

land krävs det kunskaper om de inomnationella kulturer som finns. Eftersom världen har 

blivit globaliserad fordras också ett vidgat globalt perspektiv.   

  

6. Diskussion 

 

6.1 Demokrati  

Vårt samhälle är uppbyggt runt demokratin, vilket bland annat innebär att vi går till val och 

röstar om olika saker. Efter andra världskriget blev demokratifrågan något alldeles särskilt att 

slåss för. Det dröjde dock till 1960-talet innan demokratibegreppet fördes in i läroplanerna. 

Senare, i Lpf 94 står det att demokratin ska vara grunden för skolan och med den dess värden 

som solidaritet och tolerans. Demokratin genomsyrar mycket i samhället och däribland 

läroplan och kursplaner. Skolan måste ta demokratifostran på allvar. Skolan ska inte bara 

undervisa om demokrati utan också ha den som verktyg i allt det som görs enligt Lpf 94. Om 

man utgår från Dahls (2003) första grundantagande för en legitim demokratisk process ska 

eleverna inkluderas i beslutsfattandet om beslutet rör dem. Om eleverna inte får vara med och 

besluta om det som rör dem, kan skolan verkligen kallas demokratisk? Vem bestämmer vad 

som är demokrati och inte? Om skolan applicerade Dahls demokratisyn, är det då med 

gällande styrdokument realistiskt att tänka att eleverna ska vara med och bestämma om allt?  

    Liljequist (1994/1999) skriver att under de senaste decennierna har demokratin fått bakslag 

när färre och färre går och röstar, vilket ger utrymmer för mindre demokratiska åsikter att 

komma fram. Människor i allmänhet har slutat att engagera sig i rörelser för att tiden inte 

finns till och de prioriterar andra saker. Skolan måste, enligt vår åsikt, bli bättre på att visa att 

varje röst är värd något. Influenser från USA har enligt Seitz (2002) stor påverkan på Sverige 

och övriga världen. Där har röstantalet minskat, vilket stärker angelägenheten att vilja att 

ungdomen engagerar sig mer i sin framtid än bara att leva för dagen. Det är inte bara de ungas 

ansvar, utan också de vuxnas ansvar, och de måste lyssna på vad den yngre generationen har 

att säga. Har det låga valdeltagandet i USA påverkat valdeltagandet i Sverige negativt? Har 
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den svenska politiken glidit ifrån folket och därmed också skapat det låga valdeltagandet? 

Dessa frågor har vi inte någon avsikt att besvara på grund av det inte ryms i uppsatsen syfte, 

men de är likväl intressanta.  

    Samhällskunskapen är det enda ämne som direkt uttrycker att eleverna ska få lära sig om 

demokratin och vad den innebär. Det känns naturligt att Samhällskunskapen ska stå för den 

specifika delen av demokratifrågan vad gäller att ge eleverna en teoretisk bakgrund. Genom 

att lära sig grunderna för demokratin kan de därefter använda dem som verktyg i den 

demokratiska processen. I Samhällskunskapen visas detta i form av att de tillsammans med 

läraren ska bestämma vilka nutidsfrågor som är intressanta att diskutera och utifrån dem gå 

djupare i studieobjekt. Jämför vi med den demokratiska och medborgerliga läroplanskod som 

Linde (2000) tar upp kan det finnas en risk för att läraren och skolan tvingar på eleverna en 

viss uppfattning om världen. Det är viktigt att visa eleverna på för och nackdelar, vilket 

utvecklar deras kritiska tänkande. Kursplanerna tar dock upp vad de anser vara viktiga 

aspekter som eleverna bör kunna när de har tagit sig igenom ett ämne. Det kan ifrågasättas om 

eleverna, och för den delen också läraren, har fått vara delaktiga under den demokratiska 

processen, som Dahl (2003) skriver om när han vill beskriva vilka delar som bör vara med för 

att ett beslut ska vara fullt demokratiskt.  

    I de övriga ämnena har demokrati och demokratiska arbetssätt inte skrivits ut på samma 

sätt, utan det är mer underförstått av läroplanens övergripande krav på att skolan ska vila på 

en demokratisk grund. Är det inte viktigt att demokratiska grunden också tydligt speglas i 

kursplanerna? Det är viktigt att poängtera för eleverna att de har rätt till en röst och att lärarna 

inte ska glömma bort sitt ansvar att för de demokratiska värdena vidare.   

     I Lpf 94 står det att skollagen (1985:1100) säger att varje elev ska respekteras och arbetet 

ska ske i diskussion med eleverna och det ska ske på ett vardagligt demokratiskt sätt. I 

kursplanerna kan vi se detta i att alla kulturer ska respekteras och den kulturella identiteten 

ska bejakas. Undervisningen ska anpassas till eleven för att denne ska kunna utvecklas i bästa 

möjliga mån. Dahls (2003) andra och fjärde punkt passar in här om detta verkligen 

genomförs. Allas åsikter ska få utrymme att komma till tals och säga vad den har behov av. 

Jämlikheten kan stämma elever emellan i klassrummet, men det är ganska troligt att lärarens 

röst i relation till elevernas är den som väger mest i slutändan.   

     Enligt Dahl (2003) måste vissa kriterier uppfyllas för att ett beslut ska kunna kallas helt 

demokratiskt. Skolan uppfyller dem till viss del. Elever och lärare får inte vara med att 

bestämma om vad som står i kursplanerna, men läraren har mer makt att fylla målen med 

innehåll än förut och han eller hon kan diskutera med eleverna (Quennerstedt, 2006). Detta 
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kan dock variera mellan olika lärare. Kursplanerna är i dag väldigt öppna för tolkningar och 

det kan skilja sig från lärare till lärare hur mycket de väljer att inkludera eleverna i besluten 

om undervisningen. Detta till trots är varken lärare eller elever med hela vägen, från 

skrivandet av kursplaner till det praktiska utförandet av dem, vilket Dahl (2003) förespråkar 

som förutsättningar i den demokratiska processen.  

     Läraren har en uppgift att informera eleverna om alla möjliga alternativ som eleverna har 

att rösta om och varje alternativs eventuella utgång. Allt för att eleverna ska få så bra 

utgångsläge som möjligt. Det kan passa in på Dahls (2003) beskrivning att deltagarna måste 

veta vad det beslutet rör sig om. 

     Dahl (2003) säger att det inte är möjligt med en fullständig demokrati och därför, tycker vi, 

att skolan inte har någon anledning att vara besviken över att de inte införlivar alla krav på en 

demokratisk process. Däremot är det viktigt att de fortsätter att sträva efter att alla får lika 

förutsättningar och att resurser sätts in där de behövs. Dahl (2003) säger också att en jämlik 

fördelning inte alltid är rättvis och en rättvis fördelning inte alltid är jämlik. Vissa elever 

kräver mer resurser och får kanske därför mer hjälp av läraren eller en assistent. Det är ett led 

i att undervisningen individanpassas där alla elevers behov ska tillgodoses.  

     En demokrati kan definieras med andra begrepp än just med ordet demokrati. En 

demokrati har viss värden som ska värnas om. I Lpf 94, som även Gy -07 lyder under, är 

dessa: rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. I dagens samhälle och skola 

befinner sig många olika nationaliteter under samma tak i större utsträckning än förut, vilket 

kräver att vi är toleranta mot varandra och respekterar varandras egenart. Denna egenart kan 

ta sig uttryck i den kultur vi tillhör. I de nya kursplanerna är författarna av dem väldigt noga 

att påpeka vikten av den kulturella identiteten och att det är viktigt för självkänslan att ha en 

stark identitet för att kunna ha förståelse för andra kulturer. Om en människa har en stark 

kulturell identitet som är viktig för den enskilde personen kan denne även förstå 

meningsfullheten av andras kulturer. En stark kulturell identitet kan också hjälpa ungdomar 

att inte ta efter allt som dominanta kulturer influerar samhället med.  

      

6.2 Kultur och solidaritet 

   Seitz (2002) skriver att genom globalisering kan minoritetskulturer försvinna till förmån för 

en stor dominant världskultur eller genom kulturimperialism där ett större lands kultur tar 

över med hjälp av media. USA och Hollywood har länge influerat stora delar av världen och 

har till viss del amerikaniserat övriga världen. Sverige har dessutom blivit ett alltmer 
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mångkulturellt samhälle, vilket ger effekt på skolan där det i sin tur samlas många 

nationaliteter. Tillsammans kan dessa ha bidragit till att kursplanerna har förändrats till att ha 

blivit mer kulturbejakande och vikten av att skapa sig en kulturell identitet. För att förstå 

andra kulturer måste eleverna känna sin egen kultur. I en mer och mer turbulent värld där 

kulturer slåss mot varandra är det viktigt att lära om och av varandra för att öka toleransen. 

Det ger stöd åt resonemanget som förs i SOU (1992:94) om att skolan bör ta till vara på alla 

de kulturer som finns och tar hjälp av dem i undervisningen för att få olika perspektiv.  

    De mänskliga rättigheterna samt att visa solidaritet gentemot andra länder och kulturer har 

funnits med i läroplanerna sedan 1980-talet, framhålls i SOU (1992:94) och visas tydligt i de 

nya kursplanerna inte minst i form av ständigt återkommande kopplingar till multikulturell 

acceptans och möten mellan den egna och andras kulturer. 

    Enligt Tomas Englund (1996) har värdebasen om människors lika värde gått förlorad i Lpf 

94 och ersatts med ett individperspektiv där individen sätts i centrum. Det stämmer vad gäller 

Lpf 94, men menar att trycket på människors lika värde har dock kommit tillbaka i 

kursplanerna genom fokusering på mångkultur och vikten att respektera varandras olika 

bakgrunder. Det är en källa till inspiration och kunskap, vilket ökar förståelsen för varandras 

lika värde. I ämnet historia få eleverna dessutom vetskap om de olika kulturernas uppkomst, 

men de får också kunskap om vad som kan bli dess fall.  

    I en demokrati är det viktigt att kunna samarbeta. Det kan vara svårt i allmänhet mellan 

människor från samma bakgrund, men kan vara ännu svårare mellan människor med olika 

ursprung. Idrotten är en förenande länk för många. Där är det samma regler som gäller oavsett 

om du kommer från Sverige eller Kina, vilket leder till att det inte krävs mycket verbal 

kommunikation. I övriga ämnen i skolan krävs det att alla kan prata med varandra.  I idrotten 

kan eleverna ha mycket roligt samtidigt som de lär sig samarbeta och visa respekt för 

varandras olikheter och likheter.   

     Enligt definitionen som Nationalencyklopedin ger är ett samhälle sammanhållet av en 

gemensam kultur (Nationalencyklopedin på Internet, uppslagsord: ”samhälle”). Vårt samhälle 

är mångkulturellt, vilket gör definitionen en aning skev. I SOU (1992:94) skrivs att vi 

tillsammans kan bilda en kultur för att kunna leva sida vid sida, men att den färgas av alla de 

olika underkulturer som bildar denna kultur. Ett samhälle befinner sig ständigt i förändring, 

vilket gör att skolan hela tiden måste vara med för att eleverna ska få så bra möjligheter som 

möjligt att klara sig utanför skolan. Förändringarna har medfört att vi lättare kan åka till andra 

länder för att leva där och möta andra kulturer, men också att andra kan komma till oss. För 

att klara sig så bra som möjligt och inte ta åt sig av allt nytt som finns får eleverna använda 
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sina kritiska färdigheter. Skolan är en liten miniatyrvärld av hur samhället ser ut med alla 

typer av individer, men den är också speciell i sitt slag.   

 

6.3 Globalisering/Internationalisering  

Tidigare läroplaner har pekat på vikten av att sätta Sverige på världskartan och ha ett 

internationellt perspektiv av olika anledningar. Enligt Liljequist, (1994/1999) är det är runt 

1980-talet som detta visar sig allt tydligare i läroplanerna då det ansågs att skolan skulle lära 

eleverna att visa solidaritet mot andra länder samt ha ett världsligt rättviseperspektiv. Han 

anser att 1990-talets läroplan i stor utsträckning var inriktad på att skapa medborgare i ett 

marknadsekonomiskt samhälle vilket också hör ihop med den ökade omsättningen på den 

globala marknaden.  

    I kursplanerna Gy -07 syns tecken på att de rådande globala förhållandena omvärderats och 

kursplanerna har därför anpassats mer till dessa. I SOU (1992:94) gjordes förhållandevis 

klarsynta framtidsuppskattningar när författarna talade om hur rörligheten mellan länder ökat 

och hur elever bör undervisas så att de klarar att leva i en allt mer globaliserad värld. 

Visserligen ökade rörligheten i världen under 1990-talet, men var inte av den omfattning den 

är idag. I SOU (1992:94) står också att det internationella arbetet gått från att vara ett 

säkerhetspolitiskt arbete till att vara ett mer ekonomiskt samarbete. Det kan tilläggas att i 

dagens värld kanske det går att ana en liten återgång till åtminstone en del av 

säkerhetssamarbetet, fast idag gäller det i större utsträckning samarbete kring terrorism istället 

för det forna kalla kriget. I de nya kursplanerna Gy -07 visas detta genom att de betonar 

vikten av att förstå andra kulturer för att förstå hur konflikter kan uppstå i världen 

    Kommunikation med elever i andra länder genom skolan är också en faktor som kan skapa 

en djupare förståelse för världsläget och andra länders situation. I SOU (1992:94) står det att 

skolan gärna bör använda elever med utländskt ursprung i undervisningen i större 

utsträckning då de har en unik insyn i sitt eget lands situation. Dessa elever skulle också 

kunna vara språkrör för klassen om de till exempel pratade med elever i andra länder med 

samma språk som den specifika eleven. 

    Seitz (2002) anser att EU är ett led i globaliseringen och samtidigt ett uttryck för ett 

minskat självstyre bland medlemsländerna. Om eleverna i framtiden ska ha en chans att 

påverka Sveriges situation i förhållande till resten av Europa måste de också få kunskap om 

hur de kan göra detta. Kursplanen i Engelska behandlar bland annat hur viktigt det är att 

kunna språk för att vara en del av den demokratiska processen. Genom kunskaper i engelska 
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kan således eleverna exempelvis ta del av de demokratiska beslut som fattats i EU-

parlamentet, skriftligt eller muntligt. Samtidigt kan en samhällsvetenskaplig och historisk 

kontext motivera hur vissa beslut tagits av andra medlemsländer. 

    Engelskan hjälper också eleverna att klara sig i en värld där allt fler behärskar språket 

engelska och detta blir mer en förutsättning för att kunna vara en medborgare i 

världssamhället. Den ökade rörligheten mellan länder som uppmärksammades i SOU 

(1992:94) lever vi i idag. Det bör kanske tilläggas att det även är viktigt att lära sig andra 

språk än engelska då allt fler söker arbete i Europa, i denna uppsats har vi dock valt att 

fokusera på ett fåtal kärnämnen, däribland engelska. 

    Media är ytterligare en orsak till att elever ska behärska språk och kanske främst engelska. 

Enligt Seitz (2002) domineras Internet som media av engelska och utnyttjas främst i och av 

engelskspråkiga länder. Som informationskälla är förutsättningarna stora att kunna ta del av 

allt från demokratiska beslut till nyhetsförmedling från andra länder som kan bidra till 

vidgade perspektiv hos elever och människor i övrigt. Den ökade informationsmängden 

kräver dock ett kritiskt tänkande och ett analyserande tankesätt. 

 

6.4 Kritiskt tänkande 

Globaliseringen och internationaliseringen är en komplex företeelse med många olika 

konsekvenser som påverkar länder och människor på olika sätt. Media och 

nyhetsförmedlingen har en viktig roll i samhället och den blir allt viktigare för demokratin ju 

mindre vi som land kan påverka världspolitiken. Enligt Dahls (2003) tredje kriterium för en 

demokratisk process, upplyst förståelse krävs att deltagarna i den demokratiska processen är 

insatta i vad de ska besluta om. För att få denna förståelse vänder sig de allra flesta till media. 

    Det är dock inte alltid som media av olika slag lyckas förmedla en god bild av ett problem, 

seriös forskning varvas med professionella tyckare och deras åsikter och kvalitén på 

informationen varierar. Vidare finns en så stor mängd information att ta del av att det inte går 

att tillägna sig annat än mycket lite av den. Då är det viktigt att den informationen sorteras, 

analyseras och granskas kritiskt. Detta förs mycket tydligt fram i både den statliga offentliga 

utredningen och i de nya kursplanerna Gy -07. I SOU (1992:94) anser läroplanskommittén 

dessutom att kritiskt tänkande tillsammans med etik och moral är en av de grundläggande 

kunskaper som elever bör ha med sig från skolan vilket ger en aning om hur viktigt kritiskt 

tänkande anses vara. 
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6.5 Avslutande reflektioner 

Vi har diskuterat vad och varför eleverna ska lära sig utifrån kursplanerna Gy -07 satt i 

förhållandet till bakgrunden. Det har visat sig att kursplanerna har tagit större hänsyn till 

uppdaterade omvärldsförhållanden, som inte av förklarliga skäl kunde föras fram i SOU 

(1992:94). Dessa förhållanden har främst med globaliseringen och mångkulturella samhället 

att göra. I SOU (1992:94) används ofta ordet internationalisering istället för globalisering, 

vilket kan ha att göra med att det senare begreppet inte var så frekvent använt i början av 

1990-talet när underlaget för Lpf 94 producerades. Här kan vi se en begreppsförskjutning då 

begreppet internationalisering inte har samma vida betydelse som globalisering. Demokrati 

har även det fått en mer framträdande roll genom att eleverna ska inte endast ska lära sig om 

demokrati, i demokrati. På senare år har även kommunens styrande roll av skolans innehåll 

minskat till förmån för lärarna och i viss även eleverna.  

    Det som kan vara intressant undersöka vidare är om det finns ett behov av att skriva en ny 

läroplan i och med att det är 14 år gamla tankar som ligger till grund för dagens kursplaner. 

SOU (1992:94) var bland annat bra på att förutspå framtiden gällande den nya tekniken och är 

i många avseenden fortfarande aktuell, men det kanske krävs en ny ändå - nu när dess 

framtidsvision sedan många år varit vardag. Denna fråga lämnar vi dock öppen för andra att i 

framtiden besvara. 
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