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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera den ideale medborgaren i Lgr11 

och Making the PYP happen: A curriculum framework for international primary education 

(2009). En kvalitativ textanalys av de båda läroplanerna har genomförts för att undersöka 

karakteristiska drag och färdigheter hos den ideale medborgaren, samt bakomliggande 

filosofier och begränsningar. 

De två läroplanerna och deras medborgarideal är på många sätt väldigt lika varandra, 

men de olika påverkansfaktorerna leder dem till olika uttryck av deras demokratiska 

grundtanke. Analysen visar att de båda läroplanerna ligger i linje med den internationella 

läroplansutvecklingen vad gäller sitt demokratiska medborgarskapsideal, men att Making the 

PYP happen: A curriculum framework for international primary education (2009) påvisar en 

mer konsekvent och aktiv tolkning av den demokratiska medborgaren. De två läroplanerna är 

grundade i olika pedagogiker och läroplanskoder, något som påverkar elevens relation till 

stoffet och därmed även beskrivningen av den ideale medborgaren. Som andra läroplaner är 

de formulerade på ett särskilt sätt av särskilda anledningar, något som kräver en medveten 

hållning hos de lärare som vill utbilda demokratiska och källkritiska medborgare – i enlighet 

med läroplanen! 
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INLEDNING 
Världen över produceras texter i oändliga mängder varje dag, texter som ”då de läses och 

refereras får … konsekvenser för vad människor tänker och vad de gör” (Bergström & 

Boréus 2005, s 13). Ett exempel på en sådan text är skolsystemens läroplaner. Från en 

mästares anteckningar angående lärlingens utbildning till dagens formaliserade läroplaner 

har dessa texter använts för att fostra en särskild sorts människa, en särskild sorts 

medborgare, som ses som ideal av författaren. 

Under min egen utbildning har jag stött på ett flertal olika skolsystem: den svenska 

grundskolan, den fristående stiftelsen International Baccalaureates Diploma Programme 

under gymnasietiden, skotsk secondary school under min universitetsutbildning i 

Skottland, International Baccalaureates Primary Years Programme (PYP), en skolform för 

elever i åldrarna 3-12, som classroom assistant och nu återigen den svenska grundskolan, 

denna gång som blivande lärare. Alla har de sina egna ideal, men det är först på senare år 

jag börjat funder över vad olikheterna består i – och hur de har tillkommit. Då läroplanen är 

”en maktutövning där någon annan har valt ut och organiserat stoffet och därmed tagit sig 

friheten att bestämma över den utbildades sätt att tänka och se på världen och livet” (Linde 

2006, s 36) finner jag det viktigt att se bortom ytan och undersöka de bakomliggande 

faktorerna. Vems ideal är det läroplanerna beskriver, och vad ligger bakom de idealen? 

För att undersöka detta har jag genomfört en jämförande kvalitativ textanalys av två 

läroplaner som ligger mig nära: Making the PYP happen: A curriculum framework for 

international primary education (2009), som jag innan mina lärarstudier arbetat med som 

classroom assistant under två år samt Lgr11. Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 som är den läroplan jag i framtiden kommer arbeta med.  

 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka och problematisera den ideale medborgaren i Lgr11 och Making 

the PYP happen: A curriculum framework for international primary education (2009). 

- Vilka karakteristiska drag och färdigheter ges den ideale medborgaren i läroplanerna?  

- Vilka bakomliggande filosofier kan man utläsa i läroplansdokumenten angående 

läroplanspedagogiska strömningar? 
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- Vad är skillnaden mellan en läroplan tillkommen i staten och en tillkommen i en 

fristående skolorganisation? Hur ses denna i läroplanerna? 

 

Medborgare 

Begreppet medborgare är centralt i min uppsats, varför en närmare förklaring av mitt 

användande är lämpligt. 

Traditionellt betraktas medborgarskap ”som ett rättsligt bindande förhållande som 

uppstår mellan en stat och en individ” (Carlsson 2006, s 28), det vill säga som ett juridiskt 

och politiskt begrepp. Denna syn har sitt ursprung i de grekiska stadsstaterna där termen 

refererade till de innevånare som hade rättigheten och skyldigheten att delta i det politiska 

livet. Begreppet har, givetvis, utvecklats sedan dess, men kopplingen till stadens 

gemenskap lever kvar i språket; det svenska ”medborgare” betecknar de som bor inom 

borgen och det engelska ”citizen” har sitt ursprung i latinets civita, stad (Larsson 2011). 

I och med att grunden ligger i gemenskapen så har medborgarskapsbegreppet 

förändrats i takt med denna. Idag talar man inte bara om det nationella medborgarskapet, 

men även om det europeiska, det internationella och det globala medborgarskapet. Cesar 

Birzea reflekterar att “citizenship and social existence merge, so ... it is illusory and 

impossible to perceive it as a single state of things” (2005), en syn jag delar, särskilt vad 

gäller gränsöverskridande medborgarskap. Olika länder, kulturer och religioner har 

naturligt olika syn på den ideale medborgaren inom deras gemenskaper, vilket komplicerar 

konceptet en global medborgare. 

Jag har valt att titta på människan som helhet och inkludera flertalet dimensioner: 

juridiska, politiska, kulturella, religiösa och sociala för att nämna några. Alla dessa bidrar 

dock till gemenskapen vi lever i, varför begreppet medborgare har valts framför något av 

de mer generella koncepten människa, person eller individ.  



 

3 

HISTORISK BAKGRUND 
Redan Aristoteles ansåg att ”education should be regulated by law and should be a state 

affair” (i Westbury 2008, s 45). De unga skulle fostras till statens bästa, men exakt vad 

detta bästa var argumenterades: “should the useful in life, or should virtue, or should the 

higher knowledge, be the aim of our training” (i Westbury 2008, s 45)? Beroende på en 

persons egna erfarenheter och människosyn hade de olika utgångspunkter inför fostrandet 

av de unga. Samma villkor är sanna idag då ”curriculum decisions and choices are shaped 

in large measure by other considerations – ideology, personal values, issues in the public 

domain, and interests” (Levin 2008, s 22). Göran Linde räknar upp ontologi, epistemologi, 

etik och socialfilosofi som centrala aspekter som påverkar beslutsfattare. Utöver detta 

påverkar även den politiska människosynen och ett psykologiskt/didaktiskt tänkande med 

tro på vissa former och metoder läroplansformuleringen. 

Trots alla dessa påverkansfaktorer finns idag en ”varierande grad av medvetenhet om 

de filosofiska grundfrågor som … präglar ställningstagandena” (Linde 2006, s 20) där både 

policymakare, lärare och allmänheten finner sin grundsyn så naturlig att den inte reflekteras 

över. Delvis på grund av detta är utbildningspolicy ”an aspect of politics „made with little 

or no public attention‟” (Levin 2008, s 8). Alla har dock en åsikt: skolan är en institution 

alla har genomgått och därför anser många sig ha tillräckliga kunskaper för att uttala sig 

om vad och hur barn ska lära sig. Läroplaner ”can turn into a battleground for wider social 

disputes” (Levin 2008, s 15), något som är särskilt tydligt vad gäller värdegrundad 

urbildning, till exempel utbildning i sex och samlevnad och den amerikanska debatten om 

utbildning i intelligent design snarare än evolutionen. Även kunskapsstoffet diskuteras hett. 

Oavsett alla skilda åsikter finns det inte tillräckligt med tid och resurser för att elever ska 

lära sig allt alla vill, och läroplaner blir därför kompromisser i ögonblicket. Som ett resultat 

av detta kan läroplaner vara motsägelsefulla och osammanhängande när regeringar försöker 

påvisa politisk trovärdighet och social samstämmighet ”by softening the edges of what they 

do or by giving a little bit to many different and even competing agendas” (Levin 2008, s 

10). 

Oavsett dessa olikheter och viljeinriktningar har skolsystem i alla tider använts för att 

fostra den framtida gemenskapen: ”„disciplined workers‟, „loyal recruits‟, and a cohesive, 

governable community” (Keating, Hinderliter Ortloff & Philippou 2009, s 146). 

Läroplanen har ”a major role in forming the citizens as it institutionalizes the narratives 
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that constitute the collective memory and shape individual‟s relationships with their natural 

and social environments” (Westbury 2008, s 58-59). Den är “en politisk och värdemässig 

norm som staten givit skolan i uppdrag att undervisa om och fostra utifrån” (Larsson 2003, 

s 154). 

Beroende på de medborgare som staten vill befolka sig med ställs läroplaner och 

skolböcker i varierande grad och på olika sätt i den politiska fostrans tjänst. Detta sker i 

alla skolsystem, men de tydligaste exemplen på detta är extremerna; Linde (2006) nämner 

bland annat Maos Kina under kulturrevolutionen och Samora Machels Moçambique. 

Under Andra Världskriget använde nazisterna skolan som en del av propagandamaskinen 

med målet att fostra de unga i det ariska idealet och in i NSDAP. Efter Tredje Rikets fall 

gick en våg genom främst Europa, men även resten av världen, i hopp om att ”‟vaccinera‟ 

mot totalitära tendenser bland eleverna och därigenom i samhället på sikt” (Fjellström 

2001, s 20). Snarare än en betoning på osjälvständighet och lydnad av auktoriteter skulle 

skolorna nu användas till att fostra medborgare som var kritiskt tänkande, demokratiska 

och accepterande av andra. Med sådana medborgare hoppades man att det som hänt i Nazi-

Tyskland inte skulle upprepa sig.  

I och med denna förändring började även internationaliseringen av skolan. Då ett 

land hade stor makt att påverka andra var det viktigt att demokratin var allenarådande, och 

organisationer växte fram för att skapa ett enat Europa och en enad värld: EU, FN och 

OECD för att nämna några. Medborgarskapet förflyttades från lokalt och nationellt till 

europeiskt och internationellt och utbildningspolitiken blev ”subjected to global and 

regional forces, both directly and indirectly” (Keating, Hinderliter Ortloff & Philippou 

2009, s 147). Idag ser vi internationalisering av utbildningspolitik främst i internationella 

policyinitiativ från olika organisationer, exempelvis Bolognaprocessen och EUs åtta 

nyckelkompetenser för framtiden. Parallellt med utvecklingen av det nya medborgaridealet 

förändrades även synen på de metoder, den pedagogik, som skulle användas i skolorna.  

 

Pedagogik 

Vetenskapsområdet pedagogik handlar om ”människans lärande och utveckling, om 

undervisning, men också om kunskapens natur” (Gustavsson 1996, s 248). Olika åsikter 

om dessa leder till olika pedagogiker, olika inställningar till hur utbildning ska organiseras 
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och bedrivas. Grovt sett kan dessa delas in i två breda grupper med olika syn på 

”förhållandet mellan stoffet och deltagaren” (Gustavsson 1996, s 249): den traditionella 

förmedlingspedagogiken och den progressiva reformpedagogiken.  

Förmedlingspedagogiken ser att det finns ett förutbestämt kunskapsstoff som alla ska 

tillgodogöra sig oavsett erfarenheter och intresse, och förlitar sig främst på föreläsningar 

som undervisningsmetod. Lärarna har kunskap som de ska förmedla till eleverna, och 

eleverna ses inom denna tradition som ett kärl som ska fyllas med kunskap. Då kärlet är 

tomt skiljs kunskapen från liv och erfarenhet. Denna pedagogik har sin grund i antiken, och 

i kyrkans klosterskolor, men är fortfarande dominerande idag trots de framsteg som gjorts 

inom pedagogiken. Reformpedagogiken började utvecklas under renässansen som en 

motreaktion mot förmedlingspedagogiken, och hade som grundtanke att brygga kunskapen 

till elevernas egna liv, erfarenheter och intressen. Undervisningen inkluderade därför ofta 

observationer, experiment och andra praktiska moment. Reformpedagogik kallas utifrån 

detta ibland för erfarenhets- eller aktivitetspedagogik då den bygger på tidigare erfarenheter 

och de erfarenheter som utvecklas under olika former av aktivitet och undervisning.  

Självklart kan dessa båda inriktningar brytas ner vidare i olika pedagogiker, till exempel 

Montessori-, Waldorf- eller Freinetpedagogik, men för denna begränsade undersökning är 

uppdelningen förmedlings- och reformpedagogik tillräckliga. 

 

Läroplanskoder 

Pedagogiken må diktera hur undervisningen ska ske, men utbildningens mål bestäms av 

”hela den filosofi och de föreställningar som finns bakom en konkret läroplan” (Lundberg i 

Englund 1986, s 8), en så kallad läroplanskod. Thomas Englund (1986a) och Linde (2006) 

diskuterar utifrån Ulf P Lundgren dessa representationer av grundläggande läroplansmål 

som ”formas historiskt och i nutiden av existerande materiella och kulturella villkor samt 

föreställningar om utbildning i olika politiska, administrativa och pedagogiska processer” 

(Lundberg i Englund 1986, s 8). 

Den klassiska läroplanskoden har för avsikt att förädla människan mot ett klassiskt 

ideal från en gyllene tid, medan den realistiska koden lägger fokus på en vetenskaplig 

förståelse av världen. Inom den moraliska läroplanskoden, ska de unga fostras lojala till 

makten och dess religiösa och patriotiska värderingar. Linde ger den svenska folkskolan 
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som ett klassiskt exempel med dess principer ”Gud och Fosterlandet”. Den rationella eller 

utilistiska läroplanskoden är en progressiv kod med avsikt att förbereda folket för framtida 

praktiska uppgifter. Englund (1986a) menar att denna slog igenom under 1960-talets 

skolreformer och pekar enligt Lundgren ut tre grunddrag: en pragmatisk och nyttocentrerad 

bas, fokus på individen och pedagogiken som en tillämpning av psykologin. Idag syns den 

rationella läroplanskoden framförallt i yrkesinriktade utbildningar och förslaget att 

återinföra lärlingsutbildningar. Den aristokratiska läroplanskoden är åtskiljande, och ser de 

fostrade som annorlunda och bättre än ”vanligt folk”. Denna inställning kan till exempel 

ses på engelska privatskolor såsom Eton där eleverna inte läser främst för att inhämta 

kunskap, utan snarare ”för att bekräfta sin medfödda ställning och mejsla fram de språk och 

manér som är särskiljande mot övriga” (Linde 2006, s 36). Slutligen har vi den 

demokratiska eller medborgerliga läroplanskoden. Denna är neo-pragmatisk i Cleo 

Cherryholmes fotspår med fokus på den deliberativa demokratin och det deliberativa 

samtalet. Tanken är att ”elever och lärare ska kunna göra mogna överväganden och 

gemensamt förhandla om vad som ska studeras och under vilka premisser och villkor” 

(Linde 2006, s 36). Genom att på så sätt säkerhetsställa den kommunikativa friheten skapas 

en demokratisk miljö, något som idag kan ses i läroplanens elevdemokratiska mål och 

rörelsen mot inkluderingen av deliberativa samtal (se t.ex. Englund 2007). 

De olika läroplanskoderna flyter ofta samman, till exempel kan utbildning historiskt 

ses som en balansgång mellan de moraliska och utilistiska läroplanskoderna där undersåtar 

fick den utbildning de behövde för sina uppgifter samtidigt som de indoktrinerades i de 

värderingar som överensstämde med makthavarnas. Ett annat exempel är de svenska 

husförhören där moralen och värderingarna låg centrala, kombinerat med den svenska 

folkskolan där olika grupper särskiljdes enligt både härkomst, hemvist och kön enligt de 

utilistiska och aristokratiska läroplanskoderna. I dag är den medborgerliga läroplanskoden 

och det deliberativa samtalet starkt stödd inom den akademiska världen, men kanske inte 

ännu lika vanlig i de faktiska dokumenten trots att de talar om elevdemokrati och att skolan 

ska visa eleverna demokrati.  

Oavsett vad som dominerar läroplansutvecklingen, moralisk läroplanskod eller inte, 

så finns det ”i alla skolor i alla samhällen … en förmedling av värden” (Linde 2006, s 37), 

och i västvärlden har ”skolans moraliska fostran … gått i riktning mot internationalisering, 

tolerans och demokratiska värden mer än patriotiska och religiösa värden” (Linde 2006, s 37). 
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Den svenska grundskolan 

I Sverige var arvet av medeltidens klosterskola länge starkt, och skolan arbetade 

förmedlingspedagogiskt för att fostra lydiga medborgare med en god dos av respekt för 

auktoriteter. Parallellskolesystemet separerade befolkningen i folkskola och läroverk, 

senare ytterligare uppdelat mellan realskola, gymnasium och flickskola. Trots kritik bestod 

systemet tills efter andra världskrigets slut och 1946 års skolkommission, som föreslog ”en 

radikal förändring i det moraliska innehållet i den obligatoriska skolan i riktning mot 

demokratiska värden och respekt för oliktänkande och minoriteter, det vill säga mer 

demokratiska än religiösa och patriotiska värden” (Linde 2006, s 34-35). I och med detta blev 

skolan en hörnsten för det demokratiska samhällsbygget och dess ”främsta uppgift [blev] att 

fostra demokratiska människor” (SOU 1946:31 i Fjellström 2001, s 20) med en allmänt 

höjd bildningsnivå. Skolan skulle vara konfessionslös, objektiv och baserad på en 

vetenskaplig grund och ”förebygga slentrianmässigt vanetänkande och undfallenhet för 

ensidig propaganda” (SOU 1946:31 i Olsson 2004, s 123). Alla skulle undervisas i en 

gemensam enhetsskola och en progressiv pedagogik inspirerad av Dewey, den så kallade 

aktivitetspedagogiken, skulle stärka utvecklingen av de demokratiska medborgarna med 

fokus på ”lärandets individualisering, det förtroendefulla samspelet mellan lärare och elev, 

samt elevernas självständighet och aktivitet” (Fjellström 2001, s 20).  

Skolans fostran av självständiga och kritiska medborgare stod dock i motsättning till 

behovet av samarbetsvilliga och nyttiga samhällsmedborgare. Alltför stor självständighet 

och individualitet sågs som en grogrund för egocentrism och asocialitet och parades därför 

med tanken om kamratanda och samarbete som en naturlig och glädjefull livsform 

(Vinterhed 2001, Olsson 2004). Medborgarna skulle vara aktiva och kritiska mot 

auktoriteter – men samarbetsvilliga och trogna systemet. För att åstadkomma detta var 

fostransuppdraget överordnat kunskapsuppdraget. Fri åsiktsbildning och ett kritiskt förnuft 

var ideologiskt sett långt viktigare än mängdlära och grammatik. 

Efter skolkommissionens huvudbetänkande (1948) inleddes en försöksverksamhet 

där kommuner fick välja hur de skulle organisera sig: enligt skolkommissionens förslag 

eller det tidigare parallellskolesystemet. 1957 beslutade skolberedningen att enhetsskolan 

skulle förverkligas och 1962 infördes grundskolan: en sammanhållen skola för alla med 

demokratiuppdraget i fokus. Här skulle alla olikheter mötas för att skapa en gemensam 
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referensram för alla medborgare och verka för social utjämning. Grundskolan skulle agera 

som en drivkraft för samhällsförändringen genom att fostra framtidens medborgare.  

Detta medborgarideal har förskjutits de senaste decennierna, ”bort från ett 

samhällscentrerat demokratiideal mot ett individcentrerat” (Bråkenhielm 2001, s 104). 

Snarare än trygghet, gemenskap och solidaritet värderas idag frihet, självständighet och 

antikollektivism. Folkhemmets sammanhållning har bytts ut mot ”individens välfärd och 

framtida möjligheter i en föränderlig omvärld” (Olsson 2004, s 140). Det demokratiska 

styret ”behöver” inte längre granskas kritiskt utan är allmänt accepterat (Larsson 2003). 

Snarare än 1940-talets medborgare som skapare av samhället ser vi från 1990-talet en 

inskolning i samhället (Olsson 2004), något som fodrar andra medborgarkvalitéer än 

tidigare. Samtidigt har synen på skolan som ett socialt förändringsinstrument försvagats 

och idag ses skolan ”snarare som en efterföljare till samhällsutvecklingen än en 

föregångare till den” (Olsson 2004, s 138). I och med detta blev kunskapsuppdraget 

överordnat fostransuppdraget. ”Demokrati” finns kvar som ett samlande begrepp, men 

förståelsen av begreppet har förändrats. 

Den så kallade portalparagrafen i Lpo94 uttrycker den värdegrund skolan och dess 

medborgarfostran ska vila på. Skolan ska vara demokratisk, vilken demokratisyn som 

används utvecklas dock inte. Framförallt definieras ”de grundläggande värden som 

[samhällslivet] vilar på” och skolans roll att ”förmedla och hos eleverna förankra” (Lpo94, 

s 3) dessa. Respekt och solidaritet av olika slag ska gestaltas i skolan. Här syns dock tydligt 

att läroplanen är en kompromissprodukt då skolan enligt portalparagrafen ska vara både 

icke-konfessionell och följa en kristen etik.  

Parallellt med denna utveckling växte sig aktivitetspedagogiken sig stark i Sverige, 

dock inte utan kritik. Under 1980-talet beskrevs den som ”flumpedagogik”, och fokus på 

tidigare erfarenheter hindrade nya upptäckter. Erfarenhetspedagogiken kopplades även till 

psykologisering och sågs som en ”terapiform” som hörde hemma utanför skolan. Kritiken 

formade Kunskapsrörelsen som förespråkade förmedlingspedagogik och en objektiv och 

vetenskaplig kunskap, snarare än en subjektiv erfarenhetsbaserad kunskap. En viss 

återgång till reformpedagogik har skett de sista decennierna, till exempel vad gäller vikten 

av förförståelse (se t.ex. Ahlberg 2000, Allard, Rudqvist & Sundblad 2001) och tanken att 

verklighetsanpassa undervisningen så att ”steget från lärandet i skolan till användningen av 

kunskapen i näringsliv ska bli mindre” (Gustavsson 1996, s 253), men förmedlings-
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pedagogiken dominerar fortfarande bland policymakare. Ett exempel på detta är Jan 

Björklunds önskan att se mer katederundervisning i den svenska skolan (Björklund 2011). 

 

International Baccalaureate 

Organisationen International Baccalaureate (IB) är en icke-vinstdrivande 

utbildningsstiftelse som grundades 1968 när The International School of Geneva, i 

samarbete med andra internationella skolor, utvecklade vad som nu kallas Diploma 

Programme (DP) för elever i åldrarna 16-19. Utbildningen var främst avsedd för 

diplomatbarn och andra ”internationally mobile students preparing for university” 

(International Baccalaureate 2012) som annars fann sig utan universitetsbehörighet efter 

frekventa flyttar mellan olika länders skol- och betygsystem. I takt med att allt fler skolor 

världen över började erbjuda DP utökades läro- och kursplanernas omfång. 1994 

introducerades Middle Years Programme (MYP), för elever 11-16 år gamla, och tre år 

senare följde PYP för elever i åldrarna 3-12. De olika programmen utformas i enlighet med 

IBs mission statement av IBs programme development team och läroplanerna bearbetas i en 

kontinuerlig sexårig översynscykel. Hänsyn tas till pedagogisk forskning och globala 

utbildningstrender, men drivande är de seminarier där de bästa lärarna från IBs alla 

verksamhetsregioner samlas för att diskutera programmens läroplaner och deras framtid. 

Deltagande lärare väljs ut baserat på rekommendationer från rektorer vid IB World Schools 

(International Baccalaureate 2011, s 24). 

IB har ofta kritiserats som ett elitistiskt projekt för de rika och mäktigas barn, något 

som har grunden i organisationens ursprung i internationella privatskolor. Trots detta 

argumenterade Alexander Duncan Campbell Peterson redan 1972 att “the IB program does 

not in itself favor socio-economic elitism (i Fox 1985, s 67), utan att eventuell elitism var 

ett resultat av att det i första hand var privatskolor som erbjöd instruktion till IBs målgrupp. 

Idag är ett av IBs strategiska mål är att utveckla ”a more diverse, inclusive IB community 

[and to] break down barriers” (International Baccalaureate 2010, s 7) och mer än hälften av 

alla IB World Schools, skolor som erbjuder ett eller fler av IBs program, är avgiftsfria 

skolor (International Baccalaureate 2012), något som stöder Petersons argument. Kritiken 

om elitism lever dock vidare, och i takt med organisationens framväxt har den också 

kritiserats för västerländsk kolonialism och indoktrinering i IBs värdegrund. Denna kritik 
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går att finna i vetenskaplig litteratur (se t.ex. Paris 2003), men jag har framförallt funnit 

den i formen av internetbaserad aktivism (se t.ex. Truth About IB 2011). 

Värdegrunden är central inom IB som, i motsats till den svenska läroplanen, är ”an 

approach to curriculum organization and teaching and learning” (Kauffman 2005, s 247) 

snarare än ett centralt kunskapsinnehåll. Redan från början ansåg IB att ”a purely academic 

education is incomplete” (Fox 1985, s 59) och satte som mål att utveckla hela människan. 

Den första utgåvan av The General Guide to the International Baccalaureate (1970) 

hävdade att ”the adolescent of today is faced with a bewildering variety of choice; it is 

essential therefore that his education provide him with values and opportunities that enable 

him to choose wisely” (i Fox 1985, s 58). Under åren som följt har IB vidareutvecklat 

denna läroplansfilosofi som, enligt dem själva, “promotes the education of the whole 

person, emphasizing intellectual, emotional, social and physical growth, involving the 

traditions of learning in languages, humanities, sciences, mathematics and the arts” 

(International Baccalaureate 2009, s 1).  

Utöver denna holistiska aspekt är IBs läroplansfilosofi i grunden reformpedagogisk 

(Kauffman 2005), följande i Lev Vygotskijs, Jean Piagets och John Deweys fotspår, där ny 

kunskap bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper. Inlärningen ska ske genom guided 

inquiry, där eleverna med stöd från läraren ska vara aktivt involverade och själva ta ansvar 

för sin inlärning. IBs learner profile, som täcker hela spannet från 3-19 år och inkluderas 

på första sidan av alla läroplansdokument, definierar de egenskaper, färdigheter och värden 

en IB elev ska sträva mot: den första av dessa är inquiry. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Dagens förändrade medborgarskapsideal 

Inom den tidigare forskningen har jag funnit en stark tendens av medborgaridealets rörelse 

från ett nationellt till ett internationellt ideal. Nedan kommer jag diskutera två av de 

undersökningar jag studerat.  

Laura C. Engel och Debora Hinderliter Ortloffs (2009) ”From the local to the 

supranational: curriculcum reform and the production of the ideal citizen in two federal 

systems, Germany and Spain” utgår från en flerårig undersökning bestående av en 

kvalitativ textanalys av Bayerns och Kataloniens läroplansdokument. Utöver detta utfördes 

intervjuer med politiker, tjänstemän, fackföreningsledare och lärare i de två regionerna för 

att placera dokumenten i deras kontext. Engel och Hinderliter Ortloff har kodat de 

normativa ramarna för den ideale medborgaren i dokument och bland policy makare och 

funnit att ”den ideale medborgaren” har förändrats i de två regionernas läroplaner i takt 

med EUs framväxt och att medborgarskapsutbildning inte längre kan ses som enbart en 

nationell angelägenhet, ”but rather must conceive of policy production throughout the four 

levels of active government: EU, central national state, regional, and local” (Engel & 

Hinderliter Ortloff 2009, s 179).  

Både i Tyskland och Spanien skapas läroplaner både på nationell och på regional 

nivå. Valet av just Bayern och Katalonien berodde delvis på att Tyskland och Spanien är 

särskilt intressanta vad gäller utvecklingen av medborgarskapsutbildning med tanke på 

ländernas resa från fascism till demokratier under 1900-talet. 

I Spanien har utbildningssystemet post-Franco varit en central komponent av vägen 

till demokrati, och medborgarskapsutbildning är integrerad i många av skolämnena. Den 

spanska grundlagen från 1978 fastställde att ”education shall be directed towards the full 

development of the human personality in respect for the democratic principles of co-

existence and fundamental rights and freedoms” (i Engel & Hinderliter Ortloff 2009, s 

185). Inom Spanien har Katalonien särskilt anammat medborgarskapsutbildning i hopp om 

att fostra katalonsk nationalism, inklusive det katalanska språket och kulturarvet, samt i 

hopp om att bli en mer autonom stat. 

I Tyskland har utbildning länge ”been seen as a primary instrument of the state for 

the purpose of … initiating or supporting social change [as well as] guaranteeing social 
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stability and reproducing social traditions and social order” (Engel & Hinderliter Ortloff 

2009, s 187). Både under den nazistiska regimen och Östtysklands kommunistiska dagar 

var utbildning ett viktigt propagandaverktyg, ute efter att fostra de medborgare som ansågs 

ideala inom tidens politiska agenda. Dagens medborgarskapsutbildning har sin grund i den 

de allierade lade fram då de omorganiserade den tyska skolan efter andra världskriget. 

Engel och Hinderliter Ortloff fann i studien att de ideal som eftersträvats i Katalonien 

och Bayern har skiftat från en regional medborgare till en europeisk medborgare med 

europeiska värden. I Spanien ersattes i grundskolan 2006 filosofiämnet, med starkt fokus 

på katolsk etik, med ett nytt obligatoriskt medborgarskapsämne, ”Education for citizenship 

and human rights”. Konservativa partier och föräldraorganisationer har kritiserat beslutet 

som ett övergivande av de traditionella spanska, katolska, värdena. Även i Bayern är den 

katolska närvaron stor i den på pappret konfessionslösa skolan, men studien fann att 

läroplansdokumenten rör sig i en mer öppen riktning.  

Tidigare läroplaner i Bayern och Katalonien har även haft ett starkt patriotiskt fokus, 

delvis till Tyskland och Spanien, men framförallt till regionen själv. Det lokala språket och 

kulturen har stått i centrum, framför de nationella. De närmar sig nu, men framförallt har 

relationen till Europa stärkts ”by framing the ideal citizen as one who embraces European 

values and the opportunities that Europe offers” (Engel & Hinderliter Ortloff 2009, s 188). 

 

Roland Tormey (1999) har funnit en motsvarande resa inom den Irländska 

grundskolan, något han redovisar i artikeln “The construction of national identity through 

primary school history: the Irish case”. Tormey har analyserat två efter varandra följande 

läroplansdokument, från 1971 respektive 1999. Då läroplanen från 1971 var i effekt i 

nästan 30 år hävdar Tormey att Irland är en särskilt passande fallstudie att studera 

utvecklingen av den nationella identiteten som uttryckt i läroplansdokumenten. Tormey 

kom liksom Engel och Hinderliter Ortloff fram till att diskursen i läroplanen har förflyttat 

den nationella identiteten från icke-Brittisk patriot till mer öppen Europeisk medborgare. 

I analysen har Tormey använt sig av David Silvermans analytical induction metod. 

Vad detta betyder är att metoden ansluter sig till Karl Poppers lösning på 

induktionsproblemet: falsifiering (Thomassen 2007, s 71). Efter att ha utifrån empirin ha 

utvecklat en teori återvänder en forskare som använder sig av analytical induction till 



 

13 

materialet i sök efter bevis som kan vederlägga denna teori, snarar än att leta efter fler 

exempel som kan verifiera den. Tormey utgår ifrån en konstruktionistisk modell när han 

förstår fenomenet nationell identitet som ”constructed in a context of globalisation and 

localisation” (Tormey 2006, s 311).  

Tormey erkänner att skolan endast är en del av medborgarfostran, men anser likväl 

att “the curriculum statement remains an important signal of intent from the Irish state as to 

how it sees Irishness being articulated going forward” (Tormey 2006, s 318).  

Redan i läroplanen från 1971 fann Tormey värden bortom det en trogen medborgare 

kan ge, nämnligen att inom historiaämnet skulle flertalet böcker användas för att utveckla 

”a sense of criticism and evaluation” (i Tormey 2006, s 319). Detta kan självklart kopplas 

till det demokratiska idealet som utvecklats i Europa sedan Andra Världskriget. Trots detta 

skulle historiaundervisningen vara sanningsenlig: någonstans fanns det en sann historia, 

även om eleverna förväntades hålla sig kritiska till den. Utöver detta var medborgaridealet 

patriotiskt och katolskt, det talades om vilka ”dygder” en Irländsk medborgare borde visa. 

I 1999 års läroplansdokument hade detta förändrats och fokus lades på att hos 

eleverna fostra en Irländsk och en europeisk identitet, ”of which diversity was said to be a 

characteristic” (Tormey 2006, s 320). Läroplanen var i detta skede mer öppen, de katolska 

aspekterna nedtonade och det erkändes att ”history is concerned centrally with 

interpretation” (Tormey 2006, s 320). Det nationella idealet slogs samman med ett nytt 

internationellt och europeiskt ideal. 

 

Medborgarskapsideal för framtiden 

Utöver den forskning som visat på internationaliseringen av medborgarbegreppet och det 

tillhörande idealet har det även forskats om hur denna utveckling kan främjas. Ett av dessa 

projekt beskrivs av Walter C. Parker, Akira Ninomiya och John Cogan (1999) i artikeln 

“Educating World Citizens: Toward Multinational Curriculum Development”. Det var ett 

fyraårigt projekt med avsikt att identifiera ”global trends over the next 25 years, the 

desirable citizen characteristics they believed were needed for dealing with these changes, 

and the strategies likely to develop such citizens” (Parker m fl 1999, s 121) och skapandet 

av en läroplan utifrån detta. 
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Forskargruppen bildades med grund i att om de ville utveckla en multinationell 

läroplan för framtiden så krävdes olika perspektiv: de 26 inblandade forskarna kom från 

såväl Japan, Thailand, Storbritannien, Nederländerna, Ungern och Tyskland som Grekland, 

USA och Kanada. 182 informanter deltog i studien, dessa hade valts ut från akademiker, 

lärare och policy makare inom olika fält från länderna ovan. I sin forskning anpassade 

teamet metoden Ethnographic Delphi Futures Research, som sedan 1970-talet använts till 

att förutsäga framtida utvecklingar för stater och industri. Anpassningen fick namnet 

Cultural Futures Delphi och bestod av intervjuer och enkäter i flera omgångar. 

110 av de 182 informanter intervjuades angående framtida globala trender, 

medborgaregenskaper nödvändiga för att hantera dessa samt hur dessa kunde utvecklas. 

Utifrån intervjuresultaten utvecklades en enkät med 60 förutsagda trender, 20 egenskaper 

och 26 strategier för att nå dessa. Efter detta sammanställdes enkätresultaten till ytterligare 

en enkät, som nu inkluderade både respondentens eget svar och det samlade resultatet av 

alla respondenternas svar. Detta för att ge alla ytterligare en chans att betänka sina svar 

efter ett internationellt tankeutbyte.  

Nedan lägger jag fokus på de önskade egenskaperna. Konsensus nåddes om 8 av de 

tjugo kompetenserna, med starkt fokus på ”the ability to deal with serious worldwide 

problems as a member of a worldwide society” (Parker m fl 1999, s 125). De åtta 

egenskaperna som respondenterna såg som viktiga för framtiden lyder som följer:  

 

Ability to look at and approach problems as a member of a global society. 

Ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within 

society. 

Ability to understand, accept, appreciate, and tolerate cultural differences. 

Capacity to think in a critical and systemic way. 

Willingness to resolve conflict in a nonviolent manner. 

Willingness and ability to participate in politics at local, national, and international levels. 

Willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment. 

Ability to be sensitive toward and to defend human rights (e.g., rights of women, ethnic minorities). 

(Parker m fl 1999, s 125). 

 

Alla dessa egenskaper är viktiga på såväl global som nationell och personlig nivå, många 

relaterade till demokrati. Förståelse av och öppenhet inför andra, liksom förmågan att 

kritiskt granska omvärlden och aktivt arbeta för att förbättra den. Idealet är en ansvarsfull 

och öppen människa.  
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Vad gäller de utbildningsstrategier som inkluderats nåddes konsensus angående 16 av 

26, med undervisning i olika aspekter av kritiskt tänkande högst på listan. Dessa 

rekommenderas inkluderas i läroplaner världen över. Parker, Ninomiya och Cogan 

reflekterar att detta varit centralt för undervisare i många år, men denna undersökning visar 

att det även är centralt för många andra av de grupper som är involverade på något 

undervisningsstadie, till exempel akademiker och policy makare. Strategierna representerar 

en läroplan driven av frågor snarare än av svar, av en deliberativ pedagogik snarare än 

förmedling. 

Med grund i enkäterna samlades forskningsteamet för att utarbeta 

läroplansrekommendationer, utifrån hur de uttolkat resultatet av studien. Resultatet är en 

läroplansidé organiserad runt komplexa nutida och framtida problem som påverkar 

människor över gränser, och är tänkt att användas över gränser. Snarare än att centreras 

runt ett centralt kunskapsstoff är det centrala sex etiska frågor med utgångspunkt i studiens 

trender, egenskaper och strategier: 

 

- What should be done in order to promote equity and fairness within and among societies? 

- What should be the balance between the right to privacy and free and open access to information in 

information-based societies? 

- What should be the balance between protecting the environment and meeting human needs? 

- What should be done to cope with population growth, genetic engineering, and children in poverty? 

- What should be done to develop shared (universal, global) values while respecting local values? 

- What should be done to secure an ethically based distribution of power for deciding policy and action 

on the above issues? 

(Parker m fl 1999, s 129). 

 

Dessa frågor ska undersökas via diskussion. Detta är inte bara en pedagogisk utgångspunkt, 

utan även ett mål med utbildningen ”for it creates a particular kind of democratic public 

culture among the deliberators: listening as well as talking, sharing resources, forging 

decisions together rather than only advocating positions taken earlier, and coming to 

disagreement” (Parker m fl 1999, s 130). De deliberativa samtalen om de sex frågorna ses 

som bidragande till skapandet av en multinationell medborgargemenskap. I samtalet ska 

det kritiska tänkandet inkluderas. 

Studien är självklart bara en början, och begränsad i att den inte representerar alla 

länder, utan främst i-länder. Teamet erkänner själva att en inkludering av forskare och 

respondenter från till exempel Sydamerika, Mellanöstern och Afrika med största 
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sannolikhet skulle lett till andra, lika värdefulla, resultat. Studien har dock inte som mål att 

i sig utveckla en faktisk multinationell läroplan, snarare ska den ses som ett förslag på hur 

utvecklingen av en sådan kan ske, varför detta spelar mindre roll. Att förutspå framtiden är 

inte en säker vetenskap – men de har gjort ett försök. Metodvalet att söka konsensus hos 

respondenterna har utav nödvändighet lett till fokus på det gemensamma snarare än det 

som skiljer sig, något som självklart skulle kunna ge lika viktiga resultat. Konsensus 

lyckades nås inom de länder som undersökts – skulle detta kunna ske med ett större urval? 

Hur skulle olikheterna relatera sig till likheterna i detta fall? Parker, Ninomiya och Cogan 

är väl medvetna om att den läroplan de föreslår representerar något av en utopi, men vill 

ändå visa på vikten av en multinationell utveckling av skolans såväl som samhället då de 

tvivlar på att nationella ramverk till fullo kan förbereda elever för den nya världen och dess 

krav. 

 

Mitt bidrag till forskningsområdet 

Förutom den generella litteraturforskning jag gjort om medborgarideal och läroplaner har 

jag självklart försökt hitta information specifikt om Making the PYP happen och Lgr11, 

något som dock inte varit så lätt. Vad gäller Lgr11 har jag inte funnit så mycket akademisk 

forskning, troligen då läroplanen är så pass ny. Jag har dock läst allmänt om 

läroplansutveckling i Sverige för att stödja min historiska bakgrund.   

IB lanserade PYP 1997, och har kontinuerligt uppdaterat sin läroplan, senast 2009. 

Trots detta är det svårt att hitta forskning som behandlar PYP i någon inkarnation. Det är 

möjligt att hitta akademiska texter om IB som helhet, men jag har överlag valt att 

åsidosätta dessa utanför den historiska bakgrunden. En av anledningarna bakom mitt beslut 

är att mycket av forskningen om IB är så pass gammal, eller behandlar information så pass 

gammal, att den har lite att säga om dagens situation, än mindre om PYP som inte 

existerade i detta utvecklingsstadium (se Fox 1985, Tarc 2009). Nästa anledning att jag 

åsidosatt forskningen om IB är dess fokus på IBs Diploma Programme, något som är 

intressant men ligger på gränsen av vad som behandlas i min uppsats. Den tredje och sista 

anledningen som motiverat mig att se bortom forskning som specifikt behandlar PYP är att 

jag har svårt att se den som vetenskapligt objektiv trots dess publicering i vetenskapliga 

tidsskrifter. Många artiklar är skrivna av Ian Hill, tidigare Director General inom 

International Baccalaureate Organization (se t.ex. Hill 2002, Hill 2006). Andra artiklar 
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markeras som skrivna ”in cooperation with the IBO” med IBs dåvarande logotyp (Hill 

2002, Kauffman 2005). 

Avsaknaden av pålitlig vetenskaplig forskning om IB och PYP idag, samt forskning 

om Lgr11, motiverar min forskning i denna uppsats. Här kan jag tillföra något till det 

vetenskapliga området. 
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FORSKNINGSMATERIAL OCH URVAL 
Forskningsmaterialet för min undersökning bestämdes i och med mitt syfte och mina 

forskningsfrågor och består av de aktuella läroplansdokumenten för den svenska 

grundskolan och PYP. Som de flesta läroplaner är dessa organiserade på två nivåer: 

generella och breda mål, samt specifika kunskaps- och aktivitetsmål (Levin 2008). De ser, 

även här som många andra läroplaner, dock mycket olika ut då en läroplan kan bestå av 

endast ”statements about what must be learned”, men kan också vara “a complex culture 

that includes the structure of knowledge, the specific content, the balance between subjects, 

the organization of the school day, the resources to be used, the teaching methods and the 

expectations of pupils and staff” (Skelton 2002, s 39), eller däremellan.  

Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) frångår 

Lpo94s uppdelning av läroplaner och kursplaner och samlar dessa i ett dokument, medans 

PYPs läroplan är uppdelad i ett flertal. Centralt ligger Making the PYP happen: A 

curriculum framework for international primary education (2009) och Making the PYP 

happen: Pedagogical leadership in a PYP school (2009). Utanför dessa ligger ett flertal 

dokument som benämns scope and sequence, som specifikt befattar sig med de olika 

ämnesområdenas undervisning. 

En uppsats som denna har sina begränsningar och ramar vad gäller tid och utrymme 

och jag kommer därför inte att analysera alla delar av alla dokument. Först ämnar jag 

analysera de centrala delarna av de båda läroplanerna, det vill säga kapitel 1 och 2 i Lgr11 

samt PYPs Making the PYP happen: A curriculum framework for international primary 

education (2009, hädanefter Making the PYP happen). Making the PYP happen: 

Pedagogical leadership in a PYP school (2009), har jag valt att inte inkludera då denna 

snarast är en instruktionsbok för rektorer. Utöver detta kommer jag inkludera Lgr11s och 

Making the PYP happens kursplaner i de samhällsorienterade ämnena. Detta urval har 

gjorts då samhällskunskaperna länge har ansetts vara av grundläggande betydelse för att 

utveckla goda medborgare (Fjellström 2001, Bråkenhielm 2001, Larsson 2003). Jag har 

valt att utesluta PYPs Social studies scope and sequence (2008) då denna, liksom övriga 

scope and sequence dokument, inte tillför nytt läroplansmaterial utan enbart exempel på 

undervisningsblock utifrån Making the PYP happen (2009).   

Det är värt att notera att dessa två läroplaner är avsedda för något olika åldrar. Lgr11 

följer i stort sett alla svenska elever genom den obligatoriska skolan, många redan från 
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förskolan, till årskurs 9:s slut vid ca 15 års ålder. Making the PYP happen används i 849 

skolor i 92 länder (International Baccalaureate 2012) med många olika traditioner och lagar 

angående skolgång och kan därför endast definieras som en sexårig skolform som följs av 

elever mellan 3-12  år. Ett alternativ skulle ha varit att endast studera de första sex åren av 

den svenska grundskolan och därmed analysera läroplaner avsedda för samma antal år i 

skolan, ett annat att även inkludera delar av International Baccalaureates MYP och 

analysera läroplaner avsedda upp till en viss ålder. Jag har dock valt att se bortom de 

avsedda åldersspannen och behandla läroplanerna som jämbördiga då syftet med denna 

uppsats är att exponera filosofier och bakomliggande faktorer som påverkar läroplanerna i 

deras helhet, snarare än att jämföra mål för specifika årskurser. 

 

Lgr11 

Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, är den senaste 

svenska läroplanen och togs i bruk höstterminen 2011. Den består av tre kapitel som 

behandlar skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt 

kursplaner i grundskolans ämnen. 

Kapitel 1, Skolans värdegrund och uppdrag, befattar sig med skolans uppdrag ”att 

överföra grundläggande värden … för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället” (Lgr11, s 9), det vill säga med skolans demokratiuppdrag. Skolans värdegrund 

definieras i den ofta debatterade portalparagrafen, följt av stycken om förståelse och 

medmänsklighet, skolans saklighet och allsidighet, utbildningens likvärdighet samt skolans 

respektive elevers och föräldrars rättigheter och skyldigheter. Slutligen behandlas skolans 

uppdrag i inlärningsprocessen och en beskrivning av den miljö som i skolan krävs för att 

stödja denna.  

Kapitel 2, Övergripande mål och riktlinjer, definierar de mål alla elever ska uppnå 

under sin tid i grundskolan, samt riktlinjer för hur skolans personal ska agera för att stödja 

denna utveckling. Dessa mål och riktlinjer är generellt formulerade och skrivna i 

punktform under åtta underrubriker: Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och 

inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan, Skolan och omvärlden, Bedömning 

och betyg samt Rektorns ansvar. I denna sektion blandas således skolans demokrati- och 
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kunskapsuppdrag, men de kunskapsmål som framställs här är grundläggande och endast i 

ett fåtal fall är de ämnesrelaterade.  

Kapitel 3, Kursplaner, är det överlägset längsta kapitlet i Lgr11 och innefattar de 

tjugo ämnen som erbjuds i grundskolan. Här behandlas skolans kunskapsuppdrag på 

djupet. Dessa står i alfabetisk ordning, med undantag för de natur- och samhällsorienterade 

ämnena som är samlade i block; dessa är dock alfabetiskt ordnade inom sig själva. 

Kursplanen i varje ämne inleds med en kort introduktion till ämnet, följt av 

undervisningens syfte. Denna skrivs i löpande text och sammanfattas sedan i punkter som 

definierar de förmågor som eleverna ska utveckla. Efter detta följer det centrala innehållet, 

nytt i Lgr11, som anger det stoff som ska behandlas i grundskolan. Det centrala innehållet 

är uppdelat efter årskurser, 1-3, 4-6 och 7-9, och vidare i kunskapsteman. Under dessa 

specificeras i punktform vad som ska behandlas inom de separata temana. Till sist följer 

kunskapskraven: godtagbara kunskaper i årskurs 3, samt kunskapskrav för betygsstegen E-

A i årskurs 6 och årskurs 9.  

 

Kursplaner i de samhällsorienterade ämnena 

De samhällsorienterade ämnena innefattar geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap. För årskurs 1-3 definierar läroplanen de samhällsorienterade ämnena 

som ett enda, vilket leder till att det centrala innehållet och kunskapskraven för dessa 

årskurser är desamma över de fyra kursplanerna. De kunskapsteman som behandlas inom 

det centrala innehållet är Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i världen och 

Att undersöka verkligheten.  De olika ämnenas kunskapsteman för årskurs 4-6 och 7-9 

redovisas i nedanstående tabell: 
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 årskurs 4-6 
 

 årskurs 7-9 

G
eo

g
ra

fi
 

Livsmiljöer 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 
 

 

 

 

H
is

to
ri

a
 

Kring forntiden och medeltiden, till 

cirka 1500 

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 

1500-1700 

Ökat utbyte och jordbrukets 

omvandling, cirka 1700-1850 

Hur historia används och historiska 

begrepp 

 

 

Forna civilisationer, från förhistorisk tid 

till cirka 1700 

Industrialisering, samhällsomvandling och 

idéströmningar, cirka 1700-1900 

Imperialism och världskrig, cirka 1800-

1950 

Demokratisering, efterkrigstid och 

globalisering, cirka 1900 till nutid 

Hur historia används och historiska 

begrepp 
 

 

 

 

 

R
el

ig
io

n
s-

ku
n

sk
a

p
 

Religioner och andra livsåskådningar 

Religion och samhälle 

Identitet och livsfrågor 

Etik 
 

 

 

 

 

 

 

S
a

m
h

ä
ll

s-

ku
n

sk
a

p
 

Individer och gemenskaper 

Information och kommunikation 

Rättigheter och rättsskipning 

Samhällsresurser och fördelning 

Beslutsfattande och politiska idéer 
 

 

 

(Sammanställt från Lgr11)  

 

Som ses har endast ämnet historia olika kunskapsteman i de olika årskurserna, något som 

dock inte betyder att de övriga ämnena behandlar samma innehåll under alla sex år. För 

geografi, religionskunskap och samhällskunskap specificeras skillnaderna i det centrala 

innehållet genom punkterna under kunskapstemana. Till exempel så föreskrivs det inom 

samhällskunskapliga kunskapstemat Beslutsfattande och politiska idéer att elever i årskurs 

4-6 ska studera ”vad en demokrati är och hur demokratiska beslut ska fattas” samt 

”politiska val och partier i Sverige” (Lgr11, s 202), för att i årskurs 7-9 bredda och fördjupa 

kunskapstemat till ”politiska ideologier”, ”Sveriges politiska system”, ”olika stats- och 

styrelseskick i världen”, ”aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter”, ”Europeiskt 

och nordiskt samarbete” samt ”hur man inom ramen för den demokratiska processen kan 

påverka beslut” (Lgr11, s 203-204).  
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Kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena avslutas, som nämnt ovan, med 

kunskapskrav för årskurs 3, 6 och 9. 

 

PYP 

Making the PYP happen inleds med de färdigheter och attityder IB vill främja hos sina 

elever:  ”IB learners strive to be … knowledgeable … thinkers … communicators … 

principled … open-minded … caring … risk-takers … balanced [and] reflective” (Making 

the PYP happen 2009, learner profile). En människa som visar dessa egenskaper är 

förberedd för dagens internationella värld och kallas internationally-minded.  

Läroplanen i sig börjar med en förklaring, och ett försvar, av IBs 

utbildningsfilosofiska grund: hur de ser på barns inlärning. Med stöd av ibland andra 

Vygotskij, Jerome Bruner och Howard Gardner förespråkar de en utvecklingsteoretisk 

grundsyn, liksom tron att det inte är tillräckligt med ämneskunskaper utan kontext och 

kopplingar mellan ämnen, vad de kallar transdisciplinary learning. Grundtanken är att 

utifrån elevernas ålder och mogenhet, och genom ämnesöverskridande teman, främja 

elevernas egen nyfikenhet som inquirers. 

Efter detta följer ytterligare en förklaring, denna gång av läroplanens struktur. Denna 

är organiserad i tre sektioner: What do we want to learn? The written curriculum, How best 

will we learn? The taught curriculum och How will we know what we have learned? The 

assessed curriculum. I den första av dessa definierar IB fem essential elements av den 

skrivna läroplanen som ska balansera elevernas utbildning: knowledge, concepts, skills, 

attitudes och action.  

Under knowledge diskuteras kunskapsinnehållet, och omöjligheten att bestämma ett 

centralt kunskapsinnehåll passande för alla skolor som erbjuder PYP världen över. Utöver 

dessas olika historia och kulturarv kräver många länder att även IB World Schools ska 

uppfylla de nationella och lokala läroplanerna, något som kräver stor flexibilitet i den egna 

läroplanen. Snarare än att avgränsa ett visst kunskapsinnehåll definierar läroplanen sex 

ämnesområden samt sex transdisciplinary themes som bedöms vara av global betydelse 

och erbjuda eleverna möjligheter att utforska “the commonalities of human experience” 

(Making the PYP happen 2009, s 11). Dessa är sammankopplade på så sätt att 
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undervisningen av ämnesområdena ska ske främst genom studier av de olika 

transdisciplinary themes. 

 
 

Ämnesområdena 
 

Transdiciplinary themes 

Languages 

Mathematics 

Social studies 

Sciences 

Personal, social and physical education 

Arts 

 

Who we are 

Where we are in place and time 

How we express ourselves 

How the world works 

How we organize ourselves 

Sharing the planet 
 

(Sammanställt från Making the PYP happen 2009, s 11-12)  

 

Utifrån dessa ska varje skola utveckla sitt eget kunskapsinnehåll, ett programme of inquiry. 

Ett programme of inquiry täcker alla PYPs årskurser och består av units of inquiry, 

undervisningsblock som utforskar en central idé. Varje årskurs läser eleverna sex olika 

units of inquiry, en för varje transdisciplinary theme. All undervisning inom natur- och 

samhällsvetenskap ska ske på detta sätt, och de ska också innehålla undervisning i de 

övriga ämnena. Dessa kan dock även undervisas som separata ämnen.  

Concepts, nästa essential element, ska vara ett stöd i utvecklandet av det kritiska 

tänkandet och en väg till breddad förståelse. Snarare än memorisering av, till exempel, årtal 

kräver concepts en undersökning av, bland annat, orsak, verkan och relation. Efter detta 

följer skills, färdigheter, som eleverna ska utveckla. I denna del av läroplanen inkluderas 

ämnesöverskridande färdigheter, till exempel thinking skills, research skills och self-

management skills. Förhållningssätt, attitudes, är nästa essential element. Här beskrivs hur 

skolor, lärare och elever inom PYP ska förhålla sig till andra, till miljön och till lärande. 

Den sista av PYPs essential elements är action, något som sträcker sig långt utanför 

skolans gränser. Action definieras som resultatet av de andra elementen, vad eleverna 

faktiskt gör efter en unit of inquiry som visar att de tagit till sig den. 

How best will we learn? The taught curriculum och How will we know what we have 

learned? The assessed curriculum tittar på implementering respektive sätt att bedöma. Här 

utvecklas hur lärare praktiskt kan skapa möjligheter för inquiry och ta vara på denna när 

eleverna visar den, samt hur man som lärare använder IBs PYP planner för att planera varje 
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unit of inquiry. Olika former av effektiv bedömning diskuteras, liksom sätt att 

kommunicera med föräldrar.  

 Making the PYP happen inkluderar såväl filosofi som ett stort antal termer som på 

olika sätt relaterar till varandra; kort sagt är det ett komplicerat dokument som till lika stor 

del försvarar som förklarar läroplanen. Nedanstående bild är en grafisk representering av 

PYPs läroplan, något som jag inkluderar då den har varit till stor hjälp för min egen 

förståelse av relationerna mellan de olika enheterna i denna. 

(International Baccalaureate 2012) 

 

Making the PYP happen avslutas med ett annex som innehåller IBs filosofi som den 

specifikt relaterar till de sex ämnesområdena. Här tecknas good practice, effektiva och 

rekommenderade attityder och sätt att lära ut ämnet, samt vilken roll ämnet kan spela i ett 

programme of inquiry. Det inkluderas även en sektion om hur ämnena förändras och växer, 

från traditionella utlärningssätt till nya idéer. Efter detta definieras strands, kunskapsteman, 
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som innehåller elementen knowledge och skills. Concepts definieras i specifik relation till 

ämnet, samt förslag på frågor som illustrerar dem.  Sist i annex anges expectations, 

förväntningar, angående vad eleverna ska lära sig inom ämnet under sin tid i PYP. 

Beroende på ämne delas dessa mål in antingen i phases, utvecklingsstadier, eller 

åldersgrupperingar. Social studies och science delas efter ålder och de ämnen som kan läsas 

enskilt delas in i phases. 

 

Annex: Social studies in the Primary Years Programme 

Social studies definieras av IB som ”the study of people in relation to their past, their 

present and their future, their environment and their society” (Making the PYP happen 

2009, s 103), och är avsett att öka den interkulturella förståelsen och respekten för olika 

individers och gruppers värden och traditioner. Ämnet är centralt för utvecklingen av 

international-mindedness hos elever. 

Det förklaras att en mängd olika strategier kan användas vid undervisning i social 

studies, men att valet av dessa ska grundas i IBs pedagogiska filosofi Det noteras att olika 

nivåer av språkförståelse är vanligt, liksom olika nivåer av inlärning och olika sätt att lära 

sig. Därför bör ett flertal aktiviteter och strategier inkluderas, men dessa ska alla vara 

inquiry based. Kunskapsinnehållet bestäms utifrån “the school‟s location, context and 

curriculum requirements” (Making the PYP happen 2009, s 103), men undervisningen 

måste ske i enlighet med IBs filosofi. Utöver detta har olika lärare olika erfarenheter av 

social studies genom sin utbildning och sin omvärld och dessa påverkar vad eleverna lär 

sig, varför det är viktigt att ämneskunskaperna hålls aktuella och breddas via fortbildning, 

kontakt med kollegor och händelser i världen. 

Social studies kan kopplas till alla de transdiciplinary themes som Making the PYP 

happen innefattar, varför all undervisning inom ämnet, liksom inom science, helt och hållet 

ska ske inom skolans programme of inquiry. Spontana inslag av social studies uppmuntras, 

men den planerade undervisningen hänvisas till units of inquiry. Skolor som av olika 

regelverk krävs erbjuda en viss behandling av ämnet är tvungna att utveckla en plan för hur 

dessa bäst kan infogas in i deras programme of inquiry.  

Undervisningens fokus ska, bland annat, ligga på ”planning units of inquity that lend 

themselves to transdicplinary investigation across the areas of the curriculum” snarare än 
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”planning units based on singel disciplines such as history, geography or society” (Making 

the PYP happen 2009, s 105). Utöver detta krävs ett väl sammansatt och utvecklat 

programme of inquiry, användande av ett flertal källor och perspektiv, units of inquiry som 

täcker det lokala och globala snarare än det västerländska, fokus på förståelse snarare än 

fakta i sig och till sist att visa eleverna hur de är ansvariga för och kan påverka vår värld. 

Efter detta följer en lista av de skills som elever ska ges chans att utveckla som en del 

av social studies undervisningen. Dessa är att: 

 

- formulate and ask questions about the past, the future, places and society 

- use and analyse evidence from a variety of historical, geographical and societal sources 

- orientate in relation to place and time 

- identify roles, rights and responsibilities in society 

- assess the accuracy, validity and possible bias of sources 

(Making the PYP happen 2009, s 106) 

 

Strands definierar de kunskapsteman som IB föreskriver, nämnligen human systems and 

economic activities, social organization and culture, continuity and change through time, 

human and natural environments och resources and the environment. Vad som menas med 

dessa titlar definieras, liksom relaterade koncept, men vilket innehåll som ska inkluderas 

lämnas som sagt till skolorna. Efter detta inkluderas PYPs key concepts specifikt som de 

relaterar till social studies. Annex avslutas med Overall expectations in social studies, 

arrangerat efter åldersgrupper: 3-5 år, 5-7 år, 7-9 år och 8-12 år. 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
C-uppsatsen syfte begränsade i sig de metoder jag kunde använda: för att undersöka 

läroplansdokumenten måste någon form av textanalys ske. Då jag är intresserad av 

konstruktionen av den ideale medborgaren i läroplansdokument verkade en diskursanalys 

av någon form inledningsvis passande. Dessa bygger alla till viss del på en social-

konstruktionistisk grund, och ”delar utgångspunkten att våra sätt att tala på inte neutralt 

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

skapandet och förändringen av dem.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 7). Det sätt på 

vilket ett fenomen förstås och talas om utifrån ett specifikt sammanhang eller system är 

själva diskursen.  

Göran Bergström och Kristina Boréus (2005) jämför språket med en ”konstruerande 

lins” (Bergström & Boréus 2005, s 22), en väluttänkt liknelse. Liksom kamerans lins 

fokuserar på en avgränsad del av bilden, och zoomar in för att undvika störande element, så 

riktar språket samhällets tankar i specifika banor samtidigt som det utesluter andra element. 

På detta sätt definieras vad som är tradition och inte, vad som är friskt och vad som är 

sjukt, vad som är rätt och fel – vad som är normalt respektive onormalt. Diskursen behöver 

inte i sig benämna det avvikande, den är i sig ”ett regelbundet diskriminerande av andra” 

(Säfström 1999, 238) diskurser. Tidiga tankar la stor vikt på hur dessa begränsningar 

tvingade människor, sedda som passiva subjekt, att handla i strikta mönster. Framförallt 

inom den klassiska marxismen lades stor vikt vid hur folket styrdes ideologiskt, utan 

möjlighet att bryta sig fria. De senaste decennierna har det dock växt fram en enighet inom 

diskursanalys, kommunikationsvetenskap och kulturstudier att ”tesen om den dominerande 

ideologin underskattade människors förmåga att göra motstånd” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s 23). Diskurser anses fortfarande begränsande på grund av sin 

normaliserande funktion, men människorna som agerar inom dem är aktiva konstruktörer 

som deltar i skapandet och därför kan motarbeta dem (Bergström & Boréus 2005c). 

Tankarna om språkets funktion inom diskursanalysen stämmer väl med min egen syn 

på språk och hur det kan användas, men under arbetets gång har jag rört mig ifrån 

diskursanalysen som metod. Dess social-konstruktionistiska grund finns kvar i bakhuvudet, 

men då jag är ute efter en beskrivning av läroplanernas medborgarideal och faktorer bakom 

dessa har jag rört mig ifrån diskursens normaliserande struktur mot en kvalitativ textanalys 

där jag relaterar läroplanernas text till möjliga påverkansfaktorer. 
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Pär Widén (2009) beskriver kvalitativ textanalys, utvecklad ur hermeneutiken, och 

dess tre analysdimensioner: upphovsmannen, form och innehåll samt textens förhållande 

till den externa kontexten. Två av dessa kategorier är starkt närvarande i mina frågor, 

upphovsmannen då jag undrar över vikten av stat eller organisation, något som tillsammans 

med omständigheter och filosofier kan relateras till den externa kontexten.  Analysen av 

karakteristiska drag görs även den i relation till kontexten, men kan också relateras till 

textens form och innehåll. Widén, liksom Bergström och Boréus (2005), trycker på 

forskarens förförståelse och dess påverkan på analysen. 

Carl Anders Säfström och Leif Östman (1999) identifierar två syften med textanalys, 

att klargöra ”våra möjligheter och/eller våra önskningar, syften och mål” (Säfström & 

Östman 1999, s 117) eller att ”exponera försanthållanden” (Säfström & Östman 1999, s 

115). Jag vänder mig mot den exponerande kritiken för att belysa ”saker och förhållanden 

som tidigare har tagits för givna, som naturliga, som självklart positiva” (Säfström & 

Östman 1999, s 115-116) inom läroplanerna. Inte för att jag anser dessa negativa som 

sådant, utan för att jag anser att medvetenhet om och reflektion över hur våra tankemönster 

skapas är en del i att självständigt kunna skapa sina åsikter och sin relation till omvärlden. 

Säfström och Östman kallar detta för att ”bryta tystnaden” (Säfström & Östman 1999, s 

116), precis vad jag är ute efter att göra med att påpeka att läroplanerna och dess ideal inte 

är naturliga sanningar, utan konstruerade principer som kräver medvetenhet. 

För att uppnå detta har jag utfört en grundlig textanalys av mitt valda material, de två 

läroplanerna, där jag efter genomläsning identifierat teman kopplade till de relevanta 

faktorerna och därefter i flera omgångar läst materialet i sökande efter exempel som 

påvisar eller motsäger min tolkning. Jag är medveten om mina egna ideal och att närheten 

till dessa kan göra det svårt att se dem som ”socialt konstruerade betydelsesystem som 

kunde har varit annorlunda” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 28). Jag tar för givet att 

mina erfarenheter har format mig, liksom denna undersökning har påverkat min förståelse 

och accepterar detta som en del av processen. 
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ANALYS 

Vilka karakteristiska drag och färdigheter ges den ideale medborgaren i 

läroplanerna? 

IB definierar sitt medborgarideal väldigt tydligt i sin learner profile. Kort syftar IB att 

utbilda ”internationally minded people who, recognizing their common humanity and 

shared guardianship of the planet, help to create a better and more peaceful world” (Making 

the PYP happen 2009, mission statement). Detta ideal delas vidare upp i tio olika 

egenskaper som tillsammans ska eftersträvas för att nå målet av international mindedness. 

IBs elever ska sträva att vara inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, 

principled, open-minded, caring, risk-takers, balanced och reflective. Dessa är tydligt 

elevcentrerade, och klart aktiva i att de ska strävas efter. Ingenstans står det att IBs elever är 

detta, utan de ska sträva efter det. Det är en aktiv formulering, som även återfinns i att IB 

har valt namnet learner profile snarare än student profile, samt i definitionerna av de olika 

egenskaperna: 

 

Inquirers They develop their natural curiosity. They acquire the skills necessary to conduct 

inquiry and research and show independence in learning. They actively enjoy 

learning and this love of learning will be sustained throughout their lives. 

(Making the PYP happen 2009, learner profile) 

 

Alla egenskaper utvecklas för att förklara IBs särskilda användning av orden. Utöver 

förklaringen av inquirer ovanför definierar IB knowledgeable som ett utforskande av olika 

koncept, idéer och frågor med lokal och global betydelse, och de kunskaper som inhämtas 

under denna process, snarare än specifika akademiska fakta. Thinkers visar eget initiativ i 

att tänka kritiskt och kreativt, och communicators kan uttrycka sig på flera språk och sätt, 

samt vet hur man lyssnar på andra i ett effektivt samarbete. Elever som visar sig principled 

visar integritet och ärlighet, respekt för andra och tar ansvar för sina egna handlingar. 

Förståelse och uppskattning av andra människor och kulturers perspektiv, värden och 

traditioner visar open-mindedness. IB elever ska även sträva mot att vara caring och visa 

empati och respekt för andra människor och naturen vi lever i. Risk-takers tar sig an nya 

erfarenheter och utmaningar väl förberedda och står för sin självständighet. Balanced är 

man när man ser vikten av fysisk, intellektuell och emotionell balans i livet och lever 

därefter. Till sist ska en IB elev sträva efter att vara reflective, att tänka och utvärdera sin 

utveckling och sina erfarenheter, och lära sig att förstå sina starka och svaga sidor i hopp 



 

30 

om att utveckla sig själv. Sammanfattat är IBs medborgarideal en aktiv människa med stark 

agency som lever i samspel med andra, och ser på verkligheten med kritiska och kreativa 

ögon. 

Detta ideal är det som IB själv uttrycker, men frågan är om detta ideal lever vidare i 

resten av läroplanen och, i så fall, på vilket sätt. IB learner profile är skriven för att täcka 

IBs hela verksamhet, för elever mellan 3-19 år medan läroplanen som undersöks nedan 

endast är skriven för 3-12 år. Vi har redan sett att hela learner profile består av 

strävansmål, vi vet att PYP elever inte strikt förväntas uppnå dem till fullo, men vad 

förväntas då? Hur skrivs medborgaridealet i Making the PYP happen? 

Synen på elever som aktiva medskapare av sin värld ses på flera ställen i läroplanen. 

Deras pedagogiska filosofi, grundad på bland andra Vygotskij och Gardner, förutsätter att 

eleverna utifrån sina egna förutsättningar är delaktiga i skapandet av kunskap genom 

inquiry. Ibland essential elements krävs action, “a manifestation in practice of the other 

essential elements” (Making the PYP happen 2009, s 10). Transdisciplinary themes består 

av frågor som alla placerar eleverna i centrum av kunskapen:  

 

- Who we are 

- Where we are in place and time 

- How we express ourselves 

- How the world works 

- How we organize ourselves 

- Sharing the planet 
 

Under attitudes sammanfattas de attityder som PYP vill främja. Dessa är starkt kopplade 

till IBs learner profile i att dessa termer används i förklaringarna i learner profile, och här 

förklaras dessa ord. Ovan citerade jag definitionen av en inquirer, som innefattade 

termerna curiosity och independence. Bland attitudes förklaras dessa vidare: 

 

Curiosity Being curious about the nature of learning, about the world, its people and 

cultures. 

Independence Thinking and acting independently, making their own judgments based on 

reasoned argument, and being able to defend their judgments. 

(Making the PYP happen 2009, s 24) 
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I sig kan dessa kopplas till andra aspekter av learner profile, då de inkluderar open-

mindedness och kritiskt tänkande. Detta ses vidare i annexet under social studies där 

kritiskt tänkande och samspel med andra sätts som innehåll i undervisningen: 

 

learn how to ask compelling and relevant questions that can be researched 

… 

develop an understanding of other cultural groups and an appreciation of other ideas and beliefs 

… 

gain conceptual understanding through participating in learning experiences that foster sensitivity, 

creativity and initiative, leading to socially responsible action 

(Making the PYP happen 2009, s 104) 

 

Läroplanen återkopplar kontinuerligt till sig själv och visar ett sammanhängande dokument 

med en intern logik som håller. Medborgaridealet är konstant genom hela dokumentet; en 

öppen människa som själv skapar sin värld efter en kritisk och kreativ granskning, som 

lever i samspel med andra som på andra sätt skapar sin värld. 

I motsats till den interna logiken i Making the PYP happen visar Lgr11 vid en 

noggrann läsning ett mer splittrat ideal. Kapitel 1 av Lgr11 beskriver skolans värdegrund 

och därmed de värden som de vill utveckla hos eleverna: deras medborgarideal. De går 

dock inte direkt ut och säger vad idealet är, utan det måste läsas mellan raderna för att ses 

som praktiska egenskaper snarare än en abstrakt värdegrund. 

I sektionen om grundläggande värden förklaras att skolan ska ”förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på” (Lgr11, s 7). Det skrivs inte ut vilket demokratibegrepp 

som används, men det förklaras aspekter som anses viktiga för denna demokrati. 

Framförallt är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta” centrala värden inom demokratin. Dessa kompletteras med lusten att lära och 

respekt för vår miljö. Sammanfattat ska eleverna fostras till ”rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande” (Lgr11, s 7). Jag finner ordet tolerans särskilt talande och 

intressant i en text där varje ord måste ha gått under övervägande. I SAOL definieras 

tolerans som ”fördragsamhet”, tolerabel som ”tillåtlig, uthärdlig, dräglig” och tolerera som 

”fördra, tåla, överse med, finna sig i” (Svenska akademien 2006, s 983). Ordet har klart 

negativa konnotationer och står i konflikt med de mer öppna värdena såsom människolivets 

okränkbarhet, alla människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta. Tolerans 
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sätter det som ska tolereras som underlägset. Om jag antar att varje ord har vägts i 

formuleringen måste jag säga att den interna logiken i stycket saknas.  

En annan motsägelse återfinns i den religiösa aspekten av värdegrunden, när skolan 

ska vara både icke-konfessionell och agera ”i överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition” (Lgr11, s 7). Utöver att texten här säger emot sig själv finns 

även här samma problem som med begreppet tolerans, nämligen att formuleringen sätter 

den kristna etiken, vad den nu egentligen innefattar, över andra etiska influenser och 

därmed kan tyckas kränkande mot alla människors lika värde när deras värdegrunder ses 

som underlägsna vad Lgr11 definierar som normativt. Att sätta den kristna etiken som 

överlägsen är knappast att ”vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 

fram” (Lgr11, s 8). 

Kapitel 1 fortsätter att diskutera egenskaper och attityder som den svenska 

grundskolan ska verka för. Bland annat ska skolan främja förståelse och medmänsklighet, 

verka aktivt mot diskriminering och annan kränkande behandling. Det påpekas att den 

ökade internationaliseringen ”ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” (Lgr11, s 7), något som kan kopplas till 

de grundläggande värdena. Undervisningen ska ske under demokratiska arbetsformer, där 

elever ska få delta i planering och utvärdering av undervisningen, samt vara delaktiga i val 

av bland annat teman och aktiviteter. Detta för att ”förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet” (Lgr11, s 8). I denna sektion, Rättigheter och skyldigheter, beskrivs eleven 

som en aktiv deltagare i denna demokratiska process, men textens formulering sätter här, 

liksom i resten av kapitlet, skolan och undervisningen i centrum: 

 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. 

(Lgr11, s 8)  

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

(Lgr11, s 7) 

 

Det är skolan och undervisningen som agerar subjekt och formuleras som aktiva, medan 

eleverna i texten saknar agency, oavsett beskrivningen av dem som aktiva i skolans 

demokratiarbete och kravet att de ska ”få uppleva olika uttryck för kunskaper” (Lgr11, s 

10), såsom text, bild och dans. 
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Utöver värdegrunden definieras i kapitel 1 att eleverna ska stimuleras att utveckla 

olika egenskaper, nämligen nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och 

problemlösningsförmåga. Genom detta och möjligheter att ta egna initiativ ska 

entreprenörskap främjas. Även fyra olika perspektiv som ska inkluderas i undervisningen 

räknas upp: det historiska, det miljöinriktade, det internationella och det etiska. Dessa kan 

också kopplas till värdegrunden, då de talar om att utveckla en förståelse för samtiden, vår 

planet och andra. 

I kapitel 2 anges de övergripande målen med skolans arbete. Här skrivs eleven som 

aktiv, om än främst efter inhämtandet av kunskap. Detta ligger i att beskriva mål, att 

färdigheter och kunskaper beskrivs så som de ser ut efter målen uppnåtts. Den aktiva 

eleven kompliceras av att den är aktiv i punkterna som räknas upp, men om man läser 

rubrikerna som flyter in i dessa är det skolan som är subjektet: 

 

Skolans mål är att varje elev 

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

respekterar andra människors egenvärde, 

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

hjälpa andra människor, 

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen, och 

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

(Lgr11, s 12) 

 

När rubriken läses som en del av målet ser man att predikatet, det som händer, är att någon 

har ett mål, och att subjektet, den som har målet, är skolan. Punkterna representerar därför 

inte aktiva handlingar av eleverna. Trots detta ger kapitel 2 eleven mer agency, påverkan, 

än kapitel 1, om än i betydelsen av vad de gör efter inhämtning av kunskap snarare än deras 

del i kunskapsprocessen. 

Sammanlagt i kapitel 1 och 2 uttrycks ett demokratiskt medborgarideal, där 

medborgaren ska respektera och hjälpa andra, visa empati för dessa och omvärlden. Detta 

sker med en grund i den kristna etiken och kunskaper om de mänskliga rättigheterna. Som 

diskuterat är den interna logiken inte alltid hållbar. Allas lika värde står på vacklande grund 

mot den kristna etiken och begreppet tolerans. Det demokratiska skolarbetet med delaktiga 

elever kompliceras av elevernas svaga agency. I Lgr11 är det skolan och undervisningen 

som sätts framför eleven. 
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Detta syns även klart i kursplanerna. Syftesbeskrivningarna sätter återigen 

undervisningen i fokus då denna ska ”ge eleverna möjlighet[er] att utveckla kunskaper” 

(Lgr11, s 159), snarare än att helt enkelt säga att ”eleverna ska utveckla kunskaper”. Det 

centrala innehållet har självklart total fokus på kunskapsstoffet snarare än egenskaper. I 

kunskapskraven syns samma sorts formuleringar som i kapitel 2, resultat av undervisning 

snarare än delaktighet i den: 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar 

detta genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. 

(Lgr11, s 163, kunskapskrav i de samhällsorienterade ämnena i slutet av årskurs 3, min kursivering) 

 

Hur förhåller sig då Making the PYP happens öppna, kritiska och kreativa ideal samt 

Lgr11s respektfulla och empatiska ideal till samtida ideal i andra läroplaner? Engel och 

Hinderliter Ortloff (2009) fann att den ideale medborgaren i Katalonien och Bayern var 

“flexible, multilingual, accepting of European ideals of democracy, and has a sense of 

belonging, which embraces the local, the regional, the central national state, and the 

European” (Engel & Hinderliter Ortloff 2009, s 180), samt att de filosofiska och etiska 

aspekterna av läroplanerna rörde sig från det religiösa. Tormey (2006) fann liknande 

resultat på Irland. Till skillnad från dessa undersökningar är jag inte intresserad av hur 

läroplanerna har förändrats, utan endast om de ideal som visas matchar de drag som 

undersökningarna har hittat i samtiden. Stämmer detta med vad vi sett i Making the PYP 

happen och Lgr11? 

Flexibel skulle jag vilja koppla till PYPs communicators, open-minded och risk-

takers. Communicators är flexibla i sina interaktioner med andra, liksom öppenhet och en 

förmåga att möta det nya och okända är en aspekt av flexibilitet. Själva ordet flexible 

används också i läroplanen, dock främst för att beskriva hur lärandet ska anpassas efter 

eleverna. I Lgr11 finner jag mindre att relatera till flexibilitet, ordet nämns inte ens . Det 

skulle kunna kopplas till en öppenhet för andra i och med allas lika värde där skolan är 

”öppen för skilda uppfattningar” (Lgr11, s 8), men som ses ovan är denna empati och 

tolerans komplicerad av toleransbegreppet och den kristna etiken.  

Flerspråkigheten ses dock i båda läroplanerna som en viktig del av undervisningen: 
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Communicators They understand and express ideas and information confidently and creatively 

in more than one language and in a variety of modes of communication. They 

work effectively and willingly in collaboration with others.  

(Making the PYP happen 2009, learner profile, min kursivering) 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,  

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något 

ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt 

(Lgr11, s 13) 

 

Making the PYP happen förklarar behovet av att eleverna lär sig mer än ett språk med att 

detta “enriches personal development and helps facilitate international-mindedness” 

(Making the PYP happen 2009, s 68), något som jag relaterar till de teorier som visat att 

flerspråkighet ger bättre studieresultat då varje språk på modersmålsnivå ger eleven ett 

annat perspektiv, andra glasögon, att se på världen med (se t.ex. Johnstone, Harlen, 

MacNeil, Stradling & Thorpe 1999). IB är dock noga med att flerspråkighet inte är den 

enda faktorn i utvecklingen av international-mindedness, då detta även skulle betyda att det 

är omöjligt att uppnå international-mindedness som enspråkig. Alla skolor som erbjuder 

PYP är dock tvungna att erbjuda ett andra språk från det år eleven fyller sju. Lgr11 

utvecklar inte inkluderingen av tre språk, svenska, engelska och ett modernt språk, längre 

än att ”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” (Lgr11, s 9).   

Lite vagt ser Engel och Hinderliter Ortloff acceptans av det europeiska 

demokratiidealet som en del i läroplanerna, utan att definiera vad detta ideal är. Utifrån 

deras artikel ser jag dock respekten för andra, öppenhet för andra sätt att leva och ett 

ansvarstagande utifrån sina rättigheter. Lgr11 talar om ”grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” (Lgr11, s 7), som jag anser faller under det 

europeiska idealet, även om de också är vaga gällande vad idealet i sig innebär. Med sin 

fokus på öppenhet, respekt, kritisk tänkande och ansvar uppfyller även Making the PYP 

happen denna egenskap. Även nästa krav, att känna en tillhörighet till de olika samhällen 

eleven är delaktig i, lokalt, nationellt och internationellt, anser jag uppfylls av båda 

läroplanerna. 

Som diskuterat tidigare är den etiska aspekten komplicerad i Lgr11 då den ska vara 

kristen och skolan icke-konfessionell, något som gör att Sverige inte riktigt har kommit 

ifrån kyrkans inflytande på skolan. Utöver detta rör sig Sverige dock från det strikt kristna, 
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en resa som lett till att ämnet religionskunskap tog över kristendomsundervisningen, så vi 

rör oss på rätt väg, även om vissa formuleringar lever kvar.  

 

Med ögat mot framtiden beskriver Parker, Ninomiya och Cogan (1999) framtidens 

medborgarideal som ”the ability to deal with serious worldwide problems as a member of a 

worldwide society” (Parker m fl 1999, s 125), och listar förmågor och attityder som ska 

stödja detta ideal (se sidan 14). Även här läggs fokus på respekt för andra och miljön, 

liksom allas ansvar att arbeta för allas bästa, om det gäller källsortering eller att vara 

politiskt aktiv.  Annorlunda mot Engel och Hinderliter Ortloff liksom mot Tormey är 

vikten av det kritiska tänkandet för att balansera öppenheten, något som återkommer bland 

strategirekommendationerna:   

 

Support the teaching of subject matter in a manner that encourages children to think critically. 

Emphasize students' ability to critically assess information in an increasingly media-based society. 

(Parker m fl 1999, s 125) 

 

IB lägger stor vikt vid detta bland learner profile egenskaperna thinkers och reflective, 

samt genom att trycka på behovet av källkritik genom dokumentet. Om källkritiken är 

närvarande i hela Making the PYP happen förpassas den i Lgr11 till det centrala 

kunskapsinnehållet, till stoffet snarare än eleverna, men den finns med i läroplanen som en 

viktig del av samhällsämnena: 

 

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 

(Lgr11, s 177, centralt innehåll i historia för årskurs 7-9) 

 

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. 

(Lgr11, s 201, centralt innehåll i samhällskunskap för årskurs 4-6) 

 

Utifrån Engel och Hinderliter Ortloff (2009) och Tormey (2006) och deras resultat från 

Katalonien, Bayern och Irland ser jag absolut att Making the PYP happen passar in med 

den funna ideale medborgaren och det nya internationella i detta. Lgr11s idealmedborgare 

ligger väldigt nära, men den stöter på problem med den etiska aspekten och flexibiliteten. 

Dessa problem kan härledas till glappen i den interna logiken där medborgaridealet inte är 

fullt format som en sammanhängande person, utan snarare ett antal pusselbitar som inte 
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riktigt passar in i varandra. Samma sak gäller Parker, Ninomiya och Cogans 

multinationella medborgarskapande läroplan. 

 

Vilka bakomliggande filosofier kan man utläsa i läroplansdokumenten 

angående läroplanspedagogiska strömningar? 

Läroplanskoder 

Läroplanskoderna, som enligt Englund ”fångar in de strukturerande principer som under 

olika historiska epoker rättfärdigar och är essensen i en skolforms undervisningsinnehåll, 

organisation och pedagogiska metoder” (Englund 1986a, s 8), är också de applicerbara på 

Making the PYP happen och Lgr11. Här kan man se det övergripande målet, eller 

meningen med, just den läroplanen. 

Den klassiska läroplanskoden, som riktar sig främst mot antikens filosofi, är inte 

närvarande i någon av läroplanerna. PYPs läroplan har en klar värdegrund utsatt i IBs 

mission statement och learner profile, en som är närvarande genom hela texten, men 

idealet handlar om att acceptera och inkludera alla, genom att vara öppna inför ”the 

perspectives, values and traditions of other individuals and communities” (Making the PYP 

happen 2009, learner profile). Utöver detta riktar IB sin läroplan mot framtiden där ”young 

people … help to create a better and more peaceful world” (Making the PYP happen 2009, 

mission statement). Det finns inte ett sätt att tänka som är rätt, inget klassiskt ideal från en 

gyllene tid – läroplanen blickar framåt och öppnar för många sätt att tänka. Samma 

tänkande kan ses i Lgr11, där ”förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar” (Lgr11, s 7) skrivs fram som viktig i och med världens internationalisering 

och de krav som framtiden ställer. 

Inte heller den aristokratiska läroplanskoden kan urskiljas i läroplanerna. Båda 

läroplanerna är på det klara med att skolan är till för att ”främja alla elevers utveckling och 

lärande” (Lgr11, s 7, min kursivering) oavsett bakgrund. Man skulle kunna argumentera att 

IB och PYP ser sig själva som bättre, men här är det inte tal om eleverna ska fostras utifrån 

någon inbillad medfödd ställning utan det är pedagogiken som IB anser vara överlägsen: 

alla elever, oavsett ”perspectives, values and traditions” (Making the PYP happen 2009, 

learner profile) är välkomna och har ett värde. Vad gäller IB kan det dock vara värt att 

notera att även om privatskolor inte längre är i majoritet bland skolor som erbjuder IB 
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associeras dess program ofta med dessa vilket leder till att individuella skolor kan utveckla 

drag som kan förknippas med den aristokratiska läroplanskoden, nämligen avskiljandet och 

att se sig som förmer. 

Den moraliska läroplanskoden, där unga ska fostras lojala till makten och dess 

värderingar, är något mer komplicerad. Making the PYP happen vill att eleverna ska 

utvecklas till självständiga och frågande medborgare, något som även kan ses i Lgr11s 

första kapitel, så det är inte tal om att fostras som lojala till makten. ”Skolväsendet vilar på 

demokratisk grund” (Lgr11, s 7) står det i Lgr11. Båda läroplanerna ger dock skolorna i 

uppgift att överföra deras moraliska värderingar till eleverna: 

 

The aim of all IB programmes is to develop internationally minded people who, recognizing their 

common humanity and shared guardianship of the planet, help to create a better and more peaceful 

world. 

(Making the PYP happen 2009, mission statement) 

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden … för att därigenom förbereda dem för att 

leva och verka i samhället. 

(Lgr11, s 9) 

 

Dessa värderingar ska vara till nytta för samhället, vare sig lokalt eller globalt. 

Den rationella, eller utilistiska läroplanskoden ska, enligt Englund (1986a) förbereda 

folket för framtida praktiska uppgifter. Det handlar om samhällsnytta, socialt och 

ekonomiskt. Här ser jag mindre koppling till läroplanerna än vad gäller de mer abstrakta 

värderingarna, framförallt vad gäller Making the PYP happen. Även om PYPs värderingar 

och de egenskaper de vill fostra ska skapa en bättre värld så lämnas de specifika 

kunskapskraven för framtiden i mångt och mycket till skolorna efter lokala förutsättningar. 

Lgr11 visar ett starkt fokus på kunskaper i sitt centrala innehåll som lägger Lgr11 närmare 

den rationella koden än Making the PYP happen, samt identifierar att ”skolan har i uppdrag 

att … främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhällt” (Lgr11, s 9). Närmare betyder dock inte nära vad gäller läroplanen i sig, men 

koden kan ses i skolans utveckling i och med dess ökade fokus på yrkesinriktade- och 

lärlingsutbildningar. Making the PYP happen lägger dock fokus på individen och 

pedagogiken i sin läroplan, något som Lundgren identifierat som grunddrag inom den 

rationella läroplanskoden (Englund 1986a). 
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Till sist har vi den demokratiska eller medborgerliga läroplanskoden, där eleverna 

själva ska ges stor plats att utforma sin utbildning genom elevdemokrati, samtal och 

kommunikativ frihet. I Lgr11 nämns detta i kapitel 1 där det bestäms att ”undervisningen 

ska bedrivas under demokratiska arbetsformer” (Lgr11, s 8). Exempel på detta är att 

eleverna ska ”delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 

kurser, ämnen, teman och aktiviteter” (Lgr11, s 8). Elevernas deltagande i arbetet slås, 

liksom lärarnas professionella ansvar, dock undan i och med de nyintroducerade centrala 

innehållen inom varje ämne, där ämnen och teman i stor utsträckning redan är valda. Under 

årskurs 4-6 ska eleverna undervisas om nordisk historia från forntiden till cirka 1850, 

reglerat i teman. Under årskurs 7-9 ska eleverna undervisas om världshistoria, från 

förhistorisk till nutid, även detta nedbrutet i teman. Detta begränsar möjligheten till 

elevdeltagande. 

Inom Making the PYP happen lämnas valet av samhälls- och naturorienterade 

ämnenas teman till de individuella skolorna och lärarna, vilket ger dessa mer utrymme än 

Lgr11 ger svenska lärare. Detta betyder inte i sig att eleverna får större påverkan, men 

utrymme för detta finns. Läroplanen instruerar lärarna att låta eleverna ta ansvar för sitt 

lärande i samråd med klasskamrater och lärare: 

 

In the PYP classroom, the teacher facilitates the process of students becoming initiators rather than 

followers by … encouraging students to ask questions of each other as well as of the teacher 

(Making the PYP happen 2009, s 42) 

 

Making the PYP happen går inte rakt ut och säger att eleverna ska vara med i planerandet 

och talar inte heller om elevdemokrati som sådan eller användandet av det deliberativa 

samtalet, men de har en röd tråd av elevansvar, delaktighet och samarbete som följer hela 

läroplanen, från första till sista sidan. Det finns utrymme för ett sådant arbetssätt, men det 

krävs inte. 

Varken Making the PYP happen eller Lgr11 passar in enbart i en av 

läroplanskoderna, utan de har båda drag från den demokratiska och rationella och vi ser ”en 

förmedling av värden, även om den moraliska läroplanskoden inte dominerar stoffurvalet” 

(Linde 2006, s 37). Alla dessa blandas och är svåra att åtskilja, men det demokratiska idealet 

och dess värderingar står främst i både Making the PYP happen och Lgr11.  
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Pedagogik 

Lgr11 definierar inte själv vilken pedagogik som svenska staten och Skolverket står för, 

men det betyder inte att det inte går att utläsa deras syn genom läroplanen i sig. Jag vill 

hävda att Lgr11 står för en förmedlingspedagogisk hållning vad gäller förhållandet mellan 

stoff och elev. Vad gäller stoffet så anges i och med Lgr11 ett centralt kunskapsinnehåll för 

alla svenska elever, med tanken att alla börjar från början och då utvecklar samma 

kunskaper. Här verkar en återgång till eleven som ett tomt kärl att fyllas skymta. Från de 

mer generella och anpassningsbara strävans- och uppnåendemålen i Lpo94 har Lgr11 

utvecklats till ett högst specifikt dokument som exakt anger vad som ska studeras inom 

varje ämne: 

 

De nordiska staternas bildande. 

(Lgr11, s 174, centralt innehåll i historia för årskurs 4-6) 

 

Centrala tankegångar och urkunder inom i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddism. 

(Lgr11, s 189, centralt innehåll i religionskunskap för årskurs 7-9) 

 

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder 

skattepengarna till. 

(Lgr11, s 202, centralt innehåll i samhällskunskap för årskurs 4-6) 

 

Lärarnas professionella inflytande och möjligheter att inkludera individuella och lokala 

förutsättningar är vad gäller stoffet begränsat till att välja vilka ”några” (Lgr11, s 174) av 

de europeiska upptäcktsresorna som ska inkluderas i historieundervisningen för årskurs 4-6 

samt vad som ska inkluderas i undervisningen om ”hemortens historia” (Lgr11, s 200) 

under årskurs 1-3. Inkluderingen av det centrala innehållet är starkt 

förmedlingspedagogiskt. 

Även synen på elevens roll hör till förmedlingspedagogiken. Utöver att 

informationen om eleven är nedtyngd av det centrala innehållet, så skrivs eleven som 

passiv Lgr11. Förutom att i syftessektionerna, i det här fallet i samhällskunskap, hävda att 

undervisningen ”ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper” (Lgr11, s 199) där eleverna 

är subjekt, de som agerar, skrivs eleverna inte som aktiva. Agerande subjekt är istället 

undervisningen, den ska ”ge eleverna förutsättningar” (Lgr11, s 172), ”stimulera eleverna” 

(Lgr11, s 186) och ”ge eleverna verktyg” (Lgr11, s 199) att utveckla olika kunskaper och 

egenskaper. Även om eleverna är de som ska utveckla skrivs detta i passiv form, snarare än 
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att skriva eleverna som agenter och genomgående skriva att eleverna ska utveckla eller 

arbeta mot ett särskilt mål. 

Det centrala innehållet innehåller väldigt få referenser till eleven, något som vidare 

visar på att kunskapsinnehållet är skiljt från eleverna. De referenser som finns till eleverna 

förutsätter i de flesta fall en generell elevarketyp, som när elever i årskurs 1-3 ska studera 

”normer och regler i elevens närmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang 

(Lgr11, s 160). Studier av ”hemortens historia” (Lgr11, s 173) ser, om inte en elevarketyp, 

en grupp elever med behov av samma information.  Inkluderingen av eleven i någon form i 

det centrala innehållet sker under årskurs 1-3, efter det övergår alla instruktioner till 

normen. Inom samhällskunskap ska elever i årskurs 7-9 till exempel behandla ”ungdomars 

identiteter, livsstilar och välbefinnande” (Lgr11, s 202) generellt, snarare än ”i förhållande 

till eleverna”. 

Efter det centrala innehållet följer kunskapskraven. Här är eleven mer i fokus, och är 

det agerande subjektet som ”har grundläggande kunskaper” (Lgr11, s 205), ”kan 

undersöka” (Lgr11, s 190) och ”dra … slutsatser” (Lgr11, s 180). Vid en första anblick kan 

detta då ses som att eleven är i centrum och motbevisar min tidigare analys som sätter en 

förmedlingspedagogisk stämpel på Lgr11. Jag vill dock hävda annorlunda. I själva tanken 

om kunskapskrav visar denna sektion på vad eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs 3, 6 

och 9, och kunskapskraven handlar därför om vad eleverna ska kunna efter att de har 

tillägnat sig kunskapen. Här handlar det inte om en elev som aktiv i sin egen inlärning, utan 

om en elev som utifrån det centrala innehållet, som är förmedlingspedagogiskt formulerat, 

har dessa kunskaper. Elevens aktivitet under själva inhämtandet av kunskapen är inte en 

del av denna sektion, och dess elevfokus går därför inte emot min tes att Lgr11 är 

förmedlingspedagogisk. 

I stark motsats till detta ligger Making the PYP happen. IB gör en poäng av sin 

reformpedagogiska grund. De refererar till Vygotskijs definition av lärande som “the 

creation of meaning that occurs when an individual links new knowledge with … existing 

knowledge (i Making the PYP happen 2009, s 6) och pekar på vikten av ett eleven guidas 

genom den proximala utvecklingszonen av läraren snarare än att de ges all information. 

Gardners intelligenser och inlärningsstilar används som argument för vikten av 

utvecklingen av olika individer som alla skapar sin egen kunskap. På dessa filosofer bygger 

IB sitt centrala inquiry begrepp. Även om eleverna ska guidas så är det deras inquiry, deras 
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aktivitet, som ska vara den centrala undervisningsformen, snarare än den 

förmedlingspedagogiska föreläsningen: 

 

Structured, purposeful inquiry is the way in which students learn best, and the starting point should 

always be students‟ prior and current understanding. Teachers work with colleagues to plan authentic 

learning experiences that address the central idea and inquiry points of the unit. This collaboration 

enhances the transdisciplinary nature of the units.  

… 

Learning that allows for a variety of learning styles and language levels is planned, encouraging 

students to ask and answer their own questions. Through their interaction with the resources and 

dialogue with each other, students consider different points of view, develop skills and attitudes, and 

gain knowledge and conceptual understanding. Students apply skills and concepts in new contexts, and 

transfer new skills and concepts to familiar contexts. 

(Making the PYP happen 2009, s 103-104) 

 

Units of inquiry öppnar enligt sin ”transdisciplinary nature” gränserna mellan olika 

ämnen, ytterligare ett kännetecken av reformpedagogiska tankar. IB gör det enkelt att tänka 

över ämnesgränserna då de inte begränsar ett innehåll inom ämnena. Snarare än ett centralt 

innehåll skrivs i social studies annexet ut de strands och concepts som ska ingå i 

undervisningen, på så sätt att det är lätt att koppla dessa till andra ämnen, som här i social 

studies strand: continuity and change through time: 

 

The study of the relationships between people and events through time; the past, its influences on the 

present and its implications for the future; people who have shaped the future through their actions. 

 

 

Related concepts: chronology, civilizations, conflict, discovery, exploration, history, innovation, 

migration, progress, revolution. 

(Making the PYP happen 2009, s 107) 

 

Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap blandas i detta strand, men 

science kan enkelt inkluderas genom att se vilka vetenskapliga upptäckter som skett och 

deras påverkan på människor, matematikundervisningen kan titta på migrationsstatistik, 

languages på texter från olika perioder och arts på olika civilisationers konst för att bara 

nämna några möjligheter. Självklart kan skolor och lärare organisera på liknande 

ämnesöverskridande sätt i den svenska skolan (se t.ex. Wagner 2004), även under nya 

Lgr11, men kopplingarna finns inte utsatta i denna på det sätt de är i Making the PYP 

happen.  

Dessa formuleringar lämnar även öppet för olika skolor att inkludera olika stoff, 

anpassat efter skolans och elevernas egna förutsättningar. Det finns inget centralt 
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kunskapsinnehåll för alla, IB är ute efter att elever utvecklar kunskaper och attityder 

snarare än ett särskilt kunskapsinnehåll. 

Eleven skrivs vid något tillfälle som den passive i meningen då ”the social studies 

component of the curriculum … provides opportunities for students” (Making the PYP 

happen 2009, s 106), liksom undervisningen i Lgr11 ska ”ge eleverna förutsättningar” 

(Lgr11, s 172). Detta är dock undantaget som bekräftar regeln. I annexet anges overall 

expectations in social studies, där IB anger vilka aktiviteter eleverna ska göra samt vilka 

egenskaper de ska utveckla. Här skrivs eleven som aktiv i själva inhämtningen av kunskap. 

”Students will explore” (Making the PYP happen 2009, s 110): mer aktiv kan eleven inte 

bli. Även i de mer abstrakt formulerade meningarna, till exempel ”they will deepen their 

awareness of how people influence, and are influenced by, places in the environment” 

(Making the PYP happen 2009, s 111), där det kan vara svårt att se hur detta ska ske är det 

eleverna själva som ska fördjupa sin förståelse, inte undervisningen som ska fördjupa 

elevernas förståelse.  

 

Vad är skillnaden mellan en läroplan tillkommen i staten och i en 

fristående skolorganisation? Hur ses denna i läroplanerna? 

Hur kommer det sig då att dessa båda läroplaner är så olika? De är riktade till samma 

stadium av elevers utbildning och har, trots sina olikheter, mycket gemensamt. Med 

utgångspunkt i mina studier finner jag anledningen i det faktum att Lgr11 är, genom 

Skolverket, stadfäst av svenska staten och Making the PYP happen har sitt ursprung i en 

fristående utbildningsstiftelse. Utifrån denna grund finner jag två huvudsakliga anledningar 

bakom skillnaderna. 

Den första av dessa är berättigande. Lgr11 behöver inte berättiga sin existens: den är 

den nya läroplanen som ska användas i svenska skolor, med några få undantag som fått 

särskilt tillstånd att följa andra läroplaner. Svensk lag innehåller bestämmelser om skolplikt 

för elever i grundskoleålder. Tillsammans betyder detta att den stora majoriteten av elever 

kommer att utbildas under den statliga läroplanen, numera Lgr11. Som en fristående 

skolorganisation är IB och PYP inte berättigade på samma sätt. Skolor måste enskilt välja 

att följa PYP, köpa in sig i organisationen för att få rätt att undervisa i den och genomgå 

inspektioner från IB för att bevisa att de följer PYPs läroplan. Föräldrar måste medvetet 
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göra ett val att skicka sina barn till en skola som följer PYP, och i de flesta fall betala 

avgifter då dessa tenderar att vara privat- eller friskolor. För att sprida sin läroplan och 

locka ”kunder” i form av skolor och föräldrar måste IB särskilja sig från andra skolformer, 

statliga eller privata. För att överleva måste de stå ut från mängden och berättiga sin egen 

existens.  

Vi kan se detta i läroplanerna själva. Lgr11 definierar den svenska värdegrunden och 

förklarar snabbt vad skolan hoppas åstadkomma vad gäller demokratiuppdraget, något som 

tar fem sidor i kapitel 1 och några punkter i kapitel 2. Efter detta lämnas 

demokratiuppdraget därhän och läroplanen forstätter med det centrala kunskapsinnehållet 

och de kunskapsmål eleverna ska uppnå. Inga förklaringar erbjuds angående varför eller 

hur denna värdegrund har utvecklats, eller vad som har motiverat valen av just det innehåll 

som blivit en del av det centrala innehållet. Filosofiska och pedagogiska rekommendationer 

angående hur skolan ska se ut i praktiken inkluderas inte, med undantag av att skolan ska 

präglas av elevdemokrati och att elever själva ska få vara med och påverka sin skolgång. 

Dessa aspekter finns inte med i Lgr11, för de behövs inte. Läroplanen har redan en 

garanterad ”kundkrets” och de funderingar som säkert varit en del av läroplansutvecklingen 

har ingen påverkan på dessa. Läroplanen inkluderar vad den inkluderar och det är det som 

erbjuds och krävs: den är ett direktiv. 

Making the PYP happen ser som sett tidigare helt annorlunda ut. De första sextio 

sidorna av dokumentet förklarar och försvarar IBs värdegrund, pedagogiska filosofi och 

utvecklingen av läroplanen. Mer än att bara beskriva dessa aspekter argumenteras det för 

dem, med stöd hos bland annat Vygotskij och Gardner, och studier citeras om hur elever 

bäst lär sig. Läroplanen avslutas med en fyra sidor lång bibliografi och påminner mer om 

en akademisk skrift än ett direktiv, även om den självklart fyller även detta syfte. Dessa 

första sektioner av läroplanen behandlar enbart filosofi och hur denna påverkat strukturen 

av läroplanen, samt hur IB vill se PYP utövad i skolorna. Först på sidan 67 börjar 

ämnesområdena diskuteras i detalj, och likaså här är det filosofi som diskuteras: hur elever 

lär sig och vilka egenskaper hos eleverna utbildningen syftar till. Varje ämnesområde 

avslutas med mål som eleverna ska uppnå, men de är generella och refererar till egenskaper 

och färdigheter snarare än kunskap. Social studies scope and sequence har en annan 

funktion än Making the PYP happen i att den ger exempel på hur PYPs filosofi kan se ut i 

skolans arbete.  
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Ingenstans definieras ett centralt kunskapsinnehåll, något som kan kopplas både till 

IBs filosofi om att omfatta olikheter och till dess berättigande och säljande av sig själv. 

Länder och kulturer världen över har olika idéer om vad som bör inkluderas i den 

grundläggande utbildningen, liksom vilka värden som ska delas. Redan i att IB trycker på 

en gemensam värdegrund kritiseras de för en sorts ny-kolonialism där de tvingar sina egna 

värden på andra kulturer, om de hade ett centralt kunskapsinnehåll för alla skulle mycket 

kunskap från olika delar av världen behöva uteslutas och de skulle tappa ”kunder”. Oavsett 

sin plats som en icke-vinstdrivande stiftelse är de en del av finansmarknaden; för att tjäna 

pengar och överleva måste de locka kunder. De måste ta hänsyn till alla möjliga kulturer 

och värderingar, något som betyder att de inte kan vara för specifika i sina krav och i sin 

läroplan. Att trycka både på en gemensam värdegrund och på ett gemensamt 

kunskapsinnehåll skulle, utöver att gå emot IBs filosofi, betyda slutet för dem då en för 

smalt inriktad organisation saknar internationella utsikter. Att definiera en värdegrund och 

ett central kunskapsinnehåll i ett land är svårt nog. 

 Detta är den andra aspekten jag ser som avgörande för skillnaden mellan en statlig 

och en fristående läroplan: kompromisser. IB är helt och hållet organiserad runt sin 

pedagogiska idé och värdegrund, och som fristående organisation har de inget behov att 

kompromissa med detta utöver de aspekter de lämnar öppna och upp till skolorna. Utifrån 

dessa omständigheter är det lätt att skriva en väl argumenterad och utarbetad läroplan. Det 

finns inget behov av en majoritet som är överens då alla som arbetat inom IB per definition 

är överens om dess mission statement och filosofi. Om det finns de som har eller utvecklar 

andra åsikter är de fria att skiljas från organisationen snarare än att de tillsammans kommer 

fram till en kompromiss.  

Lgr11, liksom andra statliga läroplaner, tillkom under helt andra omständigheter och 

är en kompromiss, en ögonblicksbild av ömsesidiga eftergifter från olika håll. Olika partier, 

och enskilda politiker, har alla olika åsikter om utbildning och vad som ska ingå. Mer än 

det, alla väljare har olika åsikter om dessa och det är politikernas jobb att representera alla 

dessa. När alla dessa åsikter ska uttryckas och inkluderas i läroplansutvecklingen är det 

omöjligt att inte kompromissa (Levin 2008). Bland dessa kompromisser finns 

instruktionsformer och kunskapsinnehåll, men det blir särskilt tydligt i värdegrunden. 

Redan när Lpo94 kom ut stötte den så kallade portalparagrafen på stark kritik, främst för 
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den kontroversiella formuleringen som säger att utbildningen ska ske ”i överensstämmelse 

med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” (Lpo94, s 3). 

Att portalparagrafen är så lätt att kritisera beror dock inte på dålig kvalitet, trots att 

den i visst motsäger sig själv, utan snarare ”på att det är ett mycket ambitiöst försök från de 

svenska statsmakterna att tydliggöra värdegrunden för skolan” (Linde 2006, s 100). Texten är 

vidöppen för kritik, men det är svårt att se hur en konkret föreskrift annars skulle kunna 

uttryckas och fortfarande få en bred uppslutning, utan att för den skull uttrycka någon särskild 

politisk ståndpunkt. Som den är formulerad idag är det svårt att kritisera den, utöver just det 

kristna och västerländska innehållet, då de demokratiska grundprinciper som innefattas är 

grundläggande för de flesta i vårt samhälle. Texten är dock medvetet hållet på denna 

grundläggande nivå just för att undvika att alienera någon särskild grupp. 

Som sett har dessa båda principer, berättigande och kompromiss, och deras tillämpning 

på statliga och fristående läroplaner stora konsekvenser både för utformning och för innehåll. 
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DISKUSSION OCH AVSLUTNING 
Making the PYP happen (2009) och Lgr11 står båda för ett demokratiskt, aktivt och 

inkluderande medborgarideal, något som sammanfaller med utvecklingen i Europa (Engel 

& Hinderliter Ortloff 2009, Tormey 2006) där den ideale medborgaren numera skrivs som 

”flexible, multilingual, accepting of European ideals of democracy, [with] a sense of 

belonging, which embraces the local, the regional, the central national state, and the 

European” (Engel & Hinderliter Ortloff 2009, s 180). Trots detta visar de båda läroplanerna 

upp många skillnader. I Lgr11 uttrycks idealet tydligt i portalparagrafen, men försvagas då 

språket som används inte fullt stödjer detta utan snarare skapar barriärer mellan det egna 

idealet och ”de andra”. Idealet lämnas även därhän efter de inledande kapitlen och då större 

delen av läroplanen fokuserar på stoff snarare än värdegrund försvagas idealet än mer. 

Making the PYP happen (2009) är mer konsekvent angående sitt medborgarideal; 

dokumentet inleds med IBs mission statement och learner profile vartill hela läroplanen 

kan härledas. Making the PYP happen (2009) ligger även närmre de ideal Parker, 

Ninomiya och Cogan (1999) ser som viktiga för det globala samhällets framtid. 

Då läroplanerna och deras ideal ligger så nära samhället i stort är det lätt att ta dem 

för givna, som självklart positiva. Det är därför viktigt att vara medveten om de många 

bakomliggande faktorer som påverkat deras form och innehåll. Ibland dessa återfinns de 

läroplanskoder som representerar hela den filosofi som ligger bakom undervisningens mål. 

Även här syns många likheter mellan läroplanerna, då båda har drag av de demokratiska, 

rationella och moraliska koderna. Den sista är nära kopplad till idealet och dess 

värdegrund, vari skillnaderna mellan Making the PYP happen (2009) och Lgr11 blir 

synliga. Även gällande den demokratiska läroplanskoden går det att se skillnader, då IBs 

elev skrivs som långt mer aktiv än Lgr11s. 

Elevens agency är även central vad gäller den pedagogiska faktorn. Making the PYP 

happen (2009) representerar en reformpedagogisk utgångspunkt med eleverna som aktiva 

deltagare i utbildningen. Specifika kunskaper definieras inte, utan fokus läggs helt på 

elevens utveckling, i stark kontrast med Lgr11 som i och med det centrala 

kunskapsinnehållet stärker läroplanens förmedlingspedagogiska inriktning. Självklart är det 

möjligt för skolor, lärare och elever att arbeta reformpedagogiskt utifrån Lgr11, liksom det 

är möjligt att använda Making the PYP happen (2009) förmedlingspedagogiskt, men det är 

inte denna pedagogik som uttrycks i läroplanen. Lgr11s centrala kunskapsinnehåll 
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definierar i stor utsträckning de ämnen och teman som eleverna ska undervisas i: under 

årskurs 4-6 ska eleverna undervisas om nordisk historia från forntiden till cirka 1850, 

reglerat i teman. Under årskurs 7-9 ska eleverna undervisas om världshistoria, från 

förhistorisk till nutid, även detta nedbrutet i teman. Samma kunskap för alla. Jag vill inte 

lägga någon värdering i de olika temans betydelse och berättigande, även om jag 

personligen kan se goda skäl att inkludera de kunskaper som innefattas i det centrala 

kunskapsinnehållet, utan påpeka att de i sig begränsar elevernas kunskaper, elevdemokratin 

och lärarnas professionalism. En grupp människor har tillsammans bestämt exakt vad alla 

elever ska lära sig, inte utifrån de individuella elevernas bästa och deras erfarenheter, utan 

utifrån de pedagogiska, filosofiska och politiska grundtankar som gruppens medlemmar 

håller för sanna. Detsamma gäller Making the PYP happen (2009), även om tankarna 

bakom PYP är mer likriktade. Snarare än att bestämma vilken kunskap eleverna ska lära 

sig bestämmer IB hur de ska lära sig, samt vilka egenskaper och färdigheter ska utvecklas 

under resans gång. Även denna läroplan är skriven utifrån de pedagogiska, filosofiska och 

politiska grundtankar dess skapare håller för sanna. 

 PYP byggdes avsiktligen runt en reformpedagogisk filosofi varför jag inte finner det 

underligt att denna kvarstår idag. Däremot finner jag det intressant att Lgr11 står för en 

förmedlingspedagogisk syn när jag under min tid vid Örebro Universitet har sett ett stort 

fokus på aspekter normalt tillskrivna reformpedagogiken. Bland annat har förförståelse, att 

undervisa utifrån elevers egna erfarenheter och kunskaper och individualisera lärandet, 

kommit upp ett flertal gånger (se t.ex. Allard, Rudqvist & Sundblad 2001; Ahlberg 2000). 

Med en sådan inriktning på forskningen och lärarutbildningen skapas en klyfta mellan 

läroplanen och policymakarna, mellan forskare och utövare, som är något underlig med 

tanke på det ökade fokus som läggs på att undervisning ska ha en vetenskaplig och 

evidensbaserad grund. 

Utöver de mer filosofiska faktorerna har formuleringen av Making the PYP happen 

(2009) och Lgr11 påverkats av begränsningar inneboende i staten och den fristående 

skolorganisationen. Lgr11 är en stadfäst text som ska tillämpas i alla kommunala skolor, 

och därmed är läroplanen giltig för nästan alla Sveriges skolpliktiga elever. Då den inte 

behöver berättiga sin existens är läroplanen direktiv med få förklaringar, i stark motsats till 

Making the PYP happen (2009) som måste sälja PYPs pedagogiska filosofi till sin 

kundkrets för stiftelsens överlevnad. Making the PYP happen är en förklarande och 
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försvarande text då IB ständigt måste berättiga sin existens. Ytterligare en skillnad mellan 

en läroplan tillkommen i staten och en tillkommen i en fristående skolorganisation är de 

kompromisser som staten måste göra för att försöka tillfredsställa alla partier, politiker och 

väljare. Liksom Linde (2006) ser jag grunden till läroplanens interna motsägelser i dessa 

kompromisser, ett läge som inte har förändrats sedan Lpo94. Det tydligaste exemplet på 

statens komprommisser är portalparagrafen. Med tanke på den uppsjö av kritik 

formuleringen har fått sedan 1994 var jag inledningsvis konfunderad då jag läste Lgr11 och 

fann att formuleringen stod kvar, ord för ord. Senare tankar har snarare fått mig att undra 

över min konfundering. Portalparagrafen, inkluderad i Lpo94, Lgr11 och skollagen, är en 

kompromissprodukt som måste tagit mycket tid och förhandling att ta fram och de åsikter 

som påverkade dess uppkomst finns fortfarande kvar hos policymakarna, även om 

politikerna själva i vissa fall bytts ut. Enligt vissa (se t.ex. Richardson 2002) kan den 

”kristna traditionen” kopplas till bland annat kristdemokraternas inflytande, ett inflytande 

som fortfarande är delaktigt i beslutsprocessen. En ny formulering skulle tagit tid och 

arbete och med största sannolikhet inte lett till några större förändringar i paragrafens 

mening. Som fristående skolorganisation har IB en specifik inriktning de inte 

kompromissar med vilket leder till en mer konsekvent läroplan. 

Lgr11 och Making the PYP happen (2009) ligger i linje med den europeiska och 

globala läroplansutvecklingen. Innehåll och form påverkas av samma faktorer som setts 

historiskt: de filosofiska läroplanskoderna och de olika pedagogiska utgångspunkterna. 

Som andra läroplaner är de inte självklara sanningar, utan texter formulerade på ett särskilt 

sätt av särskilda anledningar, något som kräver en medveten hållning hos de lärare som vill 

utbilda demokratiska medborgare.  

 

Förslag på vidare forskning 

På grund av C-uppsatsens begränsningar har jag endast tittat på de skrivna 

läroplansdokumenten, men min nyfikenhet har väckts angående tillämpningen av dessa. 

Stämmer dokumentens ideal överens med elevernas personliga utveckling? Hur påverkar 

den individuella lärarens pedagogiska filosofi tillämpningen av läroplanen? Hur förhåller 

sig den ”dolda läroplanen” till de faktiska dokumenten? Relationen mellan dokument, 

praktik och resultat skulle vara ett mycket intressant område att utforska vidare. 
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