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Skolan, individen, marknaden och 
demokratin 

LGR11 - instrumentalisering på bekostnad av subjektivitet? 

Robert Hedblad 

Sammanfattning 

Individens roll har gått från att vara en del av ett kollektiv till att vara primär i den svenska skolan. 

Samtidigt har tidigare forskning visat på hur olika konkurrerande utbildningskonceptioner, som 

marknadisering, instrumentalisering, kommunikativa osv, format läroplanerna. I detta ställs individ 

mot kollektiv, effektivitet mot kommunikation och frågor om demokratiska värden samt etik och 

moral blir högst aktuella. Syftet med detta arbete är att se hur läroplanen eller mer specifikt 

värdegrunden från år 2011 förhåller sig till dessa konceptioner. Genom kritisk diskursanalys av 

värdegrunden i läroplanen från 2011 i förhållande läroplanen från 1994 samt till fysikämnets kursplan 

(1994/2011) diskuteras dessa konceptioner utifrån möjliga konsekvenser för lärares sociala praktik. I 

detta syntes tydliga indikatorer på ett marknadiserat, målstyrt och instrumentellt förhållningssätt till 

kunskap som ökat från 1994 till 2011. Kommunikationens roll blir därför avgörande för att kunna 

fullfölja vissa av de, i viss mån motstridiga, uppdrag läroplanen förmedlar i förhållande till 

demokratiska och moraliska värden. 

Nyckelord 

LGR11, LPO94, läroplan, värdegrund, kommunikation, demokrati, individ, jämlikhet, postmodernism, 

marknadiserad, instrumentalisering, ansvar, etik 
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Inledning 

Skiftet från ett samhällscentrerat till ett allt mer ”individcentrerat” (Bauman, 2001; Beck, 1992) 

synsätt syns särskilt tydligt i skolan (Y. Bergström, 1999; Carleheden, 2002; Wahlström, 2009). 

Historiskt var individen primärt en del av kollektivet eller samhället, idag kan förhållandet ses som 

omvänt (Beck, 1992; Y. Bergström, 1999; Carleheden, 2002). Då som nu är utbildning för samhällets 

bästa, då för att kunna bidra till familjen och till staten, idag till ekonomisk tillväxt för Sverige och 

hela EU (Biesta, 2000; Sjöberg, 2009; Säfström, 2010; Wahlström, 2009). Jämfört med tidigare 

policydokument för skolan så har begreppet individ fått en allt mer framträdande och tydlig roll och 

fokus (Y. Bergström, 1999; Englund, 2005). Individens lärande och kompetens är uttalad och primär. 

När läraren har skiftat fokus från gruppen till individen har nya frågor uppstått. Det förs offentliga 

diskussioner om nivågrupperingar efter kunskap framför ålder, elitklasser, aspergergrupper osv (se 

t.ex. Helmerson, 2011; Liedman, 2011; Zaremba, 2011). Eleven och individen ska vara 

konkurrenskraftig på den globala marknaden och med det menar man att akademisk kunskap måste 

premieras och jämföras (Y. Bergström, 1999; Säfström, 2010; Wahlström, 2009). För att nå detta 

diskuteras att återinföra betyg i ordning och uppförande och fler och tidigare betyg samt ytterligare 

centrala kontrollapparater som t ex PISA och nationella prov i fler ämnen (Fritzén, 2003; Hägglund, 

2011; Sjöberg, 2009; TT, 2011; Wahlström, 2009). Samtidigt ställs krav på elevers sociala och 

kommunikativa kompetenser i förhållande till rent produktiva och konkurrerande egenskaper 

(Wahlström, 2009). Men vad händer med värden som inte primärt är konkurrensmedel utan snarare 

kan ses som motsatta; för ömsesidighet och medmänsklighet. Som omsorg, empati, solidaritet, 

jämlikhet och gemenskap. Är individ och kollektiv i detta motpoler och sker då individualisering på 

bekostnad av demokratiska värden?    

Teoretiskt ramverk 

Det individualiserade samhället 

Det postmoderna livet präglas enligt Bauman (2001) av permanent osäkerhet. Det finns inte en 

förklaring till vad postmodernitet är, det är enligt Bauman egentligen mer en fråga om ”a state of 

mind” (Bauman, 1992, s vii), en inställning. Mer precist, menar Bauman, är det en vana (eller ovana) 

att ständigt reflektera, filosofera och kritisera livet och därmed förbereda sig på ett liv utan sanningar. 

Eller som Bauman (1992, s ix) formulerar dess kritiska röst: “Destruction is the only job the 

postmodern mind seems to be good at.”. Men det är också det motsatta menar Bauman (1992), i 

dekonstruktionen återför vi mysterierna till livet, mysterier som modernismen försökt utrota genom 

förnuft, ordning och kontroll.  

I samhällets postmoderna tillstånd blir de sociala institutionernas roll som sammanbindande 

gemenskap allt mindre och människorna formar istället sina liv på ”fria marknader, i fria gemenskaper 

som fria individer" (Engdahl & Larsson, 2011, s 214). Samhället blir en plats för individualisering och 

kommunikation, eller som Bauman (2001, s 45) uttrycker det: 
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Modern society exists in its activity of “individualizing”, as much as the activities of the individuals 

consist in the day-by-day reshaping and renegotiating of the network of their mutual entanglements 

called “society”.  

Postmoderna samhällen kan ses som pluralistiska i och med att vi har ett flertal normer, värderingar 

och trosföreställningar (Engdahl & Larsson, 2011). Som följd av detta behöver människorna själva 

välja vem de vill vara och hur de ska leva sitt liv, själv och med andra. När vi förut kunde luta oss 

tillbaka på auktoriteter för moralisk vägledning faller detta nu på oss själva (Bauman, 1992). Det 

innebär i sig ett ökat ansvar för sitt eget handlande och insyn i konsekvenserna av dessa, en 

individualisering av moral. För att kunna leva tillsammans förutsätts enligt Bauman (1992, s xxi) inte 

bara tolerans utan också solidaritet: “Tolerance as such is possible only in the form of solidarity”. 

Tolerans förutsätter accepterande av subjektivitet. Subjektiviteten blir viktigt i att varje individ 

relaterar sina handlingar till andra människors handlingar och att de överväger andras handlingar för 

att få mening och riktning i sina egna (Biesta, 2003). Även om samhället är en plats för individer är 

inte individ och samhälle dikotoma. Fritzén (2003) och Säfström (2010) problematiserar den falska 

dualismen mellan individ och samhälle som de menar bidrar till en instrumentell syn på lärande. 

Fritzén föreslår istället att pedagogiska läroprocesser befinner sig i en skärningspunkt mellan individ 

och samhälle.  

Eleven – Individ, subjekt, person, agent eller 

aktör? 

Person, agent och aktör är begrepp som alla beskriver en individ som utför en handling. En skiljelinje 

mellan dessa går enligt Engdahl och Larsson (2011) när individen handlar av och genom sig själv 

(aktör eller person) eller om individen handlar på uppdrag av någon (agent). Beck (1992) visar att en 

individ i en postmodern tappning (se ”self as agent” (Bauman, 2009; Beck, 1992)) också handlar på 

uppdrag av sig själv som den autonoma och självreglerande individ hon är. I motsats till subjekt, som 

Wahlström (2009) definierar som ett tänkande, viljande och förnimmande jag, står objekt. I sociologi 

är t ex en social institution som skolan ett objekt (Bauman, 2009). I Deweys sociala konception av 

subjektivitet, eller som han också benämner det ”ett individualiserat själv”, är sammanhang och 

subjekt delar av varandra (Biesta, 2003). Subjektet föregår inte samhället ”utan blir till genom det” 

menar Biesta (2003, s 70). Detta skiljer sig enligt Biesta (2003) markant från Immanuel Kants idé om 

subjektivitet där individen har ett rationellt tänkande i sig själv och som med utbildningens hjälp ska 

utveckla och uppnå ett upplyst stadium. Biesta menar att Kants subjektivitet handlar om rationell 

autonomi
1
, tänkandet kommer först och sedan handlingen.  

Medan liberal antropologi i Kants anda har en atomisk tendens föreslog Mead och Dewey istället att 

individen har ett socialt ursprung (Biesta, 2003; Carleheden, 2002). Enligt den politiska filosofen 

Hannah Arendt är det pluraliteten som möjliggör mänskligt handlande och därmed subjektiviteten, att 

undanröja pluralitet är därför att omöjliggöra subjektivitet (Biesta, 2003).  

Eleven som individ har funnits med sedan tidigare läroplaner. Bergström (1999) har visat att detta 

begrepp syns så tidigt som på 40-talet i dess skolutredningar. Det som Bergström menar har skiftat är 

synen på individen. I dessa utredningar från 40-talet ses demokrati-fostran som skolans främsta 

uppgift, detta i sin tur ses som ”fria individers samverkan” eller synonymt ”alla medborgares fria 

samverkan” (Y. Bergström, 1999, s 25). Det är en öppning från det patriarkala samhället till ett 

                                                      
1 Autonomi i den bemärkelsen att subjektet är sin egen moraliska lagstiftare. (Biesta, 2003)  
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samhälle med pluralism men fortfarande samhällscentrerat menar Bergström. Först på 90-talet börjar 

statliga utredningar ta utgångspunkten för demokrati i ”negativ frihet” (Y. Bergström, 1999). Detta 

vilar enligt Bergström på en traditionellt liberal idé om att vi måste respektera andras frihet för att få 

vår egen individuella frihet (se även Carleheden, 2002). Denna liberala tanke utvecklas till en 

nyliberal, där demokratisyn utgår från individens frihet som alltså föregår det gemensamma, där den 

individuella valfriheten ”skapar förutsättningar för demokrati och sätter gränser för gemenskapen” (Y. 

Bergström, 1999, s 28). Enligt Bergström är detta en förskjutning från att gemenskapen är en 

förutsättning för individen till att individens valfrihet är en förutsättning för gemenskap. Samtidigt 

pekar Bergström på den paradox som blir tydlig i att skolan både ska förmedla individuell frihet och 

samtidigt en förmedling av bestämda gemensamma värden. Enligt Carleheden (2002) är detta dock 

inte en paradox utan snarare en nödvändighet som tillhör det modernas normativitet. Tolerans och 

respekt, menar Carleheden, är i sig liberala dygder som utgör förutsättningen för den individuella 

friheten. Gränsen för friheten måste i det liberala samhället
2
 institutionaliseras för att kunna garanteras, 

därmed införs relationen mellan tvång och frihet menar Carleheden. Det är alltså skolans uppgift enligt 

det liberala att förmå eleverna att respektera den andres negativa frihet.  

Demokrati som kommunikation 

Demokrati är långt mer än bara ett sätt att besluta i politiska miljöer. Biesta (2003) går så långt som att 

påstå att demokrati är den situation i vilken alla mänskliga varelser kan bli subjekt. Detta går också 

igen i Deweys (1999) syn på demokrati som han menar är analogt med fria individers gemensamma 

prövning av olika påståenden. Detta ska dock inte blandas ihop med det som Biesta (2003) beskriver 

som den liberala tanken (som vilar på Kants idéer) om att ”producera” demokratiska medborgare där 

subjekt ”kommer samman för att förhandla om sina individuella preferenser på ett demokratiskt vis” 

(Biesta, 2003, s 67). Dewey menade enligt Biesta (2003) att den sociala konception vi har av världen 

inte är medfödd utan tillägnat i gemenskap genom interaktion och kommunikation. Deweys begrepp 

av demokrati är inte heller något fast och konstant utan något som ständigt måste upptäckas som ”en 

förenande livsform av kommunikativ erfarenhet.” (Dewey 1916/1966, i Biesta, 2003, s 87). Skillnaden 

mot demokrati som kommunikation gentemot demokrati som politisk praktik för beslut kan vara 

väsentlig. Enligt Biesta (2000) är ett syfte med politik
3
 att nå konsensus, upprätthålla 

överenskommelser och befästa gemenskaper och identitet. Enligt det synsättet måste därför dissonans, 

motstånd, konflikt och kamp elimineras. Pluralitet är därmed ett störningsmoment eller hinder för 

socialt liv. Detta står i stark kontrast till Arendts syn på pluralitet som själva villkoret för mänskligt 

handlande
4
 (Biesta, 2003). Med andra ord behövs social intelligens för att skillnad inte utgör ett hot 

mot subjektivitet, utan är dess grundläggande villkor (Biesta, 2003). Kommunikation i denna 

bemärkelse består inte i överföring av ord mellan sändare och mottagare utan består i ”samarbete i 

aktivitet” mellan åtminstone två ”beteendecentrum” (Biesta, 2003, s 68). Det är också detta samarbete 

som till viss del utgör det postmoderna samhället menar Beck (1992), där delad mening (”shared 

                                                      
2 Skillnaden mellan en liberal och socialstatsmodell är enligt Carleheden (2002) att en socialstat har ideal 

om reell jämlikhet. Detta gör att den tar ett större steg in i individers privata sfär än för att skydda 

dessas frihet från varandra.  

3 Biesta (2000) refererar till Honig (1993) och dennes politiska teorier om virtue respektive virtù. Där, 

väldigt förenklat, virtue står för att pluralitet ska övervinnas medan virtù för att pluralitet inte kan eller 

ska övervinnas.  

4 Handlande särskiljs från tillverkning av Arendt. Handlande sker endast mellan människor, att vara 

subjekt är att handla. I isolering sker istället produktion. (se Biesta, 2003).  
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meanings") och gemensamma intressen och/eller behov skapar självorganiserade livsberättelser (”self-

organized life narratives”).  

Demokrati kan också ses som undervisning, en plats för pluralismen och det deliberativa 

samtalet/kommunikationen (Y. Bergström, 1999; Biesta, 2003; Englund, 2005, 2007). Genom 

olikheterna föds kommunikationens syfte, när vi tvingas att formulera oss inför varandra skapar vi 

också abstraktioner och bygger entiteter, som i sin tur bygger vår förståelse och kunskap (Dewey & 

Sjödén, 1999; Englund, 2007; Hartman, Roth, & Rönnström, 2003). Detta innebär att den centrala 

mekanismen i utbildning är deltagande, eller som Englund (1999, s 38) skriver i förordet till Deweys 

Demokrati och Utbildning, ”kommunikation som säkrar deltagande i en gemensam förståelse.” 

Däremot bör vi enligt Carleheden (2002, s 66) tydligt skilja mellan ”en kunskap om demokratiska 

procedurer och en övertygelse om dessa procedurers riktighet”. Carleheden menar att vi kan ha 

kunskap om demokratins spelregler men ändå inte vara övertygade om deras riktighet. Vi kan till och 

med vara ”övertygade om demokratiska procedurers riktighet utan att handla i enlighet med dem” 

(Carleheden, 2002, s 66).  

Skolan och utbildningen 

Skolan är en så kallad social institution, sociala institutioner består av gemensamma och kollektiva 

föreställningar och förkroppsligar de värden som delas av individerna (Engdahl & Larsson, 2011). 

Institutionen gestaltar därför de värden som förekommer i samhället och har en normerande funktion. 

Sociala institutioner skiljer sig från en organisation genom att de inte har en fast struktur eller adress 

utan bestäms av de roller, värden och normer som definierar den. Det postmoderna samhället leder till 

att sociala institutioner som skolan inte längre har samma tydliga bild av värden och roller som 

tidigare, därmed inte heller samma grepp och påverkan på individen (Engdahl & Larsson, 2011). 

Andra mer ”reflexiva” institutioner som ”vetenskapen”, ”marknadsekonomin” eller ”massmedia” 

bidrar istället allt mer till att destabilisera människans livsvärld i ”konkurrens” med skolan (Engdahl & 

Larsson, 2011, s 216).  

Beroende på ideologisk tolkning eller förhållningssätt till utbildningskonception får skolan olika syfte 

och mål rent övergripande, även om målen utgår från samma läroplanstext. Lindensjö (2002) menar att 

pedagogik kan ses som en diskursiv praktik där läraren, enligt Wahlström (2009), tolkar och utför 

diskursen i en social praktik. Englund (2005) gör en uppdelning i tre olika utbildningskonceptioner 

som han menar visar på de olika ideologiska strömningarna inom svensk utbildning genom 1900-talet. 

Dessa tre utbildningskonceptioner är ”den patriarkala”, ”den vetenskapligt rationella” och ”den 

demokratiska” (Englund, 2005, kap 8). Wahlström (2009, s 23) kopplar samman dessa med två 

övergripande ”ingångar”: ”Effektivitet” och ”Social utveckling”. Den förstnämnda menar hon 

härstammar från Franklin Bobbitt och behaviorismen och den senare från John Dewey och 

progressivismen. ”Effektivitet” sätts i relation till en rationalitetstanke där utbildning binds samman 

med ekonomiska termer. I ”social utveckling” inryms tankar om sociala behov och demokratifrågor. 

Dessa konceptioner befinner sig enligt Wahlström i spänningsfält som skolreformer kan relateras till. 

De senare årens debatter om vad kunskap är har enligt Wahlström (efter Young (2008)) dominerats av 

två antaganden: ett ”neo-konservativt” och ett ”tekniskt-instrumentellt” (Wahlström, 2009, s 57). Den 

neo-konservativa traditionalismen har stora likheter med Englunds patriarkala utbildningskonception, 

den kännetecknas av att kunskaper ska bilda en gemensam referensram och att eleven underkastas en 

disciplin. Utbildning ska främja aktning för auktoriteter och för traditionella värderingar. Den andra 

och på senare år dominerande inställningen till utbildning är den teknisk-instrumentella fåran som i 
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mångt och mycket samstämmer med Bobbitts effektivitetssyn. Det instrumentella synsättet handlar 

enligt Säfström (2010) om att utbildning är till för att skapa en medborgare enligt en specifik typ. 

Utbildning är enligt detta ett sätt för ett samhälle att klara konkurrens på en global marknad och syfta 

till ”anställningsbarhet”. I detta synsätt är olika typer av centrala mål och instrumentella mätningar av 

dessa centrala. Båda dessa synsätt har gemensamt att skolan ses som en ”leveransagentur”
5
 

(Wahlström, 2009, s 12) med en instrumentell styrning i form av ansvarsutkrävande och 

redovisningskrav gällande skolans resultat och processer.  

De instrumentella synsätten står i stark kontrast till Deweys och Biestas syn på skolan och 

utbildningen som en plats för elever att vara handlande subjekt i möte med andra, att vara människa 

(Biesta, 2003). Biesta (2000) delar in dessa i två övergripande förhållningssätt: Det ”teknologiska” och 

det ”kommunikativa” som till viss del kan ses speglas av Wahlströms ”effektivitet” och ”social 

utveckling”. Den avgörande skillnaden mellan dessa är fokus. Där individen är fokus i det 

teknologiska är samverkan fokus i det kommunikativa. För att återknyta till Biestas (2000, 2003, 

2006) resonemang om pluralitet blir det i det teknologiska en dissonans och en svårighet med 

olikheter, medan det i det kommunikativa istället blir en förutsättning för subjektivitet. Medan Kants 

individuella förhållningsätt är tydligt i det förstnämnda är Deweys och Arendts relationella 

förhållningssätt tydligt i det andra (se Biesta, 2003 för vidare resonemang). 

Skolans läroplan och nationella styrdokument 

Skolverket skriver på sin hemsida om skolans uppdrag och dokument: 

Skolans kunskapsuppdrag kommer till uttryck i de nationella styrdokumenten som är skollag, 

skolformsförordningar, läroplaner, programmål (för gymnasieskolan), kursplaner och betygskriterier. 

Dessa styrdokument utgör en helhet och skall läsas tillsammans.(Skolverket, 2008) 

Läroplanen är det dokument som mer eller mindre fungerar som skolans bibel, den inrymmer såväl 

ämnesmål som skolans syfte. I lärarutbildningen är kursplanerna ofta centrala i den didaktiska 

ämnesverksamheten. Läroplanen formuleras enligt Wahlström (2009) på den statliga arenan och 

uttrycker därmed den rådande politiska ideologin. Den nuvarande läroplanen från 2011 (LGR11) är 

utformad med Folkpartiets partiledare Jan Björklund som skolminister i en borgerlig regering 

bestående av den s.k. ”alliansen” (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna). 

Enligt pressmeddelandet från lanseringen av LGR11 är en av huvudförändringarna att ”Kraven i 

skolan ska vara tydliga och konkreta” (Utbildningsdepartementet, 2010). Den tidigare läroplanen 

(LPO94) skrevs 1994 med Göran Persson från Socialdemokraterna som skolminister och var en 

omfattande revidering av tidigare från 80-talet.  

Skolverket är den statliga myndighet som har i uppdrag att utforma skolans verksamhet utifrån de mål 

och riktlinjer som regeringen via utbildningsdepartement gett. Till regeringens egna mål kommer 

också olika gemensamma utbildningsmål satta i EU som Lissabonfördraget och projekt för ”Livslångt 

lärande” (Sjöberg, 2009; Wahlström, 2009). Det är skolverket som skriver läroplanen men med 

regeringens ramar och mål. På skolverkets hemsida återfinns också följande text som beskriver hur 

tidigare läroplanen från 1994 ska läsas (någon för LGR11 återfinns inte):  

                                                      
5 Skolan som leveransagentur är enligt Wahlström(2009) en marknadiserad syn på skolan som 

konkurrerande företag om förmedlare av en tjänst – utbildning till en konsument – eleven. Skolans 

resultat är därmed konkurrensmedel som ska locka och reglera elever.  
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Kursplanernas mål skall läsas mot bakgrund av läroplan och för gymnasieskolans del även mot 

programmål. De kunskapskvaliteter som beskrivs i betygskriterierna återfinns i målen. 

Styrdokumenten fyller vart och ett för sig en funktion. Tillsammans uttrycker de också en gemensam 

syn på program, ämnen och kurser. Denna grundsyn skall komma till uttryck i undervisningen. 

(Skolverket, 2008) 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att diskutera den svenska läroplanen från 2011 utifrån två diskurser eller 

utbildnings- och läroplanskonceptioner
6
. Å ena sidan en instrumentell/marknadiserad och å andra 

sidan en kommunikativ/demokratisk. Detta för att utröna vilka konsekvenser sådana konceptioner kan 

få för undervisningspraktik och arbete med demokratiska värden i grundskolan. 

För att infria detta syfte avser jag undersöka följande: 

 Vilka indikatorer framträder i LGR11s centrala begrepp i förhållande till en instrumentell 

marknadiserad eller kommunikativ demokratisk utbildnings- och läroplanskonception? 

 Vilken förändring har skett utifrån LPO94? 

Metod 

Urval  

Detta arbete utgår från två texter i läroplanen från 2011. Den första texten ”Skolans värdegrund och 

uppdrag” står för övergripande uppdrag för skolan. Den andra, kursplanen i fysik, står för att se 

spännvidden och del av de nationella målen i den sociala praktiken. Valet av fysik är av två 

anledningar, den ena för att jag själv ska undervisa i ämnet och det andra för att den kan ses som ett 

exempel som vilket som helst där ämnet i sig ska förmedlas med utvalda mål. Den tidigare läroplanen 

från 1994 står som en grund för den nya och jämförs med den senare för att se skillnader och likheter i 

formuleringar och riktningar.  

Databearbetning 

Som metod hämtas inspiration från så kallad kritisk diskursanalys (CDA). Diskurser är i Faircloughs 

teori relativa då de förhåller sig till andra, i vissa fall konkurrerande, diskurser och maktstrukturer (G. 

Bergström & Boréus, 2005). Detsamma gäller för språk och språkanvändning som enligt denna teori 

inte kan ses som ett neutralt instrument eller representativt för en given verklighet utan istället 

kontextuellt eller relativt. Språket är också politiskt i detta sammanhang då det är värdeladdat och del 

av den konstruktion som är politisk eller social verklighet. Text och sociala handlingar blir därför delar 

                                                      
6 Uttrycket konception används enligt Wahlström (2009, s 96) som ett sammanfattande begrepp för ”hur 

historiskt, socialt och politiskt bestämda uppfattningar ger utbildningens innebörd och uppdrag skilda 

betoningar och uttolkningar.” 
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av varandra då språk formar handling. Däremot kan språk eller retorik visa en sak och handling/social 

praktik en annan, vilket visas i spännvidden i Faircloughs tredimensionella analysmodell (Jorgensen & 

Phillips, 2002). Denna modell innehåller en lingvistisk textriktning, diskursiv praktik och social 

praktik (figur 1). 

 

Figur 1 - Faircloughs 3D-modell för kritisk diskursanalys (Jorgensen & Phillips, 2002, s 68) 

Rent konkret innebär CDA att man närläser texten på olika sätt. Ett sätt kan vara att göra en så kallad 

innehållsanalys där ordförekomster räknas. Detta kan se ut på flera sätt beroende på hur strikt man vill 

vara. I en kortare text är det inte meningsfullt att bara se grundformerna av ord, därför kan man räkna 

liknande ord eller böjningar av ord.  

I detta fall har jag inkluderat den läroplan som kom 1994 och som den senare från 2011 bygger på. 

Dessa har inte behandlats som två olika texter utan mer som versioner av samma text. För att se 

skillnader användes en funktion i Microsoft Word 2010 där man kan jämföra olika versioner av ett 

dokument.  

Min tolkning av CDA i detta fall innebär att den diskursiva praktiken till viss mån får stå som tidigare 

forskning och teoretiskt ramverk. Det är här själva konstruktionen eller textproduktionen av läroplanen 

som diskurs formas. I Resultat analyseras texten utifrån sig själv och från tidigare forskning och 

diskuteras sedan i relation till sin sociala praktik. 

Textanalysen utgår från fyra faser: 

a. Skillnader mellan LPO94 och LGR11 (jämförelse) 

b. Innehållsanalys
7
 av värdegrunden i LGR11. Där förekomster av ord räknas. 

c. Artikulering och kontrastering av centrala begrepp i värdegrunden 

d. Värdegrunden i kursplanen för fysik – skillnader mellan LPO94 och LGR11 

                                                      
7 Detta gjordes med hjälp av mjukvaran TextSTAT som är gratis och kan hämtas från 

http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/  

http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/
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Resultat 

Skillnader mellan värdegrunden i LPO94 och 

LGR11 

Värdegrundstexten är den del som är minst förändrad i nya läroplanen. Vissa förändringar är sådant 

som kan ses som modernisering i språk, t.ex. så har ”skall” blivit ”ska”. Andra är mer ideologiska som 

att ”funktionshinder” nu benämns med ”funktionsnedsättningar”. En skillnad är att ”människor” 

(oftast) omnämns ”individer” och att ”samhällsmedlemmar” nu är ”medborgare” vilket belyses av 

följande text:  

Gemensamt LPO94 LGR11 

Skolan ska i samarbete 

med hemmen främja 

…  

… elevernas utveckling 

till ansvarskännande 

människor och 

samhällsmedlemmar. 

… elevers allsidiga 

personliga utveckling 

till aktiva, kreativa, 

kompetenta och 

ansvarskännande 

individer och 

medborgare. 

 

Då en människa är en individ men människa inte alltid samma som individ visar detta på en tydlig 

individualisering. Det är inte längre gruppen människor som samhällsmedlemmar som ska utvecklas 

till att vara ansvarskännande utan det är ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer” 

som skolan syftar till att utveckla. Dock lägger LGR11 till individen som gruppmedlem i 

formuleringen: 

Gemensamt LPO94 LGR11 

… förmåga att arbeta … … självständigt…  … såväl självständigt som 

tillsammans med andra. 

 … lösa problem. Skolan ska stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa 

problem. 

  Skolan ska därigenom bidra till 

att eleverna utvecklar ett 

förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap 

Den relativt kortfattade förmågan att ”lösa problem” i ovanstående citat har i LGR11 utökats på flera 

olika sätt. För det första har ordet ”självförtroende” införlivats i kombination med ”kreativitet” och 

”nyfikenhet”. Självförtroende nämns inte alls i värdegrunden från LPO94, medan kreativitet 

förekommer på flera ställen i de båda. Även prövandet av idéer och lösa problem finns representerat i 

LPO94 men är i LGR11 placerat i förhållande till självförtroende vilket är unikt för denna. 
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”Nyfikenhet” finns inte i värdegrunden från LPO94 men återkommer istället i kursplanerna. För det 

andra är det nytt i värdegrunden från LGR11 att skolan ska främja att eleverna utvecklar ”ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap”. Däremot finns ingen ytterligare förklaring eller 

motivering till detta. Detta är en av de tydligaste indikatorerna på en marknadiserad syn på skolan och 

utbildningen i LGR11.  

Själva värdegrunden är till viss del stärkt i skolans uppdrag, den gemensamma grundtexten för båda 

texter är ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras” men medan det i LPO94 

fortsätter med ”att inhämta kunskaper.” fyller LGR11 på med ”att inhämta och utveckla kunskaper 

och värden.”. Detta är en förskjutning i både uppdrag och själva förmedlingen. Det mer passiva har 

kompletterats med att även ”utveckla” som relateras både till kunskap och till värden.  

Vid en första anblick ser det ut som nästkommande delar har förändrats i hög grad, men vid närmare 

granskning är skillnaderna relativt små. De både versionerna inleds med samma ord men fortsätter på 

olika spår:  

Skollagen slår fast att… 

… verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).(Utbildningsdepartementet, 2006, s 

3) 

… utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.(Skolverket, 

2011a, s 7) 

Denna förskjutning från ”demokratiska värderingar” till ”kunskaper och värden” samt ”utveckling och 

lärande” måste dock ses i förhållande till nästkommande stycke där detta återkommer: 

 LPO94 LGR11 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att… Utbildningen ska… 

… förmedla och förankra… 

… de grundläggande värden… … respekt för de mänskliga rättigheter och de 

grundläggande demokratiska värderingar… 

… som vårt samhällsliv vilar på. … som det svenska samhället vilar på. 

 

Var och en som verkar inom skolan ska också 

främja aktning för varje människas egenvärde 

och respekt för vår gemensamma miljö. 

 

Båda dessa citat har gemensamt att man gjort en språklig förskjutning från (verksamheten i) ”skolan” 

till ”utbildningen” (inom skolväsendet). I det andra citatet är också ett tydligare krav inbäddat: 

”Skolan har en viktig uppgift” har blivit ”Utbildningen ska”. Meningens andra del är gemensam men i 

den tredje delen är ”demokratiska värderingar” återförd till uppdraget. Den fjärde delen visar på en ny 

distinktion från LGR11. Här har man infört en nationell särskiljning av samhället. Till sist återförs 

också ”egenvärde” och ”respekt för vår gemensamma miljö” till texten och gör därmed texternas 

förhållande relativt likvärdiga utifrån värden och dess förankring.  
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Sammanfattning 

I sin helhet är förändringarna mellan den första delen av läroplanen från LPO94 till LGR11 relativt 

små men ändå viktiga. Nedan är ett försök till en sammanfattning av förändringar i LGR11: 

 Individens roll är än mer framträdande, individen är grunden till gruppen och inte omvänt.  

 Individens roll som aktivt, kompetent, självständigt och ansvarigt subjekt har förstärkts. 

 Begreppet ”entreprenörskap” har införts.  

 I LGR11 återfinns ”kunskap och värden” som två skilda delar, i LPO94 görs inte denna 

uppdelning.  

 Det livslånga lärandet som projekt införs i LGR11, att lära för att lära är ett mål i sig.  

 Sverige som nation står i analogi med samhället i LGR11. I LPO94 användes begreppet 

”samhällsliv” mer generellt utan nationsavgränsning. 

Värdegrunden i LGR11 

Värdegrundens första del har en disposition utifrån följande rubriker (kronologiskt): ”Grundläggande 

värden”, ”Förståelse och medmänsklighet”, ”Saklighet och allsidighet”, ”En likvärdig utbildning”, 

”Rättigheter och skyldigheter”, ”Skolans uppdrag”, ”God miljö för utveckling och lärande” och ”Varje 

skolas utveckling”. Av dessa är ”Skolans uppdrag” den i särklass längsta (748 ord) delen och ”För 

varje skolas utveckling” den kortaste (82 ord). Totalt sett är det en relativt kort text på ca 1700 ord.  

Tabell 1 visar ord som förekom oftare än andra. 

Ord/begrepp Antal förekomster 

Skolan 47 

Elever 35 

utveckling 31 

Förmåga 13 

Ansvar 13 

Främja 12 

Lärande 12 

Värden/värderingar 9+3=12 

Olika 11 

Undervisning 10 

Grund/grundläggande 10 

Samhället/samhällslivet 9 

Aktivt 8 

Kunskaper 8 

Person/personligt 7 
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Tabell 1 visar ord som förekom oftare än andra och toppas av ”skolan” och ”elever” men också av 

”utveckling”, ”förmåga” och ”ansvar”. ”Olika” (11) nämndes oftare än ”lika” (4), detta även om man 

räknar in ordet ”likvärdig” (4). Begreppen ”kunskap” och ”värden” förekom lika ofta. Elev (6) som 

singular används i mindre utsträckning än elever (29) som plural. Ord som kan tyckas centrala men 

som förekom relativt sällan är gemensamma (4), demokrati (3), individ (5), människa (5), 

kommunikation förekom inte alls medan kommunicera fanns endast en gång. Ordet jämlik står inte 

någonstans, däremot jämställdhet, likvärdig och lika värde.  

Centrala begrepp  

Även om vissa ord nämns mer sällan än andra kan de genom sin position och inbördes relationer ändå 

framträda som centrala. Ett exempel på detta är ”demokrati”. Ordet förekommer inte mer än tre gånger 

men en av de gånger det förekommer är den allra första meningen i dokumentet. Meningen i sig är 

explicit i att uttala demokrati som ett centralt begrepp: ”Skolväsendet vilar på demokratins grund.” 

Utöver demokrati är också riktningen tydlig i läroplanen. Sist i första delen av värdegrunden 

sammanfattas det som jag uppfattar som centralt i denna: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet.” I ljuset av denna och den första meningen kan därför följande begrepp ses som centrala: 

”Demokrati”, ”Skola”, ”Elev”, ”Samhällsliv”. De värden och kunskaper som eleven genom skolan ska 

förvärva är i den betydelsen redskap för så väl individen i sig som för samhället i stort. Följande 

mening stödjer även den detta påstående:  

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.(Skolverket, 2011a, s 9) 

Skolan  

I formuleringen ”Alla som verkar i skolan…” och ”Eleven ska i skolan möta…” framträder skolan 

som ett objekt i bemärkelsen plats. Men skolan framträder också som ett eget subjekt i formuleringar 

som ”Skolan ska främja…” och ”Skolan ska i samarbete med hemmen…”.  Underförstått i detta är att 

det i en social institution är redan befintliga gemensamma värden som ska utvecklas och stärkas, för 

att kontrollera och avgränsa en individualitet som annars skulle vara gränslös. Detta syns tydligt i flera 

av de formuleringar som beskriver skolans roll och ansvar i värdegrunden. Ett exempel på detta är: 

”Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.” Det är alltså inte bara att förmedla eller 

”överföra” värden utan också klart och tydligt ta avstånd från sådant som strider mot dessa. Samma 

typ av starkt normerande uppdrag framgår i formuleringen ”motverka traditionella könsmönster” som 

inte bara innebär att vi i skolan ska stimulera jämlikhet mellan könen utan också motverka 

traditionella könsnormer.  

Skolan är förbunden med ansvar och ett antal krav: Att informera (elever och föräldrar), att eleverna 

når de nationella målen, att föra en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp och metoder (kvalitativ 

utveckling), främja elevers harmoniska utveckling osv. Detta ska kontrolleras såväl statligt som via 

självprövning, resultatuppföljning och utvärderingar. Men skolan har också rätt att ställa vissa krav på 

föräldrar och elever i dess samspel med skolan. Det står tydligt att skolan ska vara ett ”stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnets fostran och utveckling”. Detta står i kontrast till värdegrundens 

motivering av värdeförmedling som en del av fostrande. I det reduceras skolans roll till att bli en 

kompletterande verksamhet för värden och inte en parallell sådan.  
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Eleven 

Att eleven är framträdande och central i värdegrunden är knappast konstigt, men dess roll är inte helt 

självklar. I de flesta fall behandlas den enskilda eleven som en del av kollektivet ”elever”, åtminstone 

språkligt. Men samtidigt är det klart och tydligt att eleverna har en individuell utgångspunkt. 

Kontexten kring eleverna visar att eleverna sätts i positiv relation till en mängd värdeord som både kan 

ses som värderingar och färdigheter. I flera av dessa relationer är ”personligt” sammanbindande: 

”personligt ansvar”, ”personligt förhållningssätt”, ”personlig utveckling”, ”personliga 

ställningstaganden”. Eleven har alltså som analogier människa, individ och person som i personligt 

ansvar. Eleven har också en delaktighet i det ”gemensamma kulturarvet” men en egen ”identitet”. I 

den bemärkelsen är eleven också en ”medborgare”. Varje enskild elev har också ”behov”, ”egna 

förutsättningar”, en ”bakgrund”, ”erfarenhet” och ”språk” som skolan ska ta hänsyn till. Detta 

individualiserade synsätt på eleven syns tydligt i meningen: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet.”  Rent kronologiskt ska eleven först bli en unik individ, sedan ”delta” i samhället. 

Frihet och ansvar ska också vara integrerade i synen på deltagandet, med det lilla förbehållet ”sitt 

bästa”. Detta ansvar är genomgående i hela värdegrunden och om något av alla värden är centralt så är 

det just ansvar. Eleverna ska (av skolan) förberedas för att aktivt delta i samhällslivet genom att få 

förmåga till personligt ansvar. Exempel på hur detta ska genomföras är genom att ”delta i planering 

och utvärdering av den dagliga verksamheten” och genom att ”få välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.” Även om dessa 

exempel kan synas triviala och relativt passiva står detta i kontrast till formuleringen kring 

demokratisk verksamhet i skolan:  

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet.”(Skolverket, 2011a, s 8) 

Samhället 

”Samhället” benämns i flera fall ”samhällslivet”, men medan eleverna ”deltar” i samhällslivet ”lever” 

och ”verkar” de i samhället. I positiv relation till samhället står ”grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på.” men också att kunskaper ”utgör den gemensamma 

referensram alla i samhället behöver”. Sammantaget ger värdegrunden en bild av samhället som en 

modernistisk och unison gemenskap grundad i gemensam kunskap och gemensamma värden, men i en 

”process” eller början av en fraktionalisering i form av ”internationalisering” och ”växande rörlighet”. 

Det är också denna fragmentering skolan ska förbereda eleverna på:  

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”(Skolverket, 2011a, s 9) 

Det är alltså elevens blivande ansvar att vara moraliskt handlande subjekt med god kritisk 

analysförmåga. I detta återkommer det livslånga lärandet som ett mål i sig som ska se till att individen 

ständigt är kunnig, bildad och ansvarig även i nya situationer. 

Sammanfattning 

Skolans värdegrund är sammanfattningsvis bred i sitt innehåll. Det är tydligt att det ska finnas en 

koppling mellan individ och samhälle och att skolan har som uppdrag att förbereda eleverna inför 

detta. Detta uppdrag att förmedla de demokratiska värderingar som samhället anses vila på är primärt 
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och står sida vid sida med kunskapsförmedling. Kunskaper om demokrati är bara ena delen av 

demokratiska fostran, den andra är demokratiska arbetsformer i utbildningen. Utgångspunkterna för 

skolan och samhället är det moderna samhället med starka gemensamma värden men med individuella 

skillnader som till viss del ska behållas, men till viss del jämnas ut. Elevens eget ansvar både som elev 

och som framtida medborgare är explicit och genomgående. Riktning och kronologin är tydlig i att 

eleven först ska bli en stark, unik och kompetent individ som sedan ska delta i en samhällsgemenskap. 

Värden som omsorg, omtanke, solidaritet, generositet, tolerans och jämlikhet uttrycks explicit som mål 

och syfte med skolans verksamhet.  

Värdegrunden i NO/fysik-ämnet 

Om ändringarna i värdegrunden från LPO94 till LGR11 är relativt små syns förändringarna i ämnenas 

kursplaner betydligt tydligare. Dessa är fullständigt omarbetade i både struktur och innehåll. I LPO94 

utgör naturorienterande ämnen (NO) en gemensam bas för de tre ämnena fysik, biologi och kemi. I 

denna gemensamma inledning ges övergripande syften och mål för dessa. Under respektive delämne 

ges sedan specifikationer unika för just det ämnet i förhållande till mål och karaktär. Det är framförallt 

i den gemensamma texten för NO-ämnet i LPO94 som värdegrunden blir tydlig. Denna del är 

borttagen eller till viss del integrerad i ämnets kursplan i och med LGR11. Därmed är varje ämne helt 

självstående utan sammanbindande egenskaper och kvaliteter, något som var explicit i LPO94 på flera 

sätt. Redan inledningsvis för NO-ämnet i LPO94 står det: ”Studier inom det naturorienterande 

ämnesområdet kopplas samman med kunskaper och uttrycksformer inom skolans andra ämnen.” Det 

är med andra ord både ett sammanhang för de naturvetenskapliga ämnena och dess samverkan med 

andra ämnen.  

Borta i LGR11 är också den uppdelningen mellan ”mål att sträva mot” och ”mål som eleverna ska 

uppnått” som var genomgående i LPO94. I LGR11 är uppdelningen istället kring ”centralt innehåll” 

och ”kunskapskrav”. Centralt innehåll listar i detalj olika kunskapsmål som t.ex. ”Hur ljud uppstår, 

breder ut sig och uppfattas av örat.”. Kunskapskravet är generella modeller som relaterar det centrala 

innehållet till betyg och bedömning. Även kunskapskraven har en hög detaljrikedom i både kunskap, 

mål och metod, något som LPO94 var mer diffus kring. Nedanstående exempel från betyg A 

respektive MVG belyser detta:  

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, 

bilder och skriftliga rapporter. (Skolverket, 2011a, s 118) 

Eleven planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning. 

(Utbildningsdepartementet, 2008, s 65) 

I syftet i så väl NO-ämnet från LPO94 som i fysik från LGR11 nämns naturvetenskapens ursprung. 

Båda nämner ”nyfikenhet” men på olika sätt. Medan LPO94 beskriver att naturvetenskapen ”vuxit 

fram” står det i LGR11 ”har sitt ursprung” vilket kanske inte är lika poetiskt eller metaforiskt men 

med samma betydelse. Meningen fortsätter i båda fall med människans nyfikenhet och behov av att 

utforska, men då det i LPO94 handlar om frågor ”som rör den egna existensen, livet och livsformerna, 

platsen i naturen och universum.” är behovet i LGR11 helt kort: ”att veta mer om sig själv och sin 

omvärld.” Det är alltså både en mer kortfattad version men också ett skifte i fokus. I det senare fallet 

utgår behovet från ”själv” som individuellt subjekt i kontrast till den mer filosofiska ”existensen” i 

livet, universum och allting. Följande stycke ur LPO94 förstärker dessa värden ytterligare och 

återfinns inte i någon motsvarighet i LGR11:  



16 

 

”Naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på naturen och göra 

denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredsställer lusten att utforska naturen och ger 

utrymme för upptäckandets glädje.” (Utbildningsdepartementet, 2008, s 48) 

Denna mening innehåller en hel del intressant: Naturvetenskap (NV) kan i sig ”stimulera” ett flertal 

värden som är mer lekfulla och utforskande samtidigt som det finns ett konkret syfte i att göra naturen 

”begriplig”. I detta syns tydligt skolans värdegrund i den bemärkelsen att ämnet ska stimulera till 

något så abstrakt som ”glädje” och inte bara ämneskunskaper. LPO94 går sedan så långt som att påstå 

att NV är en ”central del i den västerländska kulturen”, vilket LGR11 inte gör anspråk på. Däremot 

inför LGR11 en viss dualism eller till och med dikotomi mellan kultur och naturvetenskap genom att 

utmåla dessa som poler med ”ömsesidiga påverkan” av varandra. I LPO94 beskrivs naturvetenskapens 

kunskap explicit som en mänsklig konstruktion som kan bidra till argument tillsammans med bl.a. 

etiska, estetiska i diskussioner som handlar om ”människans sätt att leva tillsammans och använda 

naturen”. Syftet här är alltså klart och tydligt ett mål utanför själva produktiva färdigheter även 

demokratiska och socialiserande. Dessa ord återfinns även i LGR11 men återigen med en lite annan 

vinkling med syftet med undervisningen:  

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer 

som rör energi, teknik, miljö och samhälle. (Skolverket, 2011a, s 127) 

Primärt är det inte längre en fråga om att leva tillsammans utan att välja. Men valen är både praktiska 

och etiska vilket kan ses som delar av socialt liv, men med ett tydligt individualistiskt 

marknadsorienterat förhållningssätt. Följande stycke från LPO94 uttrycker tydligt det demokratiska 

målet med naturvetenskapen:  

Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i 

samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för 

systematiska undersökningar och välgrundade argument. (Utbildningsdepartementet, 2008, s 48) 

I denna bemärkelse är respekt i förhållande till systematiska undersökningar och ”välgrundade 

argument” men också ett ideal om ”öppenhet”. Båda versionerna av dokumentet pekar på 

naturvetenskapens roll i argumentation och kommunikation. I LGR11 står t.ex. följande text som kan 

sättas i relation med ovanstående citat: 

Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och 

värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. (Skolverket, 2011a, s 127) 

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och 

framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. (Skolverket, 2011a, s 

127) 

Målet med argumentationen är inte specifikt syftat till demokrati eller det gemensamma i LGR11 utan 

istället framgår syftet med kunskapen till ”att granska information, kommunicera och ta ställning i 

frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle” (Skolverket, 2011a). Återigen är alltså 

utgångspunkten individen som konsument som ska ta ställning genom granskning. I LPO94 återfinns 

liknande syfte men med lite mer neutral framtoning i form av ”stöd” för ställningstagande. Denna 

”granskning” är av den kritiska sorten och ska granska såväl ”egna resultat, andras argument och 

olika informationskällor” (Skolverket, 2011a). I LPO94 kompletteras det kritiska förhållningssättet 

med ett ”konstruktivt” sådant som enligt denne innebär ”respekt och lyhördhet för andras resonemang 

och ställningstaganden”. Detta är enligt LPO94 centralt i en demokrati och därför också principen för 

samtal och diskussioner i naturvetenskapen. Denna koppling återfinns inte på samma sätt i kursplanen 

för fysik i LGR11. Här står istället att kravet är att kunna samtala och diskutera på ett sätt som ”för 

samtalen och diskussionerna framåt” (Skolverket, 2011a). Detta är också en del av betygskriterierna 
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och sträcker sig från att föra samtalet framåt ”till viss del” (betyget E) till ”framåt och fördjupar eller 

breddar dem” (betyget A).  

Samtalets eller kommunikationens roll syns också i nedanstående citat: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och 

sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. (Skolverket, 2011a, s 127) 

De egna upplevelserna är utgångspunkt för att ”ställa frågor” inom fysiken. Denna mening kan tolkas 

på två relativt skilda sätt: Den ena tolkningen innebär helt enkelt att man ser på ordet ”frågor” som just 

frågor i betydelsen att eleven får ställa frågor till t.ex. lärare för att få svar. Detta skulle innebära en 

tydlig fokusering på faktaförmedling och en neo-konservativ syn på kunskap. Den andra tolkningen är 

att se på frågor i meningen naturvetenskapligt utforskande, d.v.s. forskningsfrågor. I detta avseende är 

frågan en utgångspunkt i aktivt kunskapssökande, vilket tyder på en kommunikativ kunskapssyn. 

Denna formulering är i detta både en källa till missuppfattningar eller ett bidrag till bredd beroende på 

hur man vill se det.  

I fysikens kursplan från 2011 används förtrogenhet med begrepp, modeller och teorier samt 

resonemang kring källor och information för att kommunicera, ta ställning och återföra kunskapen till 

egna ”systematiska undersökningar” och därmed förklara ”fysikaliska samband” i naturen. I NO-

ämnets text från LPO94 används istället ord som att se ”mönster” och ”strukturer” genom att göra 

iakttagelser och använda ”teoretiska modeller”. Detta för att, som det står under rubriken ”beträffande 

kunskapens användning”, stärka den egna förmågan till ”omsorg om naturen och ansvar vid dess 

nyttjande” och under ämnets syfte ”omsorg om natur och människor”. I kursplanen för fysik från 

2011 nämns varken omsorg eller ansvar, inte heller finns någon tydlig motivering till kunskapens 

användning så explicit som i LPO94. Under fysikämnets syfte framgår att målen med ämnet i LGR11 

(Skolverket, 2011a, s 127) är enligt dess sammanfattning:  

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som 

rör energi, teknik, miljö och samhälle,  

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och  

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i 

naturen och samhället.  

Sammanfattning 

Den nya kursplanen för fysikämnet har renodlats ytterligare från värdegrunden. Kursplanen i fysik 

från LGR11 är till skillnad från den i LPO94 uteslutande ämnesspecifik i både mål och syfte, d.v.s. 

ämneskunskaperna är mål i sig. I den mån värdegrunden alls inryms handlar det om en retorisk 

färdighet att granska och skapa underbyggda argument och resonemang. Naturvetenskapen ses inte 

längre som en integrerad del av kulturen utan en motpart i samverkan. Detaljerna i mål och centralt 

innehåll är långt mer specifika och styr därför innehållet undervisningen i högre grad än i LPO94. 

Målen ses inte längre som mål i den bemärkelsen som i tidigare kursplaner utan formuleras nu som 

kunskapskrav vilket är tydliga incitament för en teknisk - instrumentell kunskapssyn. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Individen som elev – skolan och utbildningen 

Individens roll är än mer framträdande i LGR11 än i LPO94, vilket kan ses som en fördjupning av den 

liberala idén och en Kantiansk individsyn. Respekt och tolerans framstår i detta som en del av de 

liberala dygderna inför den individuella friheten men kan även tolkas i relation till de neo-konservativa 

idealen om disciplin och individens respekt för auktoriteter (Wahlström, 2009).  

Att individens roll som aktivt, kompetent, flexibelt, självständigt och ansvarigt subjekt förstärkts 

kopplar Sjöberg (2009) till Focault och tanken om ett självstyrande och självreglerande subjekt. Detta 

är i sig en del av den disciplineringsteknologi som hela Europa integrerat som en del av synen på 

lärande som normativ normalitet, menar Sjöberg. Att ”lära att lära” eller ”det livslånga lärandet” är 

enligt Sjöberg en del av den gemensamma synen på lärande som EU via bland annat Lissabon-

föredraget satt som mål för Europas skolor. Där de som misslyckas med detta självstyrande uppdrag 

klassificeras som oproduktiva i relation till kunskap och därmed samhällets ekonomiska tillväxt.  

Den tidigare läroplanen från 1994 hade nyfikenhet och utforskande genomgående som tema. Detta var 

också en av grunderna till kommunikationen. Som olikheter och skillnader och som utforskande i sig. 

Den nya termen för detta är enligt skolverket ”entreprenörskap”. I detta ska rymmas just det som det 

innebär att vara entreprenör: ansvarig, nyskapande, handlingskraftig osv (Skolverket, 2011b). Den 

marknadiserade och neoliberala riktningen i begreppet är uppenbar i hur Skolverket beskriver 

begreppet på sin hemsida (Skolverket, 2011b): ”Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt 

förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande.” Detta är 

enligt Sjöberg (2009) en av de ”styrningsteknologier” som ska reglera, fabricera och konstruera de 

subjekt som ingår i samhället. Sjöberg hänvisar bl.a. till Bauman och hans resonemang om hur 

individer som saknar medel att lyckas i att bli aktiva och produktiva medborgare stigmatiseras som 

defekta konsumenter och därmed värdelösa och oönskade. På liknande sätt menar Säfström (2010) att 

en instrumentell utbildningssyn (som detta innebär) reducerar barnet till ett objekt eller ett problem att 

lösa. I detta synsätt utgör det misslyckade barnet det lyckade barnets motsats och till viss del också 

förutsättning. Att vara ett ”läraktigt barn” innebär enligt Säfström att vara disciplinerad till att 

acceptera ojämlikhet som nödvändighet för undervisning och lärande, men också som ”grundmetafor 

för samhällets välbestånd” (Säfström, 2010, s 17). Denna instrumentala och marknadiserade logik ger 

enligt Säfström att det bara är genom att acceptera ojämlikhet i presens som en jämlikhet kan 

förekomma i futurum, d.v.s. en jämlikhet ”i en ständigt undflyende framtid” (Säfström, 2010, s 17). En 

av de stora farorna med detta menar Säfström är att ”ansvaret för andra förläggs i en framtid som 

motiverar att de inte tar ansvar i nuet” (Säfström, 2010, s 17).  

Staten och skolan blir i denna form av teknisk instrumentell utbildning kontrollanter där icke-

värdeneutrala jämförande praktiker som PISA och nationella prov rankar vinnare och förlorare menar 

Sjöberg (2009). Skolan för EU är, enligt Sjöberg, främst en fråga om att skapa ett konkurrenskraftigt 

Europa på en global marknad. Det är också genom detta som eleven och dess kompetens, som 

framtida medborgare och entreprenörer, bör ses som en ”medborgerlig kompetens” (Sjöberg, 2009, s 

40), med individuellt ansvar för nationens och EUs tillväxt. Paradoxen i att se på kunnande och 

kompetens som personliga egenskaper gentemot som mätbara faktakunskaper blir i detta uppenbart. 
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Att målen för undervisningen i LGR11 är långt mer specifika än innan samt att dessa ses som krav och 

inte bara mål är i linje med de jämförande praktikerna i den instrumentella kunskapssynen. De mål 

som eleverna ska uppnå blir på så sätt enklare och tydligare att jämföra och mäta (se bl.a. Fritzén, 

2003). Om det finns krav som är mätbara går det också att definiera en riktning som i LGR11. Där 

man i LPO94 menade att eleverna skulle argumentera ”konstruktivt” i förhållande till egna och andras 

argument och resultat ska eleverna i LGR11 föra diskussionerna ”framåt”. Målet är inte längre diffust 

som i en socialisering utan ett kunskapsmål med kontrollerbara entiteter. Kanske är det också därför 

man i LGR11 gör uppdelningen mellan ”kunskap och värden”, där kunskap ska kunna mätas och 

värden får stå för en mer svårdefinierad bakgrund utan krav på mätbarhet.  

De värden av omsorg, omtanke, solidaritet, tolerans, generositet och jämlikhet som uttrycks i 

värdegrunden kan med en marknadiserad utgångspunkt ses som retoriska färdigheter, där eleven ska 

förhålla sig till den negativa friheten samhället och pluralismen medför. En metod att överbrygga 

skillnader i det gemensamma men också för att vara redo för en roll som konsument och entreprenör 

med underbyggda argument och resonemang inför olika valsituationer.  

Lärarens och elevens roller blir till viss del motsägelsefulla i ansvarsåtagandet i LGR11. Å ena sidan 

är det enligt Liljestrand (2007) den icke-professionella parten som är i centrum för undervisningen, 

d.v.s. elevcentrerad undervisning. Å andra sidan är kontrollen inför mål och resultat centralt styrt och 

utgör en hierarkisk struktur där eleven återfinns längst ner i förhållande till inflytande. Läraren har 

ansvar för elevens projekt att bli ansvarig enligt Liljestrand. Lärarens roll är alltså delad i både ett 

maktutövande och en assisterande funktion. Liljestrand menar att paradoxen ligger i att eleven först 

ska bli ”beroende för att sedan kunna bli mer oberoende”(Liljestrand, 2007, s 49). Elevens 

självständighet blir därmed beroende av relationen till läraren och dennes förhållning till elevens 

självständighetsprojekt.  

Skolan i samhället – samhället i utbildningen 

Att Sverige som nation står i analogi med samhället i LGR11 är intressant då det ställer vissa frågor 

om vad man egentligen menar med detta. Menar man att särskilja den värdegrund som finns i Sverige 

från andra och i så fall vilka och varför? En tolkning är att de genom detta kan förhålla sig till det 

transnationella och postmoderna på ett lite avvaktande sätt, vilket till viss del går emot övriga trender 

(se Sjöberg, 2009) att se Sverige som en del av Europa. En annan förklaring kan enligt Sjöberg (2009) 

också vara att skolan och samhällets kunskap har blivit denna tids maktapparat och krigsföring. En 

(nationell) utbildningsmässig upprustning för att kunna konkurrera på den europeiska och nationella 

marknaden. Detta stämmer också in på en marknadiserad kunskapssyn med eleven som framtida 

entreprenör och representant för samhället, likställt med nationen. I kontrast till detta står samtidigt 

idén om postmoderna samhället, där nationer inte längre har den suveränitet de en gång hade 

(Bauman, 2001; Beck, 1992). Där fragmenteringen mellan diskurser är uppenbar och individen sin 

egen agent istället för nationens. Sjöberg (2009) (genom Bauman (2000)) varnar just för att problemet 

med den nya typen av centrala transnationella policydokument från bl.a. EU medför att styrningen och 

makten blir allt svårare att se. Detta resonemang visar lite av den kamp eller motstridighet som 

läroplanen förmedlar, mellan det moderna och det postmoderna samhället, mellan nation och det 

individualiserade samhället, mellan tradition och uppbrott. Denna konflikt blir också tydlig i 

formuleringar som att skolan ska förankra ”gemensamma värden” och ge en ”gemensam referensram” 

men samtidigt ta hänsyn till en ”snabb förändringstakt” och ”en komplex verklighet” med den 

individuella friheten som grund och bas. Denna tolkning kan också vara anledning till att 

naturvetenskapen/fysiken i LGR11 inte längre ses som integrerad i kulturen utan en motpart i 
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samverkan. Att den helt enkelt ses som ett av de fragment som bildar vår värld. Det som kan tyckas 

märkligt i detta är att kulturen ges en ytterligare roll som fragment och inte som analogi med dessa 

fragments helhetsbild. Därmed bli begreppet kultur något abstrakt. Hur ska vi förstå kultur om inte 

som en sammantagen bild av olika diskurser i ett samhälle?  

Liknande konflikt återfinns i dualismen mellan ”kunskap” och ”värden”, där båda anses primära men 

ändå inte uttalat delar av varandra. Detta var något som Dewey (Hartman m.fl., 2003) kritiserade. Han 

menade dessa inte går att skilja åt. När vi förnekar utbildningens fostrande roll döljer vi istället de 

värderingar som finns i all form av undervisning. På samma sätt menade Dewey (Hartman m.fl., 2003) 

att kunskap inte kunde särskiljas från kunskapsprocessen. Att undervisa är enligt detta att förmedla 

värden och det är processen som är kunskapen. Kanske är det också så som det är tänkt att förstå 

värdegrunden i läroplanen, även om detta inte uttrycks. Att arbeta med värdegrund och 

ämneskunskaper utifrån deliberativa samtal skulle kunna vara en möjlig lösning på problemet med 

dualismen mellan dessa. Vissa problem uppstår enligt Biesta (2003) när vi utgår det teknologiskt 

instrumentella förmedlandet av utbildning och demokrati. I sin mål-normerande funktion innebär den 

instrumentella utbildningen att varje avvikelse från målet framstår som onormal och därmed ett hinder 

för utbildning (Biesta, 2000). Genom att förutsätta pluralitet blir inte det onormala en svårighet utan 

något som hör utbildning till. Detta synsätt är skilt från den liberala föreställningen om pluralitet som 

sam-existerande men separata ”privata sfärer” (Biesta, 2000) som till viss del framträder i läroplanen. 

Individen som medborgare – samhället och demokratisk fostran 

Den riktning och kronologi som framgår i läroplanen där eleven först ska bli en stark, unik och 

kompetent individ som sedan ska delta i en samhällsgemenskap pekar tydligt på den neo-liberala 

instrumentella diskurs som Biesta (2003, 2006) i tidigare resonemang definierat. Denna kronologi står 

i stark kontrast till den kommunikativa demokratikonception som också uttrycks explicit i 

värdegrunden. Där det tydligt och klart står att demokrati inte är en kunskap om ett begrepp utan ett 

förhållningssätt och en arbetsmetod. I det sällar man sig i värdegrunden till det som Biesta, Dewey, 

Englund m.fl. uppfattar som demokratisk fostran, inte som en instrumentell förmedling utan som 

deliberativ kommunikation (Biesta, 2003; Dewey & Sjödén, 1999; Englund, 2007; Fritzén, 2003). 

Genom en instrumentell syn på demokrati som en kunskap som spelregler eller procedurer riskerar vi 

att eleverna förlorar förmågan att kunna ha en ömsesidig dialog utifrån pluralistiska värden. I detta 

förloras också själva innebörden av demokrati som enligt Carleheden (2002) utgörs av pluralism och 

oenighet. Som i den kommunikativa konceptionen av demokrati innebär en ”radikal öppenhet för 

andras argument” i ”att kunna ifrågasätta även också sina djupaste övertygelser” (Carleheden, 2002, s 

64). Detta gäller inte bara demokratisk kommunikation utan lärandet i vidare bemärkelse menar 

Fritzén (2003) och definierar lärande som en kommunikativ process där begrepp som ömsesidighet, 

argumentation, delaktighet och samförstånd är centrala. Att lära inbegriper enligt Fritzén (2003, s 77) 

”att förändra föreställningar och ståndpunkter, att ifrågasätta invanda mönster och att se på begrepp i 

ett nytt perspektiv”. Det är också genom detta icke-dualistiska sätt att se förhållandet mellan 

ämneskunskaper och demokratiska värden som vi får kvalitet i undervisningen menar Fritzén (2003), 

utan denna koppling blir lärandet fragmenterat och ytligt. Biesta (2003) argumenterar i enlighet med 

detta att utbilda genom demokrati. Att se skolans och föräldrars ansvar för utbildning som 

allenarådande är enligt Biesta ett grundläggande misstag i och med att skolan och hemmet bara är ett 

par av platserna där detta sker. Regeringens politik och samhället i stort är lika ansvariga och påverkar 

genom sin demokrati även elevens konception och erfarenhet av denna. Enligt Carleheden (2002) är 

det först när vi lär oss att handla i enlighet med demokratiska och kommunikativa ideal som vi kan 

påstå att vi har en praktiserande demokrati och inte bara kunskap om den. Medborgaren och elevens 
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roll skiftar i det från att vara adressat till att vara författare och kan därmed aktivt bidra och delta i 

opinionsbildningen menar Fritzén (2003). Det är genom den kommunikativa processen vi blir varse 

om normer, moral och politiska mål, därför är det öppna samtal som är nyckeln till hela samhällets 

fortlevnad menar Bergström (1999). Samtalet och kommunikationen är alltså både demokratins och 

skolans kärna. Detta var också ett av Deweys huvudteman:   

Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan all kommunikation (och 

därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får 

en utvidgad och förändrad erfarenhet. (Dewey & Sjödén, 1999, s 26) 

Metoddiskussion 

Urvalet att endast använda kursplanen i fysik skulle kunna kritiseras utifrån idéer om generaliseringar 

utifrån undersökningen. Min hållning i detta är att varje ämne bör ses som likvärdigt i förhållande till 

värdegrunden. Detta stöds av Skolverket i avseende LPO94 men inte explicit i LGR11 (Skolverket, 

2008). Ett omvänt antagande skulle utgå från att andra ämnen representerade värdegrunden bättre än 

andra. Ett sådant antagande skulle då reducera fysik-ämnet till att enbart syfta till kunskaper i fysik, 

något som i sig skulle tyda på ett instrumentellt förhållningssätt. Detta är också en av de slutsatserna 

som kan dras av resultatet.  

Den andra kritiken till urvalet kan vara att undersökningen inte inrymmer den andra delen från 

läroplanen: ”Övergripande mål och riktlinjer”. Denna del kan ses som en brygga mellan värdegrunden 

och kursplanen i att den ger mer generella mål i enlighet med värdegrunden men i riktning mot 

kursplanen. Anledningarna till att jag valt bort detta är flera. Först det första är det otydligt hur detta 

dokument ska användas. För det andra, som också inbegriper det första, tolkar jag detta dokument mer 

som en sammanfattning av värdegrunden i en något mer konkret form. Det tillför i sig inget ytterligare 

i form av värden eller centrala begrepp utan kan ses som just en brygga. Det tredje och kanske mest 

avgörande är att det i denna typ av arbete finns begränsningar i tid och utrymme. Därför gjordes 

prioriteringen av LPO94/LGR11 framför denna textdel. Detta val gjordes dels av egna skäl, då LPO94 

utgjorde grund i den lärarutbildning jag genomfört, och dels för att den står som förlaga till den senare.  

Som förslag till ytterligare forskning på området skulle ”Övergripande mål och riktlinjer” kunna stå i 

centrum för granskning i förhållande till denna undersökning och i förhållande till de andra 

dokumenten. Det skulle också vara av intresse att utföra undersökningar i skolan om hur resultatet i 

detta arbete yttrar sig i skolan, lärares arbete och elevernas lärande.  

Slutsats 

Den läroplan som i detta arbete bearbetats är rik på riktningar och ibland kolliderande diskurser som 

flera gånger motsäger sig själva. Att tolka skolans läroplan ingår i lärarens och skolans uppdrag. I 

lärarens tolkning av denna text möts de inneboende konflikterna i läroplanen med de diskurser som 

läraren bär med sig. Genom denna tolkning och genom den sociala praktiken som yttrar sig i 

klassrummet påverkar läraren eleverna där de är, med deras egna diskurser. Den destabilisering som 

hela tiden sker i krockarna mellan pluraliteter är skolan. Det är inte konflikterna mellan, eller 

svårigheterna med, pluraliteter som är problemet med undervisningen. Enligt Biesta är det istället just 

detta som gör handlande och lärande möjligt (i en kommunikativ kunskapskonception). Problemet blir 

istället när styrningsteknologier i en mål- och resultatstyrd skola definierar oproduktiva barn som ett 

misslyckande för samhället. Den inneboende ojämliket som ett sådant resonemang oundvikligen leder 
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till är grund till stigmatisering och även dehumanisering. De som inte skärper sig får skyllas sig själva 

med andra ord, eller som det gamla ordstävet säger: Den enes bröd den andres död. Att samhället lever 

efter denna princip är inget nytt, men vi behöver fundera på om skolan ska vara en plats där denna syn 

på individen är primär. Där elever kan bete sig illa mot varandra som en del av konkurrensen i att 

senare i livet bli den som ska ta ansvar för den andre, som läkare eller advokat osv. Säfström (2010) 

pekar på det absurda i resonemanget att man genom detta etablerar en föreställning av en 

fullständighet eller ett slutmål för en utveckling från barn till mästare. Där endast mästarna kan vara 

jämlika med mästarna. Rönnström (2010, s 2) varnar utifrån Bauman (1988) för hur en ”ensidig mål-

medelrationell utveckling” eller instrumentalisering av skolan ”riskerar att urholka pedagogisk praktik 

på moral och demokrati.” Det våld och de övergrepp som vi legitimerar med teknokratiska visioner är 

särskilt verksamt när subjektet avhumaniserats och objektiverats, enligt Rönnström. Utifrån detta blir 

läraren istället för ett eget moraliskt subjekt en kugge i maskinen som ska producera kompetenta 

individer för en global marknad. Denna ”rollseparation” som utgår från ett tekniskt ansvar kan 

medföra att ett "gott” handlande definieras utifrån rollfunktionen istället för eget personligt moraliskt 

omdöme och eget ansvar. Den avhumaniserade reducerar den andra till en mängd mått och eller fasta 

egenskaper som kan göra denne kontrollerbar och förlorar därmed status som tänkande, kännande och 

jämlik person. Detta är enligt Rönnström (2010) det som var nyckeln bakom de instrumentaliserade 

funktionerna i andra världskrigets koncentrationsläger och Förintelsen.  

Att istället utgå från jämlikhet i en situation av ojämlikhet, som i lärandesituationer, skulle innebära ett 

accepterande av att jämlikhet inte kan förstås som ett slutresultat utan som en utgångspunkt enligt 

Säfström (2010). Att utgå från en kommunikation i dialog istället för monolog är också vad 

demokratisk kommunikation, och lärande, handlar om (Englund, 2007; Rönnström, 2010). En 

kommunikation som utgår från jämlikhet och personligt ansvar inför subjektivt handlande är alltså 

avgörande för att hitta en balans mellan individ och kollektiv. Där den ena inte står som motsats till 

det andra utan som förutsättningar för varandra. Lärarens roll i förhållande till läroplanen är till viss 

del motstridig, men i det stödjer den också ett visst utrymme för tolkningar, detta resultat är en sådan.   
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