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Abstract	
 
Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka diskurser som är dominerande i 

EU:s utbildningsvisioner om skolan i två policydokument om framtidens utbildning. 

Dessa jämförs sedan med den LGY 11 för att se om den svenska läroplanen är 

influerad av EU:s policydokument. Det vidare syftet är också att undersöka 

samhällskunskapsämnets plats i de undersökta dokumenten. 

 

För att undersöka studiens syfte används en diskursanalys influerad av kvalitativ 

innehållsanalys där läroplansteoretiska begrepp om bildningsideal bildar ett diskursivt 

ramverk som sedan appliceras på analysen. Studiens resultat visar att en neoliberal 

läroplansdiskurs är starkt dominerande i EU:s utbildningsrelaterade policydokument 

men att en demokratisk diskurs är dominerande i LGY 11. Vidare visade resultatet att 

samhällskunskapsämnet är starkt närvarande LGY 11 men har tillbakadragen roll i 

EU:s utbildningsrelaterade policydokument. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Bildningsideal, Diskursanalys, Europeiska Unionen, Lgy 11, 
Neoliberalism, Policydokument   
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1.	Inledning	
För 2500 år sedan tillkom läroplanen i en ansats att för första gången sätta ord på de 

samtida bildningsideal som nästa generations medborgare ska fostras in i. Sedan dess 

har samhällets bildningsideal ändrats flera gånger beroende på vilka kvalitéer som 

rådande samhällsklimat har satt pris på. Vad utmärker då nutidens bildningsideal? En 

metaforisk bild av detta kan ges av det andningsuppehåll som var tredje år drabbar 

skolpolitiker. Anledningen till detta uppehåll är de stundande resultaten från PISA-

undersökningen vilken mäter elevers prestationer inom matematik, naturvetenskap, 

läsförståelse och problemlösning och poängsätts sedan jämte resultaten från andra 

länder.1 Pedagogisk forskning pekar på att västvärldens skolor blir allt mer likriktade 

och närmar sig varandra beträffande vilka kunskaper som är önskvärda för elever att 

tillgodogöra sig inför framtiden.2 Dessa kunskaper är starkt fokuserade kring just det 

som PISA-undersökningarna kretsar kring, nämligen naturvetenskapliga kunskaper 

som är enkla att mäta och dessutom jämförbara i en internationell kontext. Denna 

utbildningsriktning benämns som neoliberal, dvs. att utbildningen får allt mer 

ekonomiska kunskapsinslag såsom utökad konkurrensutsättning och även individuell 

flexibilitet samt utbytbara kunskaper, kallat livslångt lärande, för att förbereda elever 

inför en föränderlig arbetsmarknad.3 Således är den enskilde individens prestation i 

centrum och genom utökade tester mäts och jämförs svenska elever dels med 

varandra, men också i relation till andra länders resultat. Företrädare för den 

neoliberala samhällsutvecklingen menar att om vi bara får ekonomisk tillväxt, 

kommer andra goda ting följa i dess spår, såsom ökad social och ekonomisk jämlikhet 

samt bättre utbildning och hälsa.4 I kontrast till detta pekar kritiska studier på att detta 

kan vara tomma löften eftersom en korrelation mellan ekonomisk tillväxt och de ovan 

nämnda goda tingen inte kan beläggas.5 Genom att nedvärdera de ämnen som varit 

vitala i uppbyggnaden av starka demokratier till ett stadium	där humanioraämnen, 

såsom samhällskunskap, anses mindre värdefulla går vi en okänd framtid till mötes.6   

 
																																																								
1 http://www.svd.se/pisa-chefen-domer-ut-den-svenska-skolan (Läst 2016-11-29) och 
Liedman (2008) Sid 5-7  
2 Nordin (2012) Sid 200-201 
3 Sjöberg (2011) Sid 31-32. 
4 Nussbaum, Martha (2010) Not for profit – Why democracy needs the humanities, 
Princeton University Press, Sid 14-16 
5	Ibid	
6	Nussbaum	(2010)	Sid	4	
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Föreliggande uppsats tar avstamp i begreppet bildningsideal genom att undersöka 

vilken diskurser som är dominerade i EU:s utbildningsvisioner om skolan och LGY 

11 för att således få en uppfattning om vilka kvaliteter som önskas av framtidens 

medborgare.  

1.1 Problemformulering	
Som samhälls- och historielärarstudent är ämnet särskilt intressant eftersom den 

möjliggör en fördjupad insyn i samhällsvetenskapliga begrepp och 

utbildningshistoria. Problemområdet dryftar sig till den roll som de humanistiska 

ämnena, som samhällskunskap och historia, utifrån litteraturen och min egen 

undersökning förväntas få i framtiden och de risker som kan uppstå med ett samhälle 

ordnat efter en neoliberal tanke där kunskaper är reducerade till kompetenser och 

förmågor.  

 

2.	Syfte	och	frågeställningar		
Föreliggande uppsats syftar till att undersöka vilken läroplansdiskurs som är 

dominerande i två av EU:s policydokument om utbildning och Läroplan för 

gymnasieskolan 2011 (LGY 11), samt hur samhällsvetenskapsämnet framträder i 

dessa dokument. För att få svar på studiens syfte ställs följande frågeställningar:  

 

1. Vilken läroplansdiskurs är dominerande i EU:s utbildningspolitiska 

policydokument och LGY 11? 

 

2. Vilka diskursiva likheter finns mellan EU:s utbildningspolitiska 

policydokument och LGY 11? 

 

3. Hur framträder samhällsvetenskapsämnet i EU:s policydokument om 

gymnasieskolan och LGY 11? 
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3.1	Forskningsläge	
Forskning där policydokument eller läroplaner utgör huvudempirin är omfattande, 

både i Sverige och internationellt. Nedan följer ett par nedslag över rådande 

forskningsläge. 

3.2	Tidigare	forskning		
I Andreas Nordins avhandling ”Kunskapens politik” undersöks kunskapsdiskurser i 

svensk och europeisk utbildningspolicy.7 Nordin har mer specifikt identifierat vilka 

diskurser som har mest utrymme i ett antal utbildningspolitiska dokument 

producerade av EU mellan år 2000-2010, där framförallt Lissabonstrategin och 

Europa 2020 har stått i fokus för analysen.8 Dessa dokument refererar Nordin till som 

tillväxtpolitiska policytexter, vilket är texter som framtagits i syfte att på något sätt 

kontrollera och styra människor och i detta fall styra människors 

kunskapsföreställning.9 Dessa texter sätts tillsammans med bland annat Lpo 94 och 

Lgr 11 sedan in i en läroplansteoretisk ram i syfte att analysera den svenska skolan i 

en transnationell kontext. Den transnationella kontexten utgörs av i huvudsak två 

aktörer; den ovan nämnda Europeiska Unionen samt OECD som Nordin anslår får allt 

större inflytande över den nationella utbildningspolitiken.10 Betydelsen av de 

transnationella aktörernas inflytande är påtagligt vilket kan exemplifieras med de av 

OECD styrda PISA-mätningarna som ger eko in i regeringsarbetet.11  

 

Nordin har i sin undersökning använt sig av metoden kritisk diskursanalys vilken är 

användbar ur främst två i varandra tätt förknippade perspektiv, makt och ideologi.12 

Ideologier är i den kritiska diskursanalysen också särintressen som i ett 

policydokumentsskapande kan representeras av olika länder eller aktörer. De olika 

länderna har skiftande ekonomiska och kommunikativa resurser till sitt förfogande 

vilket påverkar maktkampen mellan de olika ideologierna eller särintressena.  

 

																																																								
7 Nordin, Andreas (2012) Kunskapens politik – en studie av kunskapsdiskurser i 
svensk och europeisk utbildningspolicy. Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet.  
8 Nordin (2012) Sid 10-11 
9 Nordin (2012) Sid 39 
10 Nordin (2012) Sid 8-9 
11 Regeringskansliet (2014) Nationell rapport utbildning 2020, Promemoria. Sid 6 
12 Ibid 
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Studiens slutsatser pekar på att det är besvärligt att avgöra vilken specifik 

kunskapsdiskurs som har hegemoni över EU:s policydokument då dessa i sin tur har 

motsägelsefulla ideologiska förtecken bakom sig.13 Vad som dock framstår tydligt i 

analysen är att de svenska läroplanernas utformning är starkt influerade av EU och 

den globala utbildningstrend, vilket tar sig uttryck på flera sätt.14 Ett av dessa sätt är 

hur den svenska skolan anammat ett renodlat resultatfokus, där elevers prestation 

ställs i relation till andra länders prestationer. Detta ser Nordin som att skolan 

underställts en marknadsorienterad logik med fokus på konkurrens och granskning, 

vilket följer den globala trenden. EU har också stärkt sitt direkta inflytande över den 

Svenska skolan genom dess krav på årlig rapportering om tilltänkta reformer för 

skolan, vilka Kommissionen sedan granskar och rangordnar de mest önskvärda 

reformerna.15 Detta innebär en hårdare centraliserad styrning av skolan, vilket är en 

av studiens viktigaste slutsatser.  

 

Även Lena Sjöberg har i sin doktorsavhandling från 2011 studerat Svenska och 

Europeiska policydokument utifrån en diskursanalys.16 Avhandlingen, som är skriven 

runt fyra publicerade artiklar, syftar till att undersöka hur lärare och elever 

representeras i aktuella och centrala policytexter.17 Sjöberg vill åskådliggöra hur 

skolan roll i samhället konstrueras, regleras och positioneras genom dessa texter. Vad 

som skiljer sig från Nordins studie är att Sjöberg valt vad som går att kalla för ett 

metaperspektiv genom att analysera policydokument som främst berör själva 

lärarutbildningen. Därigenom vill Sjöberg utgå från en kontext som berör hela skolan 

och inte bara en begränsad del, så som grundskolan eller gymnasieskolan.18 En annan 

anledning till denna avgränsning är att lärarutbildningen i sig påverkar kvalitén på 

hela skolsystemet, då antagandet är att om lärarstudenten får en bra utbildning 

påverkar detta dennes framtida elever.  

 

																																																								
13 Ibid Sid 202-203 
14 Nordin (2012) Sid 200-201 
15 Ibid  
16 Sjöberg, Lena (2011) Bäst i klassen – Lärare och elever i Svenska och Europeiska 
policytexter, Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet.  
17 Sjöberg (2011) Sid 15 
18 Sjöberg (2011) Sid 16 
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Sjöbergs studies teoretiska och metodologiska ramverk vilar på Michael Foucaults 

maktlära, Stephen J Balls teorier om utbildningsvetenskapliga policydokument, 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys samt Mark Olsens ideologiska syn på 

policydokument.19 Ett viktigt begrepp i studien är Michael Foucaults Governmentality 

vilket är en form av statlig maktutövning på individnivå genom exempelvis 

policydokument.20 Policyn talar om hur läraren ska bete sig i sitt yrkesutövande, 

därför blir den statliga makten först möjlig att betrakta i lärarens möte med eleven.  

 

I likhet med Nordins resultat finner även Sjöberg att diskursordningen i de undersökta 

svenska och europeiska policydokumenten är neoliberal, dvs att individen står i 

centrum för kunskapstillägnandet.21 Vidare innebär detta att eleven ska förvalta sitt 

eget lärande och aktivt söka formella och informella lärandesammanhang i ett både 

livslångt och lustfyllt perspektiv. Häri ligger den också professionella lärarens 

uppdrag, att främja elevens möjlighet till att skapa just denna attityd till lärandet. 

Vidare uppenbarades också närliggande diskursiva begrepp, så som entreprenörskap, 

professionalism, ansvar, vilja, flexibilitet, mobilitet osv. Den individuelle läraren är 

alltså en utbildningsentreprenör som investerar i utbildning för sitt eget och 

samhällets bästa och som ständigt är beredd på samhällsförändringar genom att kunna 

skifta både kompetens och geografisk hemvist.22 Vidare innebär detta att individerna 

är konsumenter av utbildning och att pedagogiska verksamheter och individer inom 

dessa ses som ekonomiska projekt som behöver visa sig nyttig och lönsam för att 

undgå marginalisering.23 Studien visar också att styrningen av lärare utövas genom ett 

komplext nätverk av performativa teknologier och tekniker där lärarrollen har 

förändrats från den professionella till den kvalitetssäkrande, legitimerade läraren.24 

Exempel på performativa teknologier och tekniker är skolinspektionen, nationella 

prov, skriftliga omdömen och tidigare betyg.  

 

Sjöberg diskuterar att innebörden av studiens resultat är att vissa kategorier av elever 

kommer ha större möjlighet till att nå framgång i den ovan beskrivna 

																																																								
19 Sjöberg (2011) Sid 20-21 
20 Sjöberg (2011) Sid 27-28 
21 Sjöberg (2011) Sid 73-74 
22 Sjöberg (2001) Sid 75 
23 Sjöberg (2011) Sid 75-76 
24 Sjöberg (2011) Sid 78-79 
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utbildningsmarknaden än andra.25 Dessa elever anser Sjöberg vara medelklassen barn 

eftersom det är dessa elever som besitter det ekonomiska, kulturella och sociala 

kapital som behövs för att framgångsrikt kunna manövrera sig fram i det nya 

skolsystemet. 

 

Heiko Walkenhorst har forskat om hur EU:s policydokument har förändrats mellan 

1970 till 2006.26 Forskningen har både kvantitativ och kvalitativ inslag. Genom att 

med hjälp av nyckelord sökt igenom EU:s dokumentdatabas EUR-Lex för att hitta 

policydokument med särskild utbildningsrelevans har Walkenfors använt en 

kvantitativ metod. När sedan de viktigaste dokumenten har lokaliserats har en 

kvalitativ metod applicerats på dessa för att undersöka hur dokumenten har förändrats 

över tid, dels policyns syfte, dess utformning samt hur språket förändrats från politiskt 

till ekonomiskt.27 Walkenhorst argumenterar för att själva synen på utbildning i de 

undersökta policydokumenten förändrats till att vara ett ekonomiskt instrument för 

arbetsmarknaden i syfte att förbättra EU:s globala konkurrenskraft.28 I samförstånd 

med ovan nämnda studier hävdar även Walkenhorst att EU:s utbildningspolitik 

kommit att präglas av marknadisering genom fokus på bland annat ökad konkurrens 

och standardiserade prestations- och kvalitetsmätningar, men också genom att 

policydokumentens innehåll kan kopplas till EU:s handels- och ekonomiska politik. 

Studiens resultat pekar också på att policydokumenten har fått ökade inslag av 

transgovernmentalism, alltså att utbildningspolitiken går från att styras självständigt 

av de olika staterna gemensamma mål och skolpolitiska syften mellan 

medlemsländerna.29  

4.	Teoretiska	utgångspunkter	och	begrepp	
Här presenteras begrepp och teorier som är centrala för uppsatsen och som sedan 

införlivas till de diskursiva kategorier som utgör uppsatsens analysinstrument. 

																																																								
25 Sjöberg (2011) Sid 94 
26 Walkenhorst, Heiko (2008) Explaining change in EU education policy, 
Journal of European Public Policy, 15:4, 567-587, sid 567 
27 Walkenhorst (2008) Sid 570-571 
28 Walkenhorst (2008) Sid 581-582 
29 Walkenhorst (2008) Sid 572-573, 581 
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4.1	Läroplansteori,	läroplanskod	och	läroplansdiskurs	
Läroplansteori är ett begrepp som innefattar flertalet olika teorier inom 

läroplansrelevant forskning och används för att kategorisera de principer och tankar 

som omgärdar samhällets utbildning.30 Läroplansforskning kan därför appliceras på 

olika nivåer inom samhällets utbildningsarenor, så som med ett makroperspektiv där 

själva formuleringen av hur utbildningen ska organiseras inträffar eller med ett 

mikroperspektiv för att undersöker de pedagogiska processerna i klassrummet. 

Föreliggande uppsats är förlagd till makronivå eftersom de ämnar undersöka EU:s 

policydokument om utbildningen samt den svenska läroplanen vilka samtliga kan 

definieras som dokument som formulerar en övergripande tanke om utbildningens 

organisation. De mest grundläggande frågorna inom läroplansteoretisk forskning är 

vad som är värt att veta och hur detta vetande ska organiseras.31 Hur detta vetande ska 

opereras sammanfaller med samhällets ekonomiska, kulturella och sociala strukturella 

förutsättningar, då ett samhälle präglat av homogenitet och begränsad arbetsdelning 

inte har samma behov av institutionaliserad utbildning som dess motsats. I ett 

samhälle med mer komplexa kulturer, ekonomier och arbeten tenderar utbildningen 

att organiseras genom institutioner som kräver en överordnad styrning, alltså vad 

undervisningen ska ha för syfte och mål.32 Denna överordnade styrning över 

undervisningen och vilka kunskaper som eleverna ska tillgodogöra sig innebär också 

en makt över vilken fostran som nästa generations medborgare ska få.  

 

För 2500 år sedan skapades historiens kanske första läroplan, vilket kan beskrivas 

som ett sätt att organisera lärande inom skolan.33 Denna läroplan innehöll det 

bildningsideal som den grekiska eliten ansåg viktigt att förmedla till nästkommande 

generation, vilka exempelvis var vetenskapliga idéer, retorik och grammatik. Dessa 

kanaliserades genom 7 olika ämnen som delades in i två grupper; trivium och 

quadrium, där den förstnämnda innefattade grammatik, retorik och logik och 
																																																								
30 Börjesson, Mattias (2016) Från likvärdighet till marknad – En studie av offentligt 
och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999, 
Avhandling, Örebro Universitet, Sid 45-46 
31 Lundgren, Ulf P (2014) ”Läroplansteori och didaktik – Framväxten av två centrala 
områden” i Ulf P Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (Red) Lärande skola och 
bildning, Stockholm: Natur & Kulur. Sid 139-141 
32 Lundgren (2014) Sid 140 
33 Lundgren, Ulf P & Säljö, Roger (2014) ”Läroplansteori och didaktik – Framväxten 
av två centrala områden” i Ulf P Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (Red) 
Lärande skola och bildning, Stockholm: Natur & Kulur. Sid 139-141, Sid 29-30 
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sistnämnda aritmetik, geometri astronomi och musik.34 Denna uppdelning består än 

idag och manifesteras genom humaniora och naturvetenskap, vilket också kan 

återspeglas i Liedmans beskrivning över EU:s nyckelkompetenser som hårda 

respektive mjuka, vilket beskrivs närmare under avsnitt 4.2. Bildningsidealet är 

närvarande i alla läroplaner eller utbildningspolitiska texter men kan beskrivas i 

meningar som inte alltid är synlig eller uttalad utan manifesteras genom 

meningsbärande principer som rättfärdigar urvalet av vilka som är de viktigaste 

kunskaperna och hur dessa ska läras ut.35 Dessa meningsbärande principer är i 

läroplansteoretisk forskning benämnda som läroplanskoder, vilket är en 

strukturalistisk förståelse av utbildningens förändringsprocesser genom historien.36 

Den läroplansteoretiska kopplingen är möjligheten att upptäcka de läroplanskoder 

som avslöjar bildningsidealet bakom läroplansrelaterade texter, som inte alltid är 

tydligt angivet. Vidare är också bildningsidealet något som befinner sig i ständig 

förändring och som påverkat läroplanens utformning olika genom historien utifrån 

vilket bildningsideal som präglat det rådande samhället. I föreliggande uppsats sätts 

läroplanskoderna in i en diskursiv kontext, alltså att de olika läroplanskoderna 

representerar olika diskurser, vilka anges som läroplansdiskurs. 

 

Den svenska skolan har genomgått en rad olika förändringsvågor, som var och kan 

uttryckas som en specifik läroplanskod. Lundgren har identifierat klassisk, realistisk, 

moralisk och rationell läroplanskod vilka sedan också har kompletterats med en 

medborgerlig/demokratisk kod.37 Vidare diskuterar Lundgren om att det vid 

sekelskiftet mellan 1990-talet och 2000-talet har utformats en ny läroplanskod som 

baserad på nyliberala tankar får allt mer fotfäste, något som kan kallas för marknads- 

eller neoliberal kod.38 Lundgren diskuterar också att begreppet läroplanskod också 

kan benämnas som utbildningskod, med syfte att få en bredare tillämpning mot 

exempelvis utbildningspolitiken i sin helhet.39 

 
																																																								
34 Lundgren & Säljö (2014) Sid 30 
35 Lundgren (2014) Sid 145-146 
36 Börjesson (2016) Sid 47 
37 Pettersson, Charlotta (2013) Kursplaners möjlighetsrum – om nationella 
kursplaners transformation till lokala. Avhandling, Örebro Universitet. Sid 23-24 
38 Lundgren, Ulf P (2006) ”Utbildningspolitik och utbildningskoder - förändringar i 
svensk utbildningspolitik” I Uddannelseshistorie, Sid 69 
39 Lundgren (2006) Sid 60 
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Både den klassiska och realistiska koden beskriver utbildning som något ämnat för 

överklassen på läroverken.40 Den klassiska koden sträcker sig från antikens Grekland 

till början av 1800-talet med en avsikt att skapa en sorts formalbildning genom att 

träna tankeförmågan med ämnen som ansågs ha formaldanande egenskaper, så som 

matematik, logik, retorik och klassiska språk. De viktigaste ämnena är således de som 

ovan benämns som trivum och själva undervisningsidealet är ett förmedlande av en 

klassisk kanon från generation till generation. Under 1800-talet förändras den svenska 

läroplanen genom ett skifte från fokus trivium till quadrium vilket innebär att 

bildningsidealet präglas av naturvetenskapliga ämnen snarare än humanistiska.41 

Denna benämns som realistisk läroplanskod. Istället för att ämnena ska ha en 

formaldanande funktion anses det nu istället att ämnena i sig ska ha en praktisk nytta 

för eleverna. Nu skulle den nya kunskap som utvecklades inom främst 

naturvetenskaplig forskning förmedlas till eleverna.42 Detta innebär att 

bildningsidealet inom den realistiska läroplanskoden kan sägas vara att tillgodogöra 

sig en naturvetenskaplig världsbild snarare än att träna upp vissa egenskaper. 

 

I och med folkskolans skapande i mitten av 1800-talet framträder den moraliska 

läroplanskoden. I och med att folkskolan var till för de lägre samhällsskikten 

framkom också tankar på vilken typ av fostran de snabbt växande proletära 

samhällsklasserna egentligen behövde.43 Staten hade ansvaret att övervaka och se till 

att varje medborgare hade de kunskaper den behövde för att uppfylla sina plikter, 

vilka ansågs vara fäderneslandet samt att frukta och hedra gud.44 Den moraliska 

läroplanskoden innehöll alltså inte de kunskaper som de övre klasserna ansågs ha 

praktisk nytta utav och inte heller de kunskaper som underklassen eventuellt skulle 

önska sig, utan bildningen bestod utav indoktrinerande katederundervisning för 

fostran av en kristen moral med hjälp av kyrkan. Lundgren resonerar att den 

moraliska läroplanskoden också var ett sätt att förstärka det ståndssamhälle som hade 

sin grund i ett undertryckt agrart samhälle.45  

																																																								
40 Pettersson (2013) Sid 23 
41 Österlind, Karolina (2006) Begreppsbildning i ämnesövergripande och 
undersökande arbetssätt, Avhandling, Stockholms Universitet. Sid 11 
42 Österlind (2006) Sid 11 
43	Petterson	(2013)	Sid	24	
44	Lundgren	(2014)	Sid	179-180	
45	Lundgren	(2014)	Sid	180	
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Den moraliska skolan fick stora problem med avgångar, bland annat eftersom skolans 

undervisning inte speglade eller förmedlade kunskaper om den verklighet som barnen 

befann sig i, vilket enligt Lundgren inte heller var den moraliska skolans syfte.46 

Istället beträddes plats för en skola som var inriktad på att ge individen de kunskaper 

den faktiskt hade användning utav i samhället, alltså var nyttan av kunskap i centrum. 

Detta benämns som rationell läroplanskod. Skolan ska spegla ett samhälle i miniatyr 

och fungera utifrån en progressiv didaktik, där individens utveckling och inlärning 

står i fokus.47 Detta sker genom ämnesintegration med utgångspunkt i de sociala 

aktiviteter som präglar medborgarnas vardag. En sorts allmänbildning för individen, 

för sig själv och inte för samhället. Den medborgerliga, eller demokratiska, 

läroplanskoden är ett sätt att förstå utbildning som en betydelse för samhället och en 

syn på elever som framtida medborgare i detta samhälle.48 Den grundläggande idén är 

att det är just samarbete mellan människor som utgör grundbulten i samhället. Skolans 

roll blir därför att frammana en känsla av samhörighet mellan elever i fostringen av 

fungerande samhällsmedborgare i en likvärdig skola genom deliberativ pedagogik.  

 

Vid sekelskiftet inträder nya former av utbildningsriktningar där neoliberalismen får 

fäste i styrningen av samhällets institutioner och där begreppet likvärdighet allt mer 

börjar ersättas med valfrihet.49 Vikten av kontroll blir allt mer synlig och större fokus 

läggs på prov och betyg vilka mäts i relation till andra skolor och andra länder. 

Utvecklingen drivs framåt av globaliseringen och höga betyg och prestation sätts med 

likhetstecken till hög konkurrenskraft. Därför blir kunskaper i sig inte viktiga utan 

bildningsidealet uppenbaras istället genom olika kompetenser som individen 

utvecklar för att positionera sig mot marknaden.50 Genom OECD mäts elevers 

prestationer som sedan jämförs i en internationell kontext vilket i förlängningen 

innebär en minskad betydelse för de nationella läroplanerna och istället en ökad 

betydelse av internationell utbildningsreform. Denna läroplans-, eller utbildningskod 

benäms av Lundgren som neoliberal. Skolan, liksom samhället i övrigt, präglas allt 

mer av prestationsmätande performativa kontrollmekanismer i syfte att 
																																																								
46 Lundgren (2014) Sid 180 
47 Österlind(2006) Sid 13 
48 Pettersson (2006) Sid 34 
49 Lundgren (2006) Sid 69 
50 Lundgren (2006) Sid 69 
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konkurrensutsätta skolan med en förhoppning av ökad kvalité som följd51. 

Neoliberalism är ett komplext begrepp och ges därför en vidare definition här nedan 

eftersom begreppet tar stort anspråk av uppsatsen. 

4.2	Neoliberalism		
Neoliberalism är förutom att vara en politisk styrningsform eller ideologisk hemvist 

också en förklaringsmodell eller teori om nutida sociala och politiska förändringar.52 

Neoliberalismen vilar på en ekonomisk världsbild där det eftersträvansvärda 

idealsamhället har förmågan att maximera den ekonomiska framgången genom 

exempelvis fri marknad och fri konkurrens. Neoliberalism är en fortsättning på de 

klassiska liberala tankarna från 1700-talet, anstiftade av bland annat Adam Smith.53 

Liberalismen har länge ansetts vara västvärldens ideologi och själva tankebasen 

utgörs av idén om att konkurrens mellan stater, företag, individer etc. är en för 

mänskligheten naturlig företeelse.54 Genom att mänskligheten verkar inom ramen för 

fri konkurrens i en decentraliserad värld kommer en naturlig balans mellan olika 

intressen att uppstå vilket i sin tur leder till ökat samarbete mellan stater. Rent konkret 

är liberalismen alltså ett sätt att se på världen ur en ekonomisk synvinkel. Genom att 

länder specialiserar sig på och exporterar just det som de är bäst på och istället 

importerar det som andra är bättre på uppstår ett ömsesidigt beroende mellan stater.55 

Genom att marknaden får fullständigt fria tyglar kommer samhället präglas av 

effektivitet, välstånd och utveckling.56 En helt fri marknad innebär att staten ska ha 

lite, eller helst inget alls, att säga om dess utformning.  

 

En klassisk liberal syn på staten är att den ska vara liten och ha obetydlig inverkan på 

människors liv och marknad vilket konkret innebär att allt inom offentlig sektor som 

går att privatiseras, också ska privatiseras.57 Inom neoliberalismen däremot, anses det 

att stat, kommun och landsting aktivt medverkar till målet om att maximera den 

																																																								
51 Lundgren (2006) Sid 69 
52 Sjöberg (2011) Sid 30 
53 Heywood, Andrew (2011) Global Politics. Sid 90 
54 Heywood (2011) Sid 62 
55 Ericson, Magnus (2006) ”Liberalism” i Internationella relationer. red Gustavsson, 
Jacob & Tallberg, Jonas Sid 58 
56 Heywood (2011) Sid 90 
57 Heywood (2011) Sid 90 
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ekonomiska framgången.58 Genom så kallad neoliberal institutionalism upprättas 

föreningar av stater så att dess inre marknader lättare kan samverka med varandra. 

Institutionerna syftar också till att övervaka de regler för den ekonomiska samverkan 

som institutionens medlemmar har enats om och kan genom hot om sanktioner se till 

att alla sköter sig.59 Individen inom neoliberalismen är en rationell entreprenör som 

förväntas ta ansvar för sin egen framgång, genom att se till att maximera både sin 

ekonomi och sin utbildning.60  

4.3	Nyckelkompetenser	
Sven-Eric Liedman skriver i skolverkets rapport ”nycklar till ett framgångsrikt liv?” 

om begreppet nyckelkompetenser, dess innebörd och dess historia.61 Begreppet 

myntades av ekonomer under 70-talet men uppmärksammades på allvar under de 

ekonomiska lågkonjunkturer som Europa periodvis befann sig i under 1990- och 00-

talet. Då den Europeiska arbetsmarknaden tidigare dominerats av 

tillverkningsindustrier, började arbetsmarknaden under denna tidsperiod att 

transformeras till ett tjänste- och servicesamhälle.62 OECD utformade en forskargrupp 

med uppdrag att formulera vilka kunskaper som elever egentligen behöver 

tillgodogöra sig för att klara sig i den nya, globaliserade och tjänsteinriktade 

arbetsmarknaden. Till sin hjälp utformade de bland annat PISA-testerna, som mäter 

elevers förmågor inom matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. 

De önskvärda kunskaper som eleverna behöver definierades som nyckelkompetenser, 

vilket utgörs av åtta stycken kunskapsnycklar som individen behöver för att ”komma 

in” på framtidens arbetsmarknad. Dessa nycklar är:  

 

1. Kommunikation på modersmålet.  

2. Kommunikation på främmande språk. 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 

kompetens. 

4. Digital kompetens. 

5. Lära att lära. 
																																																								
58 Sjöberg (2011) Sid 31 
59 Ericson, Magnus (2006) Sid 59 
60 Sjöberg (2011) Sid 31-32 
61 Liedman, Sven-Eric (2008) Nycklar till ett framgångsrikt liv? Om EU:s 
nyckelkompetenser. Skolverket 
62 Liedman (2008) Sid 5-7 
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6. Social och medborgerlig kompetens. 

7. Initiativförmåga och företagaranda. 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.63 

 

Hur OECD vill definiera ordet kompetens ter sig dock, enligt Liedman, något oklart 

och frågar sig om det över huvud taget är relevant inom utbildningssammanhang.64 

Vidare skriver han att ordet kompetens kan likställas med ordet beredskap, som i att 

vara beredd att utföra vissa handlingar som kräver bestämda kunskaper, men också 

som ett mål. Dessa nyckelkompetenser beskriver Liedman som hårda och mjuka 

kunskaper. Hårda kunskaper är kunskaper som är relativt enkla att mäta och som 

representeras av nyckelkunskaper 1, 2 och 3 och resterande kan benämnas som 

mjuka, mer svårmätbara kunskaper.65 Den nyckelkompetens som är av särskild 

relevans för föreliggande uppsats är nyckel 6, social och medborgerlig kompetens. 

Denna tvådelade kompetensnyckel är enligt Liedman också omaka då den 

medborgerliga kompetensen står på en solid kunskapsbas men den sociala mer kan 

betraktas som en förmåga.66 Medborgerlig kompetens är, konkret uttryckt, jämförbart 

med ämnet samhällskunskap med begrepp som demokrati, medborgerlig rättvisa osv 

men även historiekunskaper kan räknas in i denna nyckel. Dessa nyckelkompetenser 

tas upp och analyseras i EU:s policydokument om nyckelkompetenser. 

4.4	Den	tysta	krisen	
Martha Nussbaums forskning och resonemang präglas, likt Sven-Erics Liedmans, av 

en kritik mot de kunskapsideal som kan sägas prägla exempelvis neoliberalismen och 

den globaliserade skolan.67 Nussbaum menar att utpräglade demokratiska stater efter 

att ha genomlevt ett antal ekonomiska kriser inlett en radikal förändringsprocess av 

dess utbildningssystem.68 Dessa förändringar består utav politikers insikt i att 

medborgare behöver anpassa sig till en globaliserad värld som kanske inte alls 

efterfrågar en skola som premierar kunskaper inom demokrati, konst och andra ämnen 

förknippade med humaniora. Politikernas insikt består istället utav att skolan behöver 

anpassa sig efter arbetsmarknaden som de anser vara föränderlig och i behov utav 
																																																								
63 Liedman (2008) Sid 5 
64 Liedman (2008) Sid 8 
65 Liedman (2008) Sid 18-22 
66 Liedman (2008) Sid 26-27 
67 Nussbaum (2010) Sid 4 
68 Nussbaum (2010) Sid 2 
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tekniska ämnen.69 Genom att implementera denna förändring ligger stater också bättre 

an för en ekonomisk tillväxt och genom denna tillväxt kommer förbättrade livsvillkor 

och för alla medborgare på det social-ekonomiska planet. Nussbaum identifierar ett 

par allvarliga problem med denna transformering av utbildningssystemet då hon kan 

peka på att flertalet studier inte kan bekräfta att ekonomisk tillväxt och demokrati 

främjas genom en utökad satsning på naturvetenskapliga ämnen.70 Detta kan 

exemplifieras av Kina och Indien som båda upplevt stor ekonomisk tillväxt men 

fortfarande visar många tecken på ett genomträngande ojämnställt samhälle med 

haltande demokratisk utveckling. Att humanioraämnen, så som samhällskunskap, 

trängs undan och ges företräde för naturvetenskapliga ämnen, anger Nussbaum som 

”the silent crisis” (den tysta krisen), eftersom det är en förändring som inte är lika 

påtaglig som exempelvis en ekonomisk kris likt den världen upplevde under år 

2008.71 Förändringen kan få allvarliga problem eftersom humaniora-ämnen är en 

viktig nerv i det demokratiska samhället. För det är i dessa ämnen som elever kanske 

har bäst möjlighet tillgodogöra sig olika perspektiv och därigenom utveckla det som 

Nussbaum kallar för ”the inner eye”, vilket är vår förmåga att se exempelvis åsikter 

och upplevelser utifrån någon annans perspektiv.72 Möjligheten att utveckla ”the inner 

eye” menar Nussbaum är avgörande för ett välutvecklat demokratiskt samhälle. 

4.5	Global	education/	Europeanization		
Alex Standish skriver i sin artikel ”what is global education and where is it taking us” 

om läroplaners skiftade fokus från subjektiv kunskap och nationell kultur till något 

mer oklart.73 Vissa bedömare anser att det kan vara att förbereda individer inför en 

ständigt föränderlig arbetsmarknad och omvärld där individens behöver bli skicklig i 

att uppdatera sina kunskaper för att kunna anpassa sig.74 Denna process, där nationella 

läroplaner transformeras för att passa in i en internationell kontext, kallas global 

education. Ett annat ord för detta är europeanization, som Nordin beskriver genom 

antagandet att Europa befinner sig i en sorts harmoniseringsprocess på bland annat 

utbildningsplanet, med syfte att stärka handel mellan EU:s länder och samhörigheten 

																																																								
69 Ibid 
70 Nussbaum (2010) Sid 14-16 
71 Nussbaum (2010) Sid 4 
72 Nussbaum (2010) Sid 108 
73 Alex Standish (2014) What is global education and where is it taking us?, The 
Curriculum Journal, 25:2, 166-186, Sid 166 
74 Standish (2014) Sid 175 
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mellan invånarna.75 Detta innebär en radikal maktförskjutning där EU:s institutioner, 

snarare än medlemsländerna själva, blir den centrala utbildningsaktören. Således kan 

sägas att EU:s utbildningspolitik blir mindre och mindre decentraliserad. EU, som 

egentligen inte har någon explicit makt över enskilda länders utbildningspolitik, kan 

ändå styra dess transformering genom införandet av exempelvis gemensamma mål, 

standarder och tester för att bättre kunna jämföra och utvärdera de olika ländernas 

utbildningsreformationsbehov.76  

4.6	Policytexter	
Nationella och internationella policydokument riktade mot gymnasieskolan utgör 

riktlinjerna för hur framtidens skola och utbildning bör utformas. Genom att granska 

dessa policytexter är det därmed möjligt att utläsa vilken diskursordning som är 

dominerande samt hur lärare och elever framställs och vilka kompetenser som hos 

eleven som betonas som särskilt viktiga.  

 

Begreppet policy bör enligt Bacchi ses ifrån ett ”policy-discourse” förhållningssätt, 

där policy och diskurs går hand i hand.77 Det är alltså de bakomliggande diskurserna 

som formar policydokument, vilket innebär att de samhällsproblem som beskrivs vara 

grundläggande för de reformbehov som nämns i policydokumenten inte behöver vara 

verkliga. Reformerna beskriver snarare den diskurs som författarna åberopar.78 

Stephen Ball har ett liknande förhållningssätt men skiljer mellan policy som text och 

policy som diskurs. Ball menar att Policy som text är skapad inom ramverket av 

policydiskurser, men att det inte är helt säkert att diskursen tolkas enligt författarens 

intention av läsaren. 79 Även på ett högre, politiskt plan förändras policytolkningar 

över tid, t.ex. beroende på vilka huvudtolkare (som t.ex. statssekreterare eller 

ministrar) som sitter vid makten, vilket leder till att policytexter är representerade på 

olika sätt av olika aktörer med skiftande syften.80 

																																																								
75 Nordin (2012) Sid 42-43 
76 Nordin (2012) Sid 42-43 
77 Bacchi, Carol (2000) ”Policy as discourse: What does it mean? Where does it get 
us?”, Discourse: studies in the cultural politics of education, vol 21, no. 1, Sid 47-48 
78 Bacchi (2000) sid 48 
79 Ball, Stephen J (2006) What is policy? Texts trajectories and toolboxes i 
“Education Policy and Social Class. The selected works of Stephen J Ball”,Routledge 
Sid 44 
80 Ball (2006) Sid 45 
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4.7	Diskursanalys	
Laclau och Mouffes diskursteori är en form poststrukturalistisk teori där diskurser i 

sig konstruerar den sociala världen och att olika diskurser konkurrerar med varandra 

om att uppnå hegemoni, alltså en form av herravälde gentemot andra.81 Politik kan 

vara ett exempel på detta, där olika partier kämpar om att vara den som bäst kan 

beskriva verkligheten och skapa en allmän omfamnande diskussionsingång. Således 

är diskursanalys ett redskap för att analysera exempelvis begrepp som har med 

identitet, representation och konfliktanalys att göra.82  

 

Den kritiska diskursanalysen utgår från Norman Faircloughs teorier och tar avstamp i 

diskursanalysens poäng av att språket skapar den sociala världen, men tillägger att 

den sociala världen i sig också skapas av den sociala och kulturella utvecklingen.83 

Det kritiska i Faircloughs teorier utgår således mer från marxism snarare än 

poststrukturalism och att diskurser syftar till att skapa och reproducera 

maktförhållanden mellan sociala grupper, såsom kön, etnicitet och klass. Alltså är det 

genom en kritisk diskursanalys möjligt att tyda ideologiska förtecken bakom en 

speciell text.84 I teorin står också begreppet intertextualitet i centrum och innebär att 

texter alltid influeras av andra texter, eller med andra ord, att diskurser influeras av 

andra diskurser.85  

	
Diskursanalys skapar en tydlig relevans både till samhällskunskapsämnet och 

utbildningshistoria, eftersom det går att få en analys både kring vilka ideologier och 

läroplanskoder som präglar de olika policydokumenten. Samtidigt reflekterar jag att 

ett diskursanalytiskt förhållningssätt också kan ”förblinda” mig och låta analysen helt 

domineras av ideologi vilket kan innebära att andra ”forskningsfynd” kan gå 

förlorade. Under metod och genomförande preciseras hur teorin införlivas i analysen. 

5.	Metod	och	genomförande	
I föreliggande studie undersöks vilken läroplansdiskurs som är dominerade i EU:s 

policydokument om utbildning och LGY 11, samt hur samhällsvetenskapsämnet 

framträder i dessa dokument. För att genomföra detta kommer en diskursanalys 

																																																								
81 Jørgensen & Phillips (2000) Sid 13 
82 Jørgensen & Phillips (2000) Sid 57 
83 Jørgensen & Phillips (2000) Sid 57, 66 
84 Jørgensen & Phillips (2000) Sid 69 
85 Jørgensen & Phillips (2000) Sid 77 
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influerad av kvalitativ innehållsanalys att implementeras för att analysera och jämföra 

vad som skrivs och framförallt hur det skrivs.  

 

Policytexter är en politisk slutprodukt som tillkommit efter förhandlingar mellan olika 

aktörer som var för sig representerar olika agendor.86 Dessa agendor kan också 

benämnas som diskurs. Ett rimligt antagande är att de olika agendorna bakom 

policytexten också får varierande tolkningsföreträde i slutprodukten, vilket då sker på 

bekostnad av någon annans agenda. Genom att analysera policytexter avslöjas vilken 

diskurs, eller agenda, som vunnit det största utrymmet i den politiska maktkampen 

bakom texten.87 Denna process benämns alltså som att en diskurs står i hegemoni över 

andra diskurser.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en utav de mest vanliga metoderna som 

appliceras vid tolkning av dokument.88 Att kontextualisera detta till föreliggande 

uppsats innebär att söka efter bakomliggande teman och meningar i 

utbildningsrelaterade policydokument från Europeiska Unionen. Kvalitativ forskning 

skiljer sig från den kvantitativa på så sätt att det inte finns ett universellt och enhetligt 

angreppssätt på alla former av textdata, utan varje forskningsproblem kräver sin unika 

variant av metod.89 Således behövs ett antal teoretiska verktyg och utgångspunkter vid 

analysen av policydokumenten för att bättre kunna upptäcka de bakomliggande teman 

som är relevanta för denna uppsats. Dessa förståelser över begreppen diskurs och 

innehållsanalys formar studiens metodologiska ansats. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen används genom att läroplansteorin införlivas i ett 

diskursivt ramverk, alltså att de olika läroplanskoderna representerar olika diskurser, 

vilka anges som läroplansdiskurs. Föreliggande studie är inte en strikt 

läroplansteoretisk analys utan istället influerad av både läroplansteori och 

diskursbegreppet, därför har jag valt att kalla det för läroplansdiskurs. Det diskursiva 

																																																								
86 Nordin (2012) Sid 34-35 
87 Ibid 
88 Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber, Sid 505-
506 
89 Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur. Sid 118 och Bryman 
(2008) Sid 510 
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ramverket består således av de från den teoretiska bakgrunden angivna 

läroplanskoderna, vilka har ordnats efter följande tabell:  

 
Tabell	1.	Översikt	av	läroplansdiskurser	och	dess	innehåll	

Läroplans-
diskurs 

Vad? 

(viktigaste ämnen) 
Hur? 

(undervisningsideal) Bildningsideal 

Klassisk Humaniora och 
matematik 

Förmedlings – och 
disputationsdidaktik 

Klassisk bildning 
Formal bildning 

Realistisk Naturvetenskapliga 
ämnen 

Laborationsdidaktik: 
experiment och 

exkursion 
Realbildning 

Moralisk Kristendom och 
historia 

Indoktrinerande 
didaktik 

Katederundervisning 

Patriarkal 
folkbildning 

Folkuppfostran 

Rationell SO – och NO-
ämnesintegration 

Aktivitetsdidaktik 
Individualisering 

Allmänbildning 
Pragmatism Nytta 

för individen 

Demokratisk SO – och NO-
ämnesintegration 

Samtalsdidaktik 
Deliberativa 

processer 

Politisk bildning 
Samhällsdeltagande  

Neoliberal 
Individuella val 

Marknadsefterfrågade 
förmågor/kompetenser 

Individuellt arbete Poserande bildning 

	
 

Ovanstående tabell har använts vid analysen av studiens undersökta källor genom att 

se vilken av dessa diskurser som är dominerande i respektive dokument. För att få 

fram vilken läroplansdiskurs som är rådande adapteras ovanstående 

läroplansteoretiska konstruktion över bildningsideal. Bildningsidealet manifesteras 

genom meningsbärande principer som rättfärdigar urvalet av vilka som är de 

viktigaste kunskaperna och hur dessa ska läras ut. Således behöver analysen 

undersöka först vad som ska läras ut och sedan hur för att komma från till ett 

bildningsideal vilket representerar en dominerande läroplansdiskurs. Analysen har 

utförts genom färgkodning av de meningar där en viss bakomliggande diskurs kan 

utläsas och de olika diskurserna har fått representeras av olika färger. 

5.1	Urval	och	dokument	
 

1. EU-kommissionen (2012) En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att 

uppnå bättre socioekonomiska resultat. 
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2. EU-kommissionen (2006) Europaparlamentets och rådets rekommendation om 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. 

 

3. Skolverket (2011) Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen. 

	
Eftersom	studiens	syfte	är	att undersöka vilken läroplansdiskurs som är dominerade 

i två av EU:s policydokument om utbildning och LGY 11, behövdes dokument som 

pekar ut EU:s rådande syn på utbildning. EU:s nuvarande utbildningsstrategi är 

utbildning 2020 vilken innehåller olika dokument, som exempelvis landspecifika 

rekommendationer och arbetsdokument.90 Dokumentet ” En ny syn på utbildning: att 

investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat” är det 

policydokument som ligger till grund för utbildning 2020, vilket innebar att detta 

dokument får särskild relevans och betydelse utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Eftersom studien syftar till att implementera ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv i analysen var det nödvändigt att hitta ett 

policydokument där vad som specifikt ska läras i EU:s utbildningsvision utfördes en 

urvalsprocess som också innefattade inläsning av relevant forskning för att finna ett 

sådant policydokument. Utifrån bland annat Liedman befanns därför ” EU-

kommissionen (2006) Europaparlamentets och rådets rekommendation om 

nyckelkompetenser för livslångt lärande” vara av betydelse för uppsatsen. Vidare 

syftar studien också till att undersöka den svenska läroplanen vilket gjorde att LGY 

11 är ett centralt dokument att analysera. Analysförfarandet har då koncentrerats till 

de mer överordnade texterna i läroplanen för att få svar på vilken läroplansdiskurs 

som kan sägas prägla den svenska gymnasieskolans övergripande verksamhet och 

syfte. 

	
Studien utarbetades genom tre faser; en planeringsfas, en datainsamlingsfas och en 

analysfas. I planeringsfasen planerades undersökningen vilket innebar formulering av 

forskningsfrågor samt motivering varför frågan i sig är viktig och vad den kan tillföra 

forskningen.91 Dessutom fastställdes undersökningens utformning, alltså hur frågan 

																																																								
90 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_sv (Läst 2017-01-02) 
91 Hartman (2004) Sid 277 
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skulle besvaras. För den här undersökningen innebar det att definiera vilket 

källmaterial som skulle analyseras för att få svar på frågeställningen samt vilka 

avgränsningar av källmaterialet som behövdes göras. I datainsamlingsfasen utfördes 

sökningar efter EU:s policydokument om skolans utformning, med betoning på 

framtida syn på utbildning. I studien besvaras frågeställningarna genom insamlandet 

av olika utbildningspolicydokument från Europeiska unionen, vilka tillsammans med 

läroplan för gymnasieskolan 2011 utgör undersökningens empiriska material. 

Föreliggande uppsats har utarbetats genom att låta ovanstående planeringsfaser vara 

influerade av en interaktiv forskninggsprocess. Den interaktiva forskningsprocessen 

innebär en öppenhet inför att förändra de tre faserna utifrån vilka fynd och 

fördjupningar författaren gör under arbetets gång.92 

	
	 	

																																																								
92 Hartman (2004) Sid 281-291 
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6.	Analys		

6.1	Dokument	1:		
En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre 

socioekonomiska resultat (2012; 18 sidor, 7053 ord)  

 

Detta policydokument är upprättat av Europeiska kommissionen och fungerar som en 

central del utav utbildningsstrategin ”utbildning 2020” vilken syftar till att hjälpa 

medlemsländerna att överbrygga gemensamma orosmoln så som en åldrande 

befolkning och internationell konkurrens.93 Utbildningsstrategin kretsar kring fyra 

mål som EU:s medlemsstater enats kring och är utarbetade i samråd med ”experter 

och andra viktiga aktörer”. Vilka dessa aktörer är har jag inte lyckats finna konkret 

information om. I dokumentet kan det dock utläsas att förändringsarbetet kommer 

stödjas av verktyg utarbetade av OECD, vilket kan ge en fingervisning om att dessa 

också kan vara involverade i strategiskapandet:  

 
För enskilda utbildningsanstalter kommer framstegen att förstärkas med en ram för 

självbedömning som genomförs tillsammans med OECD, för att ledsaga och föra framåt 

utvecklingen av utbildningsanstalter som lär ut entreprenörskunskap på alla nivåer, inbegripet 

skolor och yrkesinriktad utbildning (sid 4). 

Målen för utbildningsstrategin är att se till att livslångt lärande och rörlighet i 

utbildningssyfte blir verklighet, förbättra utbildningens kvalitet och resultat, främja 

rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap samt stimulera kreativitet, 

innovation och entreprenörskap inom all utbildning.  

 

Vad ska läras ut? (Viktigaste ämnen) 

Det mest återkommande begreppet som beskriver vad som ska läras ut i 

policydokumenten är färdigheter, som benämns som antingen grundläggande eller 

yrkesinriktade. I dokumentet anges de grundläggande färdigheterna vara något som 

alla Europas människor ska tillgodogöra sig för att öka sin anställbarhet och ska 

finnas med i läroplanerna för alla åldrar, från förskola till högre utbildning och som 

																																																								
93 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_sv (läst 2016-12-13) 
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sätter eleven i centrum.94 Mer konkret beskrivs i policyn att de grundläggande 

färdigheterna bör vara: 

 
Övergripande färdigheter som kritiskt tänkande, initiativtagande, problemlösning och 

samarbete kommer att förbereda individerna för dagens mångskiftande och oförutsägbara 

yrkesbanor (Sid 3-4).  

 

Detta hör starkt samman med den problembakgrund som policyn anger, nämligen att 

Europa i en ny global världsbild kommer vara mer konkurrensutsatt än tidigare och 

därför måste se över vilka färdigheter som Europas medborgare måste ta till sig för att 

möta den kommande konkurrensen om arbetsplatserna. Således ska framtidens skola 

vara en plats där eleven främst lär sig färdigheter som policyn anger att marknaden 

kommer vilja ha, snarare än kunskaper som är önskvärda för individen själv eller för 

samhället i stort. Att eleven ska tillgodogöra sig färdigheter för marknadens skull, 

snarare än för sig själv, är ett tydligt exempel på en marknads- eller neoliberal 

diskursdominans. Detta blir vidare tydligt när policyn mer konkret nämner 

entreprenörskunskap som särskilt viktig för framtidens skola:  
 

Man bör särskilt ägna uppmärksamhet åt utvecklingen av entreprenörskunskap, eftersom detta 

bidrar inte bara till inrättandet av nya företag utan också till unga människors anställbarhet. På 

nationell nivå har dock bara sex medlemsstater en särskild strategi för utbildning i 

entreprenörskunskap. För att åtgärda detta kommer kommissionen att 2013 offentliggöra en 

vägledning för politiken med att stödja förbättringar i utbildningen i entreprenörskunskap vad 

gäller dess kvalitet och omfattning i hela EU (Sid 4).   

 

Här, och upprepade gånger i policyn, anges entreprenörskap som en viktig del av 

framtidens Europa och att vägen till ett ökat sådant ska ske genom särskilda 

utbildningsinsatser i just detta ämne. I stycket ovan framgår också hur skolor ska 

jämföras med varandra i vilken utsträckning de uppfyller dessa mål och att de 

dessutom ska uppmuntras till vägledning för att uppnå målen, vilket är exempel på 

performativa processer. Vidare anger policyn också att ”vetenskapliga ämnen”, så 

som naturvetenskap, matematik och teknik är viktiga eftersom arbetskraft innanför 

dessa ämnen enligt policyn kommer att efterfrågas av arbetsmarknaden.95 Detta kan 

vara anmärkningsvärt utifrån en vidare synvinkel då synen på vad som är prioriterade 
																																																								
94 EU-kommissionen (2012) Sid 15 
95 EU-kommissionen (2012) Sid 4 
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forskningsområden främst blir synonymt med vad som stipuleras vara efterfrågat av 

en framtida arbetsmarknad. Ur en vidare kontext blir slutledningen också att 

samhällsvetenskap och liknande humanistiska ämnen får en mindre roll i framtiden 

eftersom dessa inte efterfrågas av marknaden. Vidare anges också fördjupade 

färdigheter inom språk vara viktiga eftersom detta ger bättre anställbarhet och 

rörlighet vilket efterfrågas i den globala marknaden.96  

 

I policyn finns också angivelser till att Europas utbildningssystem är inne en process 

där läroplanerna förenhetligat reformeras, vilket är exempel på Europeanization, alltså 

hur nationella läroplaner anpassas för att fungera i global, eller europeisk kontext.97 

Utdraget nedan är ett exempel på hur denna utveckling är önskvärd från EU-

kommissionen: 

 
I hela EU har reformerna förenhetligat läroplanerna. De har infört nationella standardiserade 

prov, byggt upp läs-, matematik- och naturkunskapscentrum, inrättat nätverk för lärare och för 

fortbildning i yrket och intensifierat insatserna för att förbättra data- och mediekunskap (Sid 

5). 

 

De yrkesinriktade färdigheterna är mycket viktiga enligt policyn och ska syfta till att 

verka i rummet mellan de grundläggande färdigheterna och själva arbetsplatsen och se 

till att skolan kontinuerligt uppdaterar sitt kursutbud.98  
 

För att den yrkesinriktade utbildningen ska uppnå spetskvalitet måste läroplanerna förnyas 

systematiskt, utbudet ständigt moderniseras och företag, särskilt små och medelstora företag, 

måste medverka aktivt, enligt vad som anges i det åtföljande arbetsdokumentet från 

kommissionens avdelningar. Den yrkesinriktade utbildningen måste kunna reagera på 

efterfrågan på avancerade yrkesrelaterade färdigheter som är anpassade till regionens 

ekonomiska situation (Sid 6-7).  

 

Av det ovanstående utdraget ses en dominerande neoliberal diskurs, eftersom det görs 
klart att yrkesutbildningen ska stå i tät symbios med små och medelstora företag. 
Därav ska yrkesutbildningen ständigt vara öppen för reformation och verka i en 
snabb, föränderlig omvärld där snabba skiften på arbetsmarknaden öppnar för nya 

																																																								
96 EU-kommissionen (2012) Sid 5 
97 Nordin (2012) Sid 42-43 
98 EU-kommissionen (2012) Sid 6 
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kursplaner. För lärarens del kan detta innebära en ökad arbetsbelastning eftersom 
yrkesutövningen hela tiden står i beroendeställning till de ekonomiska 
förutsättningarna och vilka yrken som för tillfället har hög efterfrågan. 

Hur ska det läras ut?  

Då det i policyn är förhållandevis enkelt att analysera vad som ska läras ut och koppla 
detta till en specifik diskurs är det något otydligare med hur det ska läras ut. Dock 
framkommer ett par tankar om hur själva undervisningen ska gå till, speciellt gällande 
den yrkesbaserade undervisningen: 

 

Arbetsbaserat lärande och särskilt lärlingsutbildningar och andra typer av varvad utbildning 

underlättar övergången från skola till arbetsliv. De kräver ett klart ramverk med bestämmelser, 

tydliga uppgifter för de olika medverkande och fullständig integration i utbildningssystemet. 

Tillvägagångssättet som systemet med varvad utbildning bygger på, nämligen 

klassrumsbaserad utbildning parallellt med konkret erfarenhet på arbetsplatsen, har stor 

potential på eftergymnasial nivå (Sid 6).   

 

Utifrån detta utdrag går det att identifiera två typer av läroplanskodade diskurser, 

nämligen en neoliberal diskurs och en moralisk diskurs. Det görs tydligt även här att 

undervisningen ska präglas av en marknadsorienterad metod, men det görs också klart 

att den också ska uppnås genom en klassrumsbaserad utbildning varvat med 

arbetsplatsspecifika erfarenheter. Undervisningen ska också präglas av ett klart 

ramverk av bestämmelser och uppgifter. Således går det att visa på att den moraliska 

läroplansdiskursen har dominans eftersom den yrkesbaserade undervisningen ska 

verkställas genom indoktrinerande didaktik, alternativt kallat katederundervisning.  

 

Hur undervisningen kring de grundläggande färdigheterna ska gå till specificeras inte 

konkret, däremot ges det en fingervisning att informations och kommunikationsteknik 

(IKT) ska spela en särskild roll i den framtida skolan. 

 
För att lärandet ska vara individanpassat och flexibelt bör användningen av teknik ingå i 

utbildningsrutinerna. Storskaliga pilotprojekt i verkliga miljöer bör visa hur, när och var 

informations- och kommunikationsteknik kan användas med god verkan i undervisning och 

bedömning (Sid 10). 
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Genom ovanstående utdrag går det att peka på att undervisningen ska utmärkas av 

individualitet och flexibilitet vilket går att härleda till en marknadsorienterad 

neoliberal läroplansdiskurs. Det är också tydligt att det inte är vetenskapligt belagt att 

IKT-baserad undervisning kan användas framgångsrikt, men att policyn ändå ställer 

sig okritiskt positivt till dess användning. IKT är enligt policyn också ett sätt att göra 

undervisningen skräddarsytt individbaserad eftersom IKT möjliggör för individen att 

inhämta kunskap var som helst och när som helst.99 Resonemanget om den 

individualiserade undervisningens fördelar kan sägas vila på neoliberal 

läroplansdiskurs, men i det vidare resonemanget finns också spår av en demokratisk 

diskurs då IKT anses fungera som ett sätt att ta bort sociala hinder för utbildning och 

göra den rättvisare och tillgängligare.  

 

Upprepade gånger i policyn argumenteras det också för det livslånga lärandet som en 

del av bemötandet av den framtida konkurrensutsatta marknaden. Det livslånga 

lärandet framträder i policyn både som en förmåga som ska läras ut, men också som 

ett undervisningsverktyg för individen att kunna anpassa och transformera sina 

kunskaper till den föränderliga marknaden.  

 

Bildningsideal  

Utifrån den ovan utförda analysen är det möjligt att konstatera att de Europeiska 

medlemsländerna ska, har, eller är i en pågående process av att transformera sin 

utbildning så att de riktlinjer som EU framställt ska appliceras på de nationella 

läroplanerna. I policyns vision står utbildning i symbios med arbetsmarknadens parter 

och ett övergripande mål är att ständigt transformera läroplanerna till rådande 

ekonomisk konjunktur eller de bristyrken som för stunden finns. Detta ska uppnås 

genom att eleven tillgodogör sig vissa grundkunskaper och att eleven sedan kan 

transformera, eller komplettera, sina kunskaper för att göra sig anställningsbar. Denna 

process förväntas eleven finna sig i under hela sitt yrkesverksamma liv. Utbildningen 

ska också präglas av performativa verktyg för att jämföra skolverksamheter med 

varandra och öka reformtakten. Således blir slutsatsen att det bildningsideal som 

policyn framställer präglas av en neoliberal läroplansdiskurs eftersom eleven, eller 

individen, ska fungera som en poserande konsument, där vilka kunskaper som 

																																																								
99 EU-kommissionen (2012) Sid 9 
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individen har införskaffat sig är avgörande för om denne kommer befinnas 

anställningsbar. Kunskaperna är till för eleven, för marknaden.  

 

För att sammanfatta analysen av dokument ett är frågan om vilken läroplansdiskurs 

som dominerar vad som ska läras ut klart neoliberal eftersom mycket fokus ligger på 

individuell flexibilitet på en föränderlig och konkurrensutsatt arbetsmarknad. I frågan 

om hur detta ska läras ut är diskursordningen mer svårtydlig eftersom policyn inte 

specifikt går in på hur eleven ska tillgodogöra sig de grundläggande färdigheterna. I 

de yrkesrelaterade färdigheterna är en moralisk läroplansdiskurs framträdande 

eftersom policyn betonar vikten av mer traditionell katederundervisning. Angående 

bildningsidealet framträder återigen en neoliberal läroplansdiskurs som dominerande. 

Vidare får samhällsvetenskapliga kompetenser stå tillbaka då störst tonvikt läggs på 

entreprenörskap och lärande av naturvetenskapliga ämnen. 

6.2	Dokument	2	
 

Europaparlamentets och rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt 

lärande (2006; 20 sidor, 6970 ord) 

 

Detta policydokument syftar till att specifikt beskriva grundläggande kompetenser 

som EU anser att medborgarna behöver tillgodogöra sig. Kompetenser definierar 

policyn som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder anpassade till en 

given situation, Vilket kan tolkas som att det som eleven ska lära sig är till för 

någon/något annat och inte för individen själv.100 Under dokumentets 

syftesformulering anslår policyn också att dessa färdigheter ska, med ökad 

globalisering som motiv, läras in och upprätthållas livet ut genom ett ”livslångt 

lärande” för att främja lärande och anställbarhet.101 Således är syftesformuleringen 

liknande den för dokument 1, att främja individens inlärning för att matchas mot en 

föränderlig arbetsmarknad, vilket tyder på en neoliberal diskursdominans. Dock går 

det också i policyns vidare syftesformulering också att hitta ansatser som präglas av 

demokratisk läroplansdiskurs:  

 

																																																								
100 EU-kommissionen (2006) Sid 3 
101 EU-kommissionen (2006) Sid 3 
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Man vill förbättra social sammanhållning och utveckla demokratiskt medborgarskap, vilket 

förutsätter att människor är kunniga, engagerade och aktiva. Detta innebär att de kunskaper, 

färdigheter och kunnande som behövs förändras (Sid 3). 

 

Här uppenbaras således också andra syften med de grundläggande kompetenserna, 

nämligen att de grundläggande färdigheterna behöver implementeras för att bibehålla, 

eller förbättra, det demokratiska samhällsdeltagandet. Vidare återkommer denna 

demokratiska läroplansdiskurs också senare i policyn när utbildning anges vara vägen 

till social sammanhållning och fattigdomsbekämpning, men också att policyns 

innehåll ska göra människor engagerade i hållbar utveckling och demokratiskt 

medborgarskap.102 En konklusion av ovanstående är att samhällskunskapsämnet får 

en mer betydande roll i denna policy, men i en övergripande policyanalys går det 

också att tolka in att den sociala sammanhållningen och att samhällsdeltagande 

framträder som bieffekt av det livslånga, poserande lärandet. Ett exempel på detta är 

följande utdrag:  

 
Detta förslag kommer att stödja utvecklingen av medlemsstaternas strategier för livslångt 

lärande och utbildningssystem. Det kommer att underlätta läroplansreformer och diskussioner 

om dessa reformer och stimulera tillkomsten av ett enhetligt system för tillhandahållande av 

utbildning. Det kommer att ha en positiv effekt på enskilda personers privatliv, sociala liv och 

arbetsliv och – i vidare mening – på Lissabonmålen för social sammanhållning, ekonomisk 

konkurrenskraft och tillväxt. Mest påverkas missgynnade grupper som i dagens läge ofta inte 

tillägnar sig nyckelkompetenser (Sid 6-7). 

 

För den diskursiva analysen innebär detta att en hybrid mellan demokratisk och 

neoliberal diskurs är framträdande vid inläsningen av ovanstående och övriga 

textstycken. En demokratisk läroplansdiskurstolkning är att Europa förväntas få ökad 

social sammanhållning och tillväxt vilket speciellt gynnar de mindre bemedlade i 

samhället. Men vid en djupare tolkning framträder också att Europas skolor ska 

reformeras till att bli mer enhetliga, vilket ska uppnås genom performativa verktyg för 

förändring av nationernas läroplaner. Vidare anges inte social sammanhållning vara 

medlet till ökad konkurrenskraft, utan snarare en önskad bieffekt. Medlet, alltså 

utbildningen, ska istället vara det livslånga lärandet som är en ständig transformering 

av yrkes- och ämneskunskaper för att anpassas till en föränderlig marknad. Således 

																																																								
102 EU-kommissionen (2006) Sid 5-6 
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förefaller det livslånga, anpassningsbara lärandet vara lösningen på alla tänkbara 

framtida samhällsproblem. Konklusionen blir därför att även om policyn präglas av 

en hybrid mellan demokratisk och neoliberal läroplansdiskurs, får den neoliberala 

diskursen dominans vid en djupare intolkning. 

 

Vad ska läras ut? (Viktigaste ämnen) 

De grundläggande kompetenserna är åtta till antalet och beskrivna under uppsatsens 

teori- och metodavsnitt. De innefattar både ”hårda” och ”mjuka” kunskaper, där de 

hårda kunskaperna är sådana som vanligen mäts vid PISA-testerna och innefattar 

exempelvis matematik, IKT, språk och naturvetenskap och det mjuka utgörs av mer 

svårmätbara kunskaper, såsom samhällskunskap103 Att de så kallade 

nyckelkompetenserna är numrerade där de hårda är överst och de mjuka underst är 

svårt att tillämpa en diskursanalys på, men kan ändå vara värt att notera. Förutom de 

angivna åtta nyckelkompetenserna nämns också kunskaper som är präglade av en 

moralisk läroplansdiskurs:  
 

I rådets rapport om utbildningen i ett brett perspektiv, som antogs i november 2004, betonades 

att utbildning bidrar till att bevara och förnya den gemensamma kulturbakgrunden i samhället, 

vilket är särskilt viktigt vid en tidpunkt då alla medlemsstater står inför frågan hur man bör 

hantera ökad social och kulturell mångfald (Sid 10).   

  

I ovanstående stycke återfinns en önskan av att förnya den gemensamma 

kulturbakgrunden i Europa, men vad denna kulturbakgrund är för något specificeras 

inte närmare. Vidare är det minde enkelt att peka ut en specifik diskursiv ordning av 

nyckelkompetenserna ur en läroplansteoretisk kontext, men utifrån policyns motiv är 

det ändå möjligt att få en bild utav vilka kunskaper som kommer att efterfrågas och 

varför: 
Den ekonomiska ordningen blir allt mer internationell, vilket påverkar arbetslivet där tempot 

blir allt snabbare med täta växlingar, samtidigt som ny teknik och nya metoder leder till att 

företagens organisationsmodeller ändras. Arbetstagarna måste både upprätthålla särskilda 

arbetsplatsrelaterade färdigheter och förvärva sig ämnesövergripande kunskaper för att kunna 

anpassa sig till förändringarna. Arbetskraftens kunskaper, färdigheter och attityder är en 

väsentlig beståndsdel i innovation, produktivitet och konkurrenskraft, och dessa bidrar till 

arbetstagarnas motivation, trivsel i arbetet och kvaliteten på det arbete de utför (Sid 3).  

																																																								
103 Liedman (2008) Sid 26-27 
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Återigen utgår argumentationen från en ekonomisk problembakgrund, nämligen hur 

den ökade globaliseringen kräver omfattande strukturella förändringar av Europas 

utbildnings- och arbetsplatser. Policyn visualiserar en ekonomi i ständig förändring 

där skiftande produktionsbehov ställer nya krav på arbetskraften, snarare än 

arbetsmarknaden. Det är alltså arbetskraften som ska ställas till arbetsmarknadens 

förfogande och göra sig anställningsbar genom att alla individer har samma 

grundkunskaper vilka snabbt kan transformeras att matchas till rådande bristyrken. En 

passande metafor kan vara datorer som alla ges samma maskinvara men optimeras 

olika för att passa olika arbetsuppgifter. I policyns inledning ges vidare hintar om vad 

som kan anses vara de viktigaste grundläggande kunskaperna:  

 
Det betonades att ”varje medborgare måste utrustas med de färdigheter som krävs för att leva 

och arbeta i det nya informationssamhället” och att man ”inom en europeisk ram måste 

fastställa de nya grundläggande färdigheter
 
som skall ges genom livslångt lärande: IT- 

färdigheter, främmande språk, teknisk kultur, entreprenörskap och sociala färdigheter.” (Sid 

2). 

 

Här framträder främst ämnen som är enkla att mäta men fokus ges även på 

entreprenörskap och sociala färdigheter. Entreprenörskap specificeras senare i policyn 

som egen nyckelkompetens men det blir något mer oklart inom vilket ämne de sociala 

färdigheterna ska läras ut, men förmodligen inom de mer humanistiska 

nyckelkompetenserna, såsom nyckel nummer sex (social och medborgerlig 

kompetens). Vid en djupare analys går det därmed att anse att 

samhällskunskapsämnets funktion är att ge elever en chans att få sociala färdigheter 

för att leva och arbeta i ett angivet informationssamhälle, snarare än att ge kunskaper i 

hur det är möjligt att förändra det. 

 

Ur en läroplansdiskurs är det påtagligt att kunskaperna är till för marknaden och inte 

eleven eller samhället, därav uppenbaras en syn på kunskap och bildning som 

poserande vilket är starkt förknippat med en neoliberal läroplansdiskurs.  

 

Hur ska det läras ut?  

Policyn anger inte några specifika pedagogiska metoder för hur inlärningen av 

nyckelkompetenserna i Europa ska gå till, men i analysen framkommer det att 
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utbildning enligt klassisk modell, alltså icke yrkesinriktad sådan, ska kretsa kring 

inlärning av de olika nyckelkompetenserna vilka formar ett fundament som individen 

sedan transformerar till att passa rådande bristyrken. Detta uppnås sedan genom 

yrkes- och vidareutbildning. 

 
Den föreslagna rekommendationen syftar till att stödja medlemsstaternas ansträngningar för 

att utveckla såväl system för grundutbildning och yrkesutbildning som tillhandahållande av 

vuxenutbildning och yrkesutbildning genom utarbetande av ett referensredskap för 

nyckelkompetenser, och uppmuntra medlemsstaterna att fortsätta samarbetet inom 

arbetsprogrammet Utbildning 2010.  

 

Nyckelkompetens 5 ”lära att lära” är en förlängning av filosofin med det livslånga 

lärandet och innebär att eleven skall tillgodogöra sig förmågan att organisera och 

effektivisera sin egen inlärning på den framtida arbetsmarknaden eller framtida 

vidareutbildningen. Policyn hävdar att: 

 
”Lära att lära” syftar till att få människor att bygga vidare på befintliga kunskaper och tidigare 

livserfarenheter för att utnyttja kunskaper och färdigheter i en rad olika 

tillämpningssituationer – hemma, på arbetet och inom utbildningen (Sid 17). 

 

Här uppenbaras återigen att den enskilda individen är den som bär ansvar för sin 

framtida inlärning på en föränderlig arbetsmarknad. Även om tillvägagångssättet för 

hur förmågan ”lära att lära” skall läras ut från lärare till elev inte står klart i 

policydokumentet är det uppenbart att tillvägagångsättet för att i framtiden tillägna sig 

nya kunskaper och yrkesfärdigheter ligger hos den enskilde eleven. Denna 

argumentation bottnar i en neoliberal läroplansdiskurs då den individuella eleven står 

ensam ansvarig för sin inlärning och vidareutbildning på en konkurrensutsatt 

internationell arbetsmarknad. 

 

Bildningsideal  

Utifrån ovanstående analys uppenbaras att nyckelkompetenserna fungerar till att 

utgöra ett fundament av kunskaper och förmågor som sedan transformeras med hjälp 

av vidareutbildning och yrkesutbildning för att appliceras på de yrken som marknaden 

efterfrågar. Policyn ser framtidens arbetsmarknad som mycket föränderlig, vilket 

ställer krav på ett förändrat utbildningssynssätt där vidareutbildning är en naturlig del 
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av människans vardag. För att detta ska bli möjligt innebär det också att individen 

införskaffar en attityd som hela tiden sporrar till vidareutbildning och att bygga ut 

sina kunskaper, vilket görs möjligt genom ”lära att lära” och tanken om det livslånga 

lärandet. Således blir bildning enligt policyn något som är föränderligt och som blir 

föränderligt eftersom marknaden kommer efterfråga nya yrken och kompetenser. 

Således blir bildningen poserande för marknaden och inte för individen själv eller för 

samhället, vilket återigen pekar på en neoliberal läroplansdiskurs. 

6.3	Dokument	3	
Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen. 
(Skolverket 2011, Sid	1-	16:	3780	ord)	
 

Läroplanen för gymnasieskolan är skapade utifrån de bestämmelser som tas upp i 

skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen och specificerar de politiska 

riktlinjer som var aktuella vid dokumentets skapande.104 Läroplaner innehåller de 

övergripande bestämmelserna, mål och riktlinjer samt de ämnesspecifika 

kursplanerna. Denna analys avhandlar de övergripande målen för hela skolan då dessa 

är mest relevant för uppsatsen eftersom den ämnar undersöka vilka läroplansdiskurser 

som omgärdar skolans verksamhet med ett samhällsvetenskapligt fokus och inte 

specifikt ämne för ämne. 

 

Vad ska läras ut? (Viktigaste ämnen) 

Vad som är speciellt intressant med Lgy 11 utifrån ett läroplansdiskursivt perspektiv 

är att det uppenbaras en större bredd på diskurserna än i de två EU-dokumenten. Detta 

kan tolkas som att dokumentet tillkommit i samklang flera starka diskursiva 

ingångspunkter. En diskurs som mer frekventerat ges utrymme är den moraliska, som 

exempelvis:  
 

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 

undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna 

och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan 

relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst 

det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas (Sid 

5).  

																																																								
104 Johansson, Jörgen (2014) Styrdokument i samhällskunskap, Högskolan i Halmstad  
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Här slås fast att den kulturella identiteten är viktig och detta motiveras genom att det 

stärker förståelsen för andra kulturer och värderingar, vilket är noterbart eftersom 

detta skapar en hybriddiskurs mellan moralisk och demokratisk. Detta är ett 

resonemang som återkommer när det anslås att den svenska skolan ska 

överensstämma med kristen tradition och västerländsk humanism.105 Vidare 

framkommer också en neoliberal diskurs med liknande språk som i de båda EU-

dokumenten:  

 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas 

möjligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för 

arbetslivet, samhällslivet och vidare studier. Vidare ska skolan utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstils- och 

konsumentfrågor (sid 7).  

 

Här uppenbaras önskvärda kunskaper som har en tydlig marknadskopplad, neoliberal 

innebörd, men likväl finns här även ansatser som präglas av demokratisk 

läroplansdiskurs eftersom dessa ämnen inte bara kan sägas komma marknaden till 

gagn, utan även för samhällslivet. Nedan följer ytterligare ett exempel på neoliberal 

diskurs: 

 
Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i 

arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya 

krav på människors kunskaper och sätt att arbeta (Sid 7).  

 

Här ges en direkt koppling till EU-dokumenten eftersom tanken om det livslånga 

lärandet är framträdande med liknande motiveringar om att det föränderliga samhället 

kommer ställa nya krav på människors kunskaper. I det globala, internationaliserade 

samhället krävs inte bara nya kunskaper och förmågor, utan också en individuell 

inställning till kunskap som något föränderligt och som alla ska ha lust att uppdatera 

livet ut. Men i stycket framkommer också inte bara det neoliberala, utan också miljö- 

och arbetsförhållandeperspektiv. I det första avsnittet ”grundläggande värden” slås det 

inledningsvis fast att skolan ska vila på en demokratisk grund, samt att:  
 

																																																								
105 Skolverket (2011) Sid 5 
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Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan 

ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla (Sid 5).  

 

Här anslås begrepp som mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar, alla 

människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Detta är intressant eftersom detta 

är begrepp som bereds plats i humanistiska ämnen så som samhällskunskap eller 

historia, möjligtvis en ämnesintegration med historia. Vidare ges också exempel på att 

kunskaper av deliberativ art är viktiga:  
 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering 

eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Sid 5).  

 

Hur ska det läras ut?  

I läroplanen får eleverna stort ansvar över sin egen utbildning och ska också ges 

fortlöpande information om elevens prestation, men eleven ska också ges tillfälle och 

utrymme att kunna framföra sina synpunkter på undervisningens utformning.106 För 

den enskilda skolan gäller också:  
 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar skapar 

förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Skolans verksamhet måste utvecklas så 

att den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas och att 

resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas 

(Sid 8).  

 

I ovanstående stycke framträder att skolan ska infinna sig i att ständigt utvecklas 

genom att mätas och kontrollera hur verksamheten svarar mot de nationella målen och 
																																																								
106 Skolverket (2011) Sid 12-13 
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därigenom jämföras med andra skolor. Därigenom uppenbaras att den enskilda 

skolans verksamhet ska präglas performativitet, men likväl att individen ska ges stort 

ansvar över sin egen utbildning. Detta kan tolkas som att den performativitet som 

präglar synen på skolan i EU-dokumenten också ges utrymme i den svenska 

läroplanen för gymnasieskolan. Vidare framkommer också att skolan ska sträva efter 

flexibla lösningar för organisation, kursutbud och arbetsformer.107 Således framträder 

i dessa avseenden en neoliberal läroplansdiskurs.  

 

Likväl får också en demokratisk läroplansdiskurs stort utrymme i LGY 11:  

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

värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 

elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet (Sid 6).  

 

Undervisningen ska alltså bedrivas i demokratiska arbetsformer för att ytterligare 

tydliggöra de demokratiska värden som skolan bygger på, liksom ska undervisningen 

främja ett samhällsdeltagande vilket tydliggör en demokratisk läroplansdiskurs. 

Vidare exempel på en demokratisk diskurs är att undervisningen ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv och att läraren ska utgå från varje elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande.108  

 

Angående hur skolan ska lära ut uppenbarades dels en neoliberal och en demokratisk 

läroplansdiskurs och i flera fall är dessa sammankopplade på ett sätt som kan 

beskrivas som en hybriddiskurs. Därför blir konklusionen en hybrid av både 

neoliberal och demokratisk diskurs. 

 

Bildningsideal 

I LGY 11 är synen på kunskap som något föränderligt, men inte för att marknaden 

önskar detta, utan i samklang med dåtid nutid och framtid samt att förändras i 

diskussion och inte i ekonomisk konjunktur: 

 
 

																																																								
107 Skolverket (2011) Sid 8 
108 Skolverket (2011) Sid 10-11 
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Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion om kunskaps- 

begrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskaps- 

utveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen (Sid 8).  

 

Här framträder således en demokratisk läroplansdiskurs, som förutom att vara 

närvarande här och i de andra diskurserna får ett genomgående stort 

utrymme/dominans i dokumentet. Även om tanken om det livslånga lärandet och 

kunskapernas anpassning är närvarande i dokumentet framträder kunskap i en djupare 

filosofisk mening, snarare än som poserande kompetenser för arbetsmarknaden. 

Vidare exempel på detta är ett starkt fokus på politisk bildning genom att begrepp 

som står samhällskunskapsämnet nära, såsom demokrati och samhällsdeltagande, är 

starkt framträdande genom hela dokumentet.  

 

Sammanfattningsvis är vad som ska läras ut i den Svenska läroplanen för 

gymnasieskolan dominerad av demokratisk läroplansdiskurs. Hur det ska läras ut är 

mer svårtydligt och konklusionen är en hybrid mellan demokratisk- och neoliberal 

läroplansdiskurs. Demokratisk läroplansdiskurs befanns däremot vara i dominans 

beträffande bildningsidealet.  

 

	 	



	 38	

7.	Diskussion	
	
Här nedan presenteras en sammanfattande översikt över de resultat som framkom i 

analysen med avstamp i den första frågeställningen om vilken läroplansdiskurs som är 

dominerande i EU:s utbildningspolitiska policydokument och LGY 11. 

 
Tabell	2.	Översikt	av	de	dominerande	diskurserna	gällande	viktigaste	ämne,	undervisningsideal	
samt	bildningsideal	

 Dokument 1.  
”En ny syn”   

Dokument 2. 
”Nyckelkompetenser” 

Dokument 3. 
LGY11 

Viktigaste ämnen Neoliberal 
diskurs Neoliberal diskurs Demokratisk 

diskurs 

Undervisningsideal Moralisk diskurs Neoliberal diskurs Demokratisk och 
neoliberal diskurs 

Bildningsideal Neoliberal 
diskurs Neoliberal diskurs Demokratisk 

diskurs 
	
	
Båda EU-dokumentens viktigaste ämnen är präglade av en neoliberal diskurs, där 

fokus är riktat mot att främja den individuella elevens flexibla, livslånga lärande för 

att förbereda denne inför konkurrensen på den föränderliga arbetsmarknaden. Lgy 11 

domineras dock av en av en demokratisk läroplansdiskurs och att en neoliberal 

diskurs inte är lika framträdande i LGY 11 får anses vara ett intressant resultat. Även 

fast en neoliberal läroplansdiskurs inte är helt frånvarande beträffande vad som skall 

läras ut enligt LGY 11, framträder diskursen mer blygsamt i förhållande till de andra 

policydokumenten och får stå tillbaka för en demokratisk diskurs. Detta kan givetvis 

bero på dokument 1 är skapat ett år senare än LGY 11, men eftersom 

utformningsprocesserna av de båda dokumenten emellertid lär ha skett samtidigt 

kunde det samtidigt inneburit en större närvaro av neoliberal diskurs i LGY 11.En 

vidare konklusion, men möjligtvis otillämpbar, kan också vara att skolverket 

avsiktligt valt att tolka dokumentet med en intention som inte var den ursprungliga 

författaren/författarens, vilket Ball anger vara vanligt förekommande.109  

 

Dock går det genom analysen av de båda policydokumenten också att ana en viss 

neoliberal diskursprogression eftersom en demokratisk läroplansdiskurs är mer 

framträdande i dokument 2 från 2006 eftersom syftet belyser vikten av att öka den 

																																																								
109 Ball (2006) Sid 44 
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sociala sammanhållningen och det demokratiska medborgarskapet i Europa vilket inte 

med samma tydlighet uttrycks i dokument 1 från 2012. Detta kan ses i ljuset av att de 

finansiella lågkonjunkturer som utlöstes under 00-talet kan ha satt en djupare prägel 

på neoliberala inslag i utbildningsrelaterade policydokument som ett medel för att 

skapa en konkurrenskraftig arbetskraft.110 Denna förklaringsmodell ter sig intressant 

eftersom avsaknaden av demokratiska bildningsideal eller läroplansdiskurser är så 

pass markant frånvarande i dokument 1 vilket också tillkommit under rådande 

ekonomiska lågkonjunktur. Att ekonomisk lågkonjunktur påskyndar en neoliberal 

reformprocess bekräftas av Nussbaums forskning.111 

 

Att dokument 1 och 2 präglas av en stark neoliberal diskurs är också något som kan 

bekräftas enligt Walkenhorsts studier av EU:s policydokument mellan 1970-2006 där 

resultatet visade att synen på utbildning i de undersökta policydokumenten förändrats 

till ett ekonomiskt instrument för arbetsmarknaden i syfte att förbättra EU:s globala 

konkurrenskraft.112 Baserat på Walkenhorst resultatet i jämförelse med föreliggande 

studies är det därför möjligt att ana en viss accelerering av nyliberalistiska inslag i 

EU:s policydokument på grund av avsaknaden av en demokratisk diskurs är så 

markant mellan två dokument som har sex år emellan sig. Ett intressant resultat som 

får exemplifiera detta är den okritiska inställningen till ökad användning av IKT i 

dokument 1 med syfte att göra undervisningen den skräddarsytt individbaserad. 

 

Vidare är också föreliggande studies resultat i stark korrelation med Sjöberg och 

Nordins avhandlingar där båda två funnit en stark diskursiv närvaro av neoliberalism 

med marknadsekonomiska syftesförklaringar i de undersökta policytexterna. Sjöberg 

fann också att neoliberalismen är närvarande beträffande bildningsideal vilket 

bekräftas av föreliggande studie.113 

 

Min andra frågeställning sökte svar på vilka diskursiva likheter och skillnader som 

finns mellan EU:s två utbildningspolitiska policydokument och LGY 11. Detta 

besvaras dels i de läroplansdiskursiva likheter och skillnader som diskuteras här ovan, 

																																																								
110 Liedman (2008) Sid 5-7 
111 Nussbaum (2010) Sid 2 
112 Walkenhorst (2008) Sid 581-582 
113 Sjöberg (2011) Sid 73-74 
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men analysen visade också likheter mellan de båda dokumentens rent språkliga 

utformning. Exempel på detta är förekomsten av neoliberalt resonemang som känns 

igen från alla tre dokumenten, som att stärka det livslånga lärandet i syfte att bättre 

kunna svara mot en föränderlig arbetsmarknads skiftande behov av arbetskraft. Detta 

skiftande behov kan mättas genom att eleverna genom ett livslångt lärande eller att 

”lära att lära” i de grundläggande utbildningssystemen ska lära sig ett förhållningssätt 

till kunskaper, kompetenser eller färdigheter som föränderliga och uppdateringsbara 

utifrån vad marknaden efterfrågar. Likaså uppenbaras vikten av entreprenörskap som 

framträdande diskurs i samtliga undersökta dokument. Detta är diskursiva begrepp 

som även Sjöberg funnit i sin undersökning.114 

 

Min tredje frågeställning sökte svar på hur samhällsvetenskapsämnet framträder i 

EU:s policydokument om gymnasieskolan och LGY 11. Samhällskunskapsämnet har 

en mer påfallande roll i LGY 11 jämfört med EU:s två policy dokument då vikten av 

tillägnandet av kunskap om mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar, alla 

människors lika värde, jämställdhet och solidaritet lyfts fram. I dokument 1 och två 

uppenbaras istället en större anslutning till de kunskaper som OECD mäter, vilka har 

en tonvikt på mätbara kunskaper, så som naturvetenskapliga ämnen. Att just de 

mätbara ämnena är framträdande inom dokument 1 och 2 bekräftas också enligt 

forskningen som menar att EU:s policydokument är en del utan den globala 

utbildningsreform som önskar en maktförskjutning från den nationella skolan till en 

global kontext.115 Europa är en del av en internationell harmoniseringsprocess på 

bland annat utbildningsfronten, med syfte att stärka handel mellan länder och 

samhörighet mellan invånare. Således är de mer mätbara kunskaperna eller 

förmågorna en del av denna harmoniseringsprocess eftersom OECD-testerna är 

exempel på ett performativt verktyg där en neoliberal skolutveckling kan 

påskyndas.116 Även om samhällsvetenskapliga kompetenser framträder i EU:s 

policydokument, finns också ett djupare syfte med ämnet att utveckla en så kallad 

social kompetens som ska vara tillämpbar på framtida arbetsplatser. 

 

 

																																																								
114 Sjöberg (2001) Sid 73-76 
115 Nordin (2012) Sid 42-43 
116 Sjöberg (2011) Sid 78-79 
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Sammanfattningsvis innebär detta alltså att samhällskunskapsämnet har en mindre 

betydande roll i den utbildningsvision som EU framhåller i sina policydokument om 

utbildning, men en stark roll i LGY 11. Detta kan vara sammanfallande med rådande 

forskningsläge om ett neoliberalt utbildningsidealistiskt intåg med mätbara, 

naturvetenskapligt ämnesfokus som följd.  

7.2	Didaktiska	implikationer	
Studiens resultat pekar på att om det nyliberala bildningsideal som framträder i EU:s 

policydokument implementeras på skolorna kan utökade performativa verktyg såsom 

prestationsmätningar utav elever eller kvalitetsmätningar mellan olika skolor och 

länder bli synligare i vardagen. Detta innebär en ökad arbetsbelastning på både lärare 

och elever samt ett minskat fokus på svårmätbara ämnen så som samhällskunskap.  

7.1	Avslutande	reflektioner	
Så, med utgångspunkt i studiens resultat och med det tillgodogjorda forskningsläget 

om politikens framtida utbildningsideal, kommer vi då att få uppleva ett mer 

konkurrenskraftigt samhälle som i sin tur sporrar en ökad social sammanhållning? 

Svaret på denna fråga riskerar att i framtidens forskning bli ett nej, eftersom ett 

neoliberalt bildningsideal inte alls verkar korrelerar med förbättrade livsvillkor och 

för alla medborgare på det social-ekonomiska planet.117 I strävan efter ekonomisk 

konkurrenskraft riskerar vi därför att tappa de förmågor som kan sägas sporras inom 

humanistiska ämnen såsom samhällskunskap, musik och historia. Ämnen som 

Nussbaum anger som vitala för att tillgodogöra sig det deliberativa perspektiv som är 

avgörande i en livskraftig och inkluderande demokrati. En levande demokrati kan inte 

endast manifesteras till att inom undervisningen reproducera ett rådande 

samhällsbygge, utan kräver också verktyg för att också kunna förändra det. Likaså 

behöver inte en ökad globalisering tacklas genom att Europa positionerar sig på 

arbetsmarknaden, för istället är chansen till fördjupad utveckling av demokrati på ett 

internationellt plan aldrig så stor som nu.  

	 	

																																																								
117 Nussbaum (2010) Sid 14-16 
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