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Abstract:  

This essay will address whether the school has gone from being a collectivist-oriented to an 

individualist-oriented school. By studying the curricula LGY70, LPF94 and LGY11 for upper 

secondary school and studying how the concept group expresses itself in the different curricula. 

The study is based on a qualitative concept analysis model by Walker and Avant's seven different 

steps to analyze concept. The term group will be explained and discussed in the paper to create an 

understanding of what a group is and its different definitions. After this, group theories will be 

addressed in relation to the concept group, then this will be applied in relation to the curricula. 

In each curriculum I will give an overall history when the curricula came to be applied in society. 

This is done to better understand the time and spirit of the time. In each curriculum I will give an 

overall history when the curricula came to be applied in society. This is done to better understand 

the time and spirit of the time. 

What I have come up with is that the school has gone from being collectivist to individualistic. 

This is because the curricula change and are revised to create the conditions for an increasingly 

changing society. This is a must for the school to prepare the students for an ever-changing society. 

Groups are not as important, but it is the individual and its growth and learning that have come into 

focus. For each curriculum, more and more valid groups and group identities have been revised 

away. 
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1. Inledning: 

1.1 Presentation av ämnet 

Föreställ dig att du en dag vaknar och plötsligt ska du träffa en massa nya människor som du aldrig 

tidigare har träffat eller har några tidigare erfarenheter av. Detta är verkligheten för många av våra 

skolungdomar när de kliver in på sin första dag på gymnasiet. En helt ny klass med individer med 

lika eller olika bakgrund både socioekonomiska men även kulturella skillnader. Under tre år ska 

dessa elever gå i samma klass och träffas nästan dagligen.  

Idag spenderar eleverna mer tid tillsammans i skolan sina första arton år än vad de spenderar med 

sin egen familj. Frågan man kan ställa sig då är hur dessa elevgrupper får förutsättningar att känna 

en gemenskap eller får de några förutsättningar för det alls? Är det kollektivet som är det viktiga 

eller är det individen?  

Den tidigare forskningen inom mitt ämne är väldigt begränsad. Det finns studentuppsatser som 

berör liknande områden men det som skiljer dem från det som jag kommer att skriva om är att min 

uppsats enbart riktar in sig på samhälle och skola för att kunna belysa de förändringsprocesser som 

har skett i läroplanerna i förhållande till grupper 

Uppsatsen kommer att bestå av läroplansanalys där jag gör en jämförelse mellan de tre läroplanerna 

som gymnasieskolan har haft, LGY70, LPF94 och LGY11. Genom att ställa dessa tre mot varandra 

och sedan belysa eventuella skillnader eller att det fanns skillnader på hur staten såg på hur 

skolungdomar skulle kunna identifiera sig med varandra eller om de skulle finnas samexisterande 

grupperingar. Genom en kvalitativ begreppsanalys kommer jag att studera närmare hur grupper 

och synonymer till begreppet tar sig uttryck i läroplanerna för att se om skolan har gått från ett 

kollektivistiskt inriktad skolan till en individualistisk skolan. 

1.2 Problemformulering:  

Hur har skolverkets läroplaner för gymnasiet ur ett historiskt perspektiv avsett att skola samt elever 

ska arbeta med grupper i skolan och hur har detta tagit sig uttryck i de tre olika läroplanerna.  
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1.3 Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de olika läroplanerna LGY70, LPF94 och LGY11 

diskuterar vilka grupper skolan ska skapa och hur skolan historiskt sett på samt jobbat med dessa 

gruppskapande processer.  

1.4 Frågeställning: 

1) Hur diskuterar läroplanerna för gymnasieskolan LGY70, LPF94 och LGY11 begreppet grupp, 

dels i relation till samhällsdiskursen gällande kollektivism och individualism, dels i förhållande till 

varandra 

2) Vilka begrepp används i läroplanerna LGY70, LPF94 och LGY11 angående skapandet av olika 

grupper i gymnasieskolan? 

1.5 Avgränsningar 

Det kommer även behövas göras avgränsningar gällande litteratur som kommer att användas i 

uppsatsen. Då det finns mycket skrivet och grupper och gruppidentiteter i formas och skapas i 

nationalstater, eller hos individer i mer generella området måste jag avgränsa mig till hur litteratur 

som behandlar grupper och gruppidentiteter samt skapandet av dessa processer till skolan. Detta 

beror främst på att i samhället kan man som individ göra olika val gällande grupptillhörighet oavsett 

om det är aktivt eller inte medan i skolan så placeras man in i olika gruppkonstellationer utan att 

själv som individ göra ett aktivt val. Således är det inte i skolan utan du sätts in i en grupp utifrån 

vad individen har sökt för program och blir då placerad i en klass efter det. 

Skolan som socialisations och gruppskapande processer utifrån läroplansanalyser finns det relativt 

lite forskning om, speciellt när man avgränsar det till gymnasiet. Dock finns det liknande uppsatser 

om grundskolans läroplaner eller om särskolans läroplaner vilket gjorde att mitt intresse väcktes 

till liv. Hur ser det egentligen ut med detta på gymnasiet? 

1.6 Tidigare forskning 

Regeringskansliets statsrådsberedning tog fram en underlagsrapport till framtidskommissionen 

2012 där statsvetaren Joakim Ekman vid Södertörns högskola tog fram ett förslag om hur skola 
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och samhälle skulle arbeta i framtiden för att få en ökad värdegemenskap och ökad demokrati i 

framtiden. 1 

Här lyfter Ekman fram olika problem som samhället kommer att ställas inför med ökat mångfald 

och en allt större utanförskap som ett av problemen till att människor i dagenssamhälle men även 

på bristen av mötesplatser för att öka förståelsen för varandras grupper. 2 

Ekman diskuterar skolan som bärare av samhällets värdegrund och att detta projekt blev 

implementerat redan 1990 i skola för bildning som var en utredning som läroplanskommittén 

genomförde för att ta fram nya riktlinjer för skolan.3 

Men begreppet och skolans uppdrag gällande värdegrund och demokratiska uppdrag tog sig först 

form i 1998 läroplan för gymnasiet när denna reviderades. Arbetet med värdegrunden och det 

demokratiska uppdraget för skolan hade länge försummats ansåg utredarna och man syfte även på 

att skolan var en institution där detta kunde implementeras för att sprida detta budskap.4  

Socialt sammanhang fanns redan i skolan och detta begrepp är svårdefinierat menar Ekman, det 

går inte att förankra i något politikområde eller inom något forskningsområde. Men för att förstå 

det menar Ekman att man kan se det som begreppet som en tillit till politiken, systemtilltro, socialt 

kapital och social tillit.5 

Vidare diskuterar Ekman hur skolan egentligen ska jobba med värdegrunden och den demokratiska 

processen samt socialisation i skolan. Skolan ska fostra eleverna i dessa värden, utveckla språk, 

kunskaper och traditioner. Men frågan är om skolan ser sig som denna värdeöverförare och skapa 

en gemenskap och förståelse för andra grupper och kulturer?6 

                                                             
1 Ekman, Joakim, (2012), ”Framtiden och samhällets grundläggande värden”, Stockholm: Statsrådsberedningen, 

Regeringskansliet, S11-13 

2 Ekman, J, (2012), ”Framtiden och samhällets grundläggande värden”, S13 

3 Lagen.nu. (2018). Skola för bildning: huvudbetänkande | lagen.nu, Tillgänglig: https://lagen.nu/sou/1992:94 [Hämtad 29 nov. 

2018]. 

4 Ekman, J, (2012), ”Framtiden och samhällets grundläggande värden”, S24 

5 Ekman, J, (2012), ”Framtiden och samhällets grundläggande värden ”, S30-31 

6 Ekman, J, (2012), ”Framtiden och samhällets grundläggande värden”, S102 
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Genom det fria skolvalet och friskolor med religiösa, etniska eller alternativa pedagogik menar 

Ekman att således denna förståelse för grupper och gruppskapande processer samt förståelse för 

andra grupper kan bli skadat då grupperna riskerar att bli väldigt homogena, vilket leder till att det 

skapas grupper i samhället där förståelsen för det mångkulturella försvinner eller förståelsen blir 

lidande.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Ekman, J, (2012), ”Framtiden och samhällets grundläggande värden”, S104 
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2. Teori 

2.1 Begreppet grupp 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning måste vi således definiera begreppet grupp. 

Begreppet grupp är ett ord som för många individer är väldigt enkelt att definiera. Denna definition 

grundar sig i att det är ett visst antal människor som befinner sig på en plats, vid en viss tid och har 

ett visst antal medlemmar. Detta sker även över en begränsad tidsperiod och att individerna i 

gruppen känner en viss tillhörighet. 8 

 

Psykologen Dan Stiwne, forskare vid Linköpings universitet, som forskar om grupper och 

definitionen av begreppet menar dock annat. Begreppet grupp är ett ord som många tar för givet 

vad dess konkretiserade betydelse innebär men missar att ett begrepp kan ha flera olika innebörder 

beroende på hur människor väljer att använda sig av själva begreppet. 

Således kan ett begrepp variera ifrån olika forskningsområden eller grupper som använder sig av 

begreppet.  

 

Stiwne menar också att människor har en benägenhet att simplifiera begrepp och dess innebörd för 

att göra det abstrakta mer konkret, vilket i detta fallet blir ett ord som omvandlas för att kunna 

skapa ett brett användningsområde som möjligt. Denna simplifiering kan dock skada begreppet 

och viktiga aspekter av olika begrepp kan tappas bort eller glömmas när simplifieringen sker.9 

Enligt Stiwne är begreppet svårhanterligt och han ställer sig frågande till huruvida det kan finnas 

grupper som existerar fast alla krav gällande tid, rum, medlemmar inte är uppfyllda? 10 

2.2 Vilket gruppbegrepp kommer jag använda mig av? 

Gruppbegreppet som uppsatsen kommer att grunda sig i är framtaget av Agazarian & Peters och 

deras definition av hur begreppet grupp ska identifieras. Detta sker genom två olika indelningar av 

begreppet grupp och dessa två indelningar grundar sig i ett relativistiskt synsätt på begreppet. 

                                                             
8 Stiwne, Dan. (2018). ”GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING”. Linköping: Linköpings universitet. Tillgänglig: http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:768548/FULLTEXT01.pdf, S127. 

9 Stiwne, D. (2018). ”GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING”, S127. 

10  Stiwne, D. (2018). ”GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING ”, S128 
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Utifrån vilket utgångspunkt kan begreppet grupp identifieras olika, detta görs för att kunna 

orientera sig i begreppet för att således göra den enklare att urskilja vilken innebörd begreppet har 

för användaren av begreppet.  

 

Den första modellen Agazarian & Peters lyfter fram är den synliga gruppen och detta innebär att 

gruppen är skapad av en induktiv process och antalet medlemmar i gruppen, tid samt rum och har 

vissa demografiska kännetecken som även identifierar gruppen. Således måste även vissa faktorer 

som berör gruppen som normer, mål, kriterier, befattningsgrad eller olika beskrivningar av 

befattningen förekomma. Kommunikationen mellan individerna i grupperna måste dock härledas 

till en annan teori enligt Agazarian & Peters.11  

Den osynliga gruppen sker genom en deduktiv process avgränsas inte som en specifik konkret 

händelse utan genom olika metaforer där det kan finnas olika innebörder av relationer, 

gruppsystem, olika relationer till medlemmar i gruppen och gruppen som en helhet. Man kan inte 

isolera grupprocess skapande till en specifik händelse utan denna process sker hela tiden när vi 

interagerar med individer. Denna gruppen identifieras genom olika egenskaper vilket kan 

tillexempel vara olika grundantaganden, storlek, mängd, riktning, benägenheter. Implicita normer 

är något som förekommer i denna grupp, implicita normer är normer som gruppen är medvetna 

om, dessa normer är relativt luddiga och kan definiera tillexempel hur fort arbete ska göras, hur bra 

något bör göras, hur arbetet ska ske och vem som ska göra vad, åsikter, klädval med mera.12  

Vidare lyfter Agazarian och Peters fram en modell för att beskriva hur man utifrån dessa två 

kategorier specificera gruppen som begrepp på ett mer användbart sett. Jag har valt att utgå ifrån 

deras kategorisering som heter Gruppen som konkretion, interpersonellt perspektiv. 

Gruppen som konkretion, interpersonellt perspektiv menas med att gruppen ses som en olika 

interaktion som sker mellan gruppens olika individer. Oavsett om individen aktivt eller ej aktivt 

interagerar med andra i gruppen så är individens handlingar, beteende och gestaltningar svar på 

gruppens interaktionsprocess. Varje dialog som sker oavsett aktivt deltagande eller inaktivt 

interagerande ses som interaktioner där det finns en mottagare och en avsändare. Individen är inte 

                                                             
11 Stiwne, D. (2018). ”GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING ”, S129 

12 Stiwne, D. (2018). ”GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING ”, S130-132 
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heller avskild från gruppen utan aktivt deltagande genom att befinna sig i de kretsar där olika 

grupper existerar, där individen själv är aktiv genom rollfördelning, status och maktförhållanden.  

Denna analys ger möjligheter för att kunna förstå det som att oavsett individens vilja eller vilja att 

inte delta i olika grupper så sker detta oavsett medvetenheten hos individen. Således är alla 

människor i olika grupper som sedan kan formas antingen genom att individen blir placerad i den 

eller om individen själv väljer att delta, oavsett om individen vill eller inte. 

Skolan är ett socialisations och kunskaps institution enligt min mening och därför kommer denna 

modell gällande Gruppen som konkretion, interpersonellt perspektiv passa in att använda i 

uppsatsen. Eleverna i skolan sätts in i en grupp på olika stadier och deltar olika mycket i varje 

grupp. Eleverna ska förberedas i skolan för att liv utanför skolan där grupper kommer att vara av 

en väsentlig del av deras vardag samtidigt som det är med i gruppen samhället och eleverna ska 

vara förberedda att vara delaktiga i dessa grupper. 13 

Därför anser jag att Agazarian & Peters modell passar bra in på denna typ av uppsats där jag ska 

studera grupper i skolan och hur eleverna förbereds för dessa olika grupper som existerar parallellt 

med varandra. 

2.3 Gruppidentitets teori 

Grupper är något som vi alla är del av. Oavsett om det är grupper som individen medvetet är aktiva 

som primärgrupper, vilket är familj eller nära vänner, eller om det är sekundärgrupper, vilket är 

grupper vi identifierar oss med som tillexempel ett fotbollslag så är vi alla med i många olika 

grupper.14 

Men grupperna är således inte homogena oavsett vilken grupp individen befinner sig i utan grupper 

består både av inre och yttre konturer. Sociologiforskarna Philip Lalander och Thomas Johansson 

lyfter fram socialantropologen Mary Douglas har använt yttre och inre konturer för att studera hur 

olika grupper och hur dessa ser ut samt fungerar.15 

                                                             
13 Stiwne, D. (2018). ”GRUPPER OCH GRUPPFORSKNING ”, S131-133 

14 Nilsson, B. (1993). Individ och grupp. 1st ed. Lund: Studentlitteratur, S24-30 

15 Lalander, Philip & Johansson, Thomas. (2012). “Ungdomsgrupper i teori och praktik”, 4 upplagan ed. Lund: Studentlitteratur, 
S58 



11 

 

 

Dessa konturer styrs mycket av individerna själva som är delaktiga i grupperna och formandet av 

deras identitet som grupp. Denna interaktion som då sker i formandet kallas för socialisation och 

individuation. Socialisation innebär i detta sammanhang att individen tar åt sig de normer och 

värden grupper har eller kommer fram till och gör dessa värden till sina egna normer och värden. 

Medan individuation syftar till den process där individen utvecklar sin tankeförmåga och dess egna 

identitet formas i förhållande till andra människor i dess närhet.16 

Den yttre konturen som Douglas lyfter fram menar hon är de gränser som finns inom gruppen och 

som gruppen använder för att avskilja sig från resterande av samhället eller andra grupper. I starka 

yttre skapar gruppen ett ”vi” och ”dem” och detta sker genom olika symboler för att på detta viset 

kunna skilja på ”vi” och ”dem”. I dessa grupper vill inte gruppen ta del av influenser från 

omvärlden och detta leder till att grupperna som har starka yttre konturer är väldigt statiska och 

förändringsprocesser inom gruppen är väldigt små eller inga. Dessa grupper styrs också av starka 

normsystem där medlemmarna förväntas följa gruppens normer, detta syftar då till starka inre 

konturer och dessa grupper försöker ständigt självberättiga sin existens.17 

Detta ger individerna i starka grupper en trygghet och visshet och man vet vad som förväntas av 

en i gruppen dock blir det svårt för individen att själv kunna uttrycka sig utan kollektivet gruppen 

är det viktiga.18 

I förhållande till detta finns det grupper som inte har starka inre eller yttre konturer utan snarare är 

motsatsen till de grupper som har starka konturer. Gruppen har inte ett starkt ”vi” och ”dem” tänk, 

utan är väldigt öppna till nya människor och idéer. Regleringen av människors normsystem är inte 

stark. Dessa grupper kan ses som en grupp där alla individer är självständiga men befinner sig 

samtidigt i en grupp. 

I svaga grupper är frihet i fokus och individen går före kollektivet, det är individen som hamnar i 

fokus istället för gruppen. Utan gruppens normer och värderingar kan individen känna sig vilsen 

                                                             
16 Lalander, P & Johansson, T. (2012), S58 

17 Lalander, P & Johansson, T. (2012), S58-59 

18 Lalander, P. and Johansson, T. (2012), S58-59 
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och får förlita sig på sina egna värderingar som denna har fått primärgruppen istället. Detta ger 

dock en svag trygghet och visshet hos individen istället. Den har kan hamna utanför grupper och 

ses istället som en enskild individ eller olika grupper med individer.19 

2.4 Applicera modellen på läroplanerna 

Utifrån Douglas modell om yttre och inre konturer kommer dessa att ställas mot de läroplaner som 

presenterades i början av uppsatsen. Genom att göra detta kan man tydligare se hur samhället 

speglas i läroplanerna och hur fokuset skiftar från de olika läroplanerna när det kommer till hur 

samhället vill att eleverna ska bete sig i grupper.  

Detta visar även hur samhällets och politikens intuitioner med att skapa nya läroplaner för att bättre 

kunna styra samhället utifrån idéer och ideologiska skillnader. Den grupp som kommer att 

behandlas är både elever i verksamheten men även personal och skolan som institution och hur de 

ska jobba för dessa grupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Lalander, P. and Johansson, T. (2012), S58-59 
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3. Metod och materiell  

Fokus i denna uppsats kommer att ligga både på hur skolan ska jobba med eleverna gällande 

skapandet av grupprocesser både i skolan men även utanför skolans ramar. 

Inför varje läroplan kommer presenteras ett kort inledande text om hur samhället såg ut i grova 

drag och information om olika reformer i skolan har skett i varje decennium som har påverkat och 

styrt skolan i en ny riktning. Detta görs för att skapa en förståelse och förstå sig på tidsandan i 

läroplanerna och vad som påverkade skolan under dessa tre olika decennier, i historiedidaktiken 

ska man förstå samhället ur dess samtid vilket också är den viktig del för att förstå skolans uppdrag 

och hur läroplanerna har formats av politiken.20 

Uppsatsen kommer att grunda sig i en kvalitativ begreppsanalys på de olika läroplanerna där jag 

kommer att studera begrepp där läroplanerna lyfter fram grupper och gruppskapande processer och 

se hur skolan använder dessa för att forma elever i skolan. För att kunna skapa en fördjupad 

förståelse för begrepp och analysmetod kommer jag utgå ifrån relevant litteratur och tidigare 

forskning, detta för att bredda kunskaper om området men även för att kunna skapa en förståelse 

för själva begreppets innebörd.  

Därför kommer datainsamling först att ske genom att se vad tidigare studier belyser för att sedan 

se vad litteratur säger, därefter kommer jag behandla de olika läroplanerna utifrån en given 

begreppsanalysmodell som jag kommer presentera nedan. 

Vidare kommer det behövas göra avgränsningar gällande det materialet som kommer att användas 

i uppsatsen. De avgränsningar syftar främst på vilka kapitel som kommer att användas i studien. 

Dessa kapitel är de två övergripande kapitlen i varje läroplan som kallas allmänna delen där de 

övergripande målen för varje elev och skola ska jobba med. Vidare görs fler avgränsningar i 

uppsatsen under kapitlet avgränsningar.  

 

                                                             
20 Karlsson, K. (2018) ” Förintelsen som historiekulturellt fenomen – en översikt Historisktidskrift”, Tillgänglig: 

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-4/pdf/HT_2005-4_721-733_karlsson.pdf, Hämtad 13 Dec. 2018, S3-5 
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3.1 Kvalitativ begreppsanalysmodell  

Uppsatsen kommer att grunda sig i en kvalitativ textanalys där jag kommer att studera olika 

läroplaner utifrån olika teoretiska ramverk med tydliga avgränsningar gällande material och hur 

studien kommer att genomföras. Kvalitativ textanalys ger oavsett djupet en bra beskrivande from 

och det resultatet skribenten kommer fram till är lätt att applicera i olika kontexter.21 

 

Kvalitativtextanalys grundar sig i hur man studerar olika typer av textarmaterial och hur man jobbar 

med dessa utifrån olika dokument. Genom att studera ord eller begrepp försöker forskaren 

framställa en förståelse för det som analyseras. Skillnaden mellan att arbeta kvalitativt och 

kvantitativt är att den kvantitativa forskaren tittar närmare på siffror och statistik ur ett generellt 

perspektiv och den kvantitativa forskaren studerar ord och begrepp närmare. 22  

Det material uppsatsen grundar sig i är de läroplaner som har kommit att användas inom den 

svenska gymnasieskolan och här kommer jag att studera närmare begreppet grupp. Vidare kommer 

jag utgå ifrån olika teorier och metoder för att hjälpa till att analysera själva läroplanerna och se 

hur olika teman eller kategorier kan komma att uppstå, men kommer även att i analys vara ett 

hjälpmedel för att kunna tolka och förstå själva analysen.23 

Den kvalitativa begreppsanalys jag kommer genomföra utgår ifrån vårdforskarna Lorraine 

Olszewski Walker och Kay Coalson Avant modell om hur man ska tolka och förstå begrepp samt 

dess innebörd. 24Denna modell utgår ifrån att rama in svåra begrepp och göra dem mer konkreta 

genom att bryta ner dem i mindre beståndsdelar. Genom att göra detta blir begreppets innebörd och 

konceptualisering lättare att förstå i dess sammanhang. 

 

Begreppsanalysen som Walker och Avatns togs fram i syfte för att använda i vårdkunskapen och 

denna modell innefattar åtta olika steg för att göra det abstrakta ordet mer konkret. Problemet med 

att använda modellen är att den syftar till att beskriva ord eller begrepp som berör vårdyrket. Där 

                                                             
21 Henricson, Maria. (2017).” Vetenskaplig teori och metod. Johanneshov”, studentlitteratur, Lund, S297 

22 Henricson, M. (2017). ”Vetenskaplig teori och metod. Johanneshov”.S291 

23 Henricson, M. (2017). ”Vetenskaplig teori och metod. Johanneshov” : S295 

24  Walker, Lorraine Olszewski. & Avant, Kay Coalson. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”. 5th ed. Norwalk: 

Pearson education Limited, S 160-169 



15 

 

begrepp kan vara svåra att förstå för en person som inte är insatt i vårdyrket. Problemet som då 

uppstår när jag ska applicera modellen är att läroplanerna inte innehåller abstrakta eller svåra 

begrepp utan kan läsas av människor utan högre akademisk utbildning samt att de kan förstå 

innebörden av orden och begreppen som används i texterna.  

 

Denna begreppsanalysmodell går dock att applicera på fler ämnen än bara vårdkunskapen och 

genom att studera närmare inom det historiska samt samhällsvetenskapliga forskningsområdena 

används denna även denna modellen. Modellen är lätt att applicera samt fungerar inom det ämnet 

jag har valt vilket då leder till att denna begreppsanalysmodell kommer att användas i uppsatsen. 

Inför varje läroplan kommer en beskrivning av hur samtiden såg ut när den skrev för att 

kontextualisera själva läroplanen och för att förstå den tidens tidsanda bättre. Detta är väsentligt då 

det finns en viss problematik att läsa gamla dokument och förstå dem utifrån sin egen samtid. För 

att bättre förstå läroplanerna i sin samtid är det därför bättre att ge mer bakomliggande historia så 

att läsaren förstår att läroplanerna ska förstås utifrån sin samtid. 

Gällande Walter och Avants begreppsanalys så kommer inte steg fem göras då detta 

materialstudien bygger på är redan tydliga och kontextualiserade språkmässigt vardagliga 

dokument och används samt läses av många människor på en vardagligt basis samt att läroplanerna 

är tydliga och skrivs på ett icke-akademiskt språk.  25 

Steg sex kommer således inte heller att appliceras då detta inte fyller någon funktion i min uppsats. 

Genom att ha tydliga förklaringar till de ord och begrepp som görs i steg fyra blir en tillräckligt bra 

beskrivning av hur begreppet kommer att användas blir detta steg överflödigt samt att jag tidigare 

i grupper och grupprocesser redan gjort förtydliganden gällande innebörden av ordet samt 

begreppet. 

I Walter och Avants modell i steg åtta kommer jag således revidera bort den del där i resultatdelen 

ska presentera alla åtta stegen i modellen. Detta kommer inte att göras då jag som jag tidigare har 

skrivit reviderat modellen och anser att detta inte kommer att hjälpa mig att besvara de 

frågeställningar jag har i uppsatsen.  

                                                             
25  Walker, L. and Avant, K. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”, S160-169 
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Nedan kommer jag att gå igenom de olika stegen i Walker och Avants modell för att beskriva hur 

denna modell kommer att appliceras i studien. Jag kommer även att behålla de steg fem och sex 

för att beskriva de stegen som jag inte kommer att använda för att läsaren ska förstå vad dessa 

innebär. 

 

1. Välj ett begrepp 

I fösta steget definieras begreppet vilket i detta fallet är begreppet ”grupp”. Detta begrepp ska vara 

relevant och avgränsas samt ska det vara applicerbart i analysen. Begreppet måste även presenteras 

i bakgrunden samt hur det resonerar runt begreppet. 26 

 2. Bestäm syftet med analysen.  

I detta steget kontrollerar man begreppet och dess innebörd till syftet, där syftet ska följa analysen 

stegvis. Under själva analysen kan det förekomma andra begrepp där olika definitioner av 

huvudbegrppet framträda. Därför är det viktigt att kontrollera med syftet för att se om det är 

applicerbart.27 

3. Identifiera alla användningsområden för begreppet.  

I detta steget definierar man begreppet och begreppen som ligger nära utgångs begreppet. 

Som hjälpmedel till detta använder man sig av ordböcker, lexikon, internetbaserade källor. Här 

begränsar man inte informationsflödet av begreppets innebörd då alla typer av tolkningar är 

relevanta, istället gör man avgränsningar utifrån ett inklutions och exklutionskriterier och detta 

sammanställs och presenteras i bilaga 1.28 

 

4. Bestäm definierade attribut. 

I detta steget definierar man begreppets innebörd, och detta är kärnan i själva analysen av 

begreppet. I relation till syftet bestäms sedan attributet och detta grundar sig i olika betydelser, 

egenskaper samt beskrivningar som framförts i steg tre. Det finns fördelar om det finns tydliga och 

relevanta begräsningar till själva begreppets innebörd, sedan kan begreppet ändras beroende på 

                                                             
26 Walker, L. and Avant, K. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”, S160-169 

27 Walker, L. and Avant, K. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”, S160-169 

28 Walker, L. and Avant, K. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”, S160-169 
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kontexten av dokumentet och begreppet beroende på dess samtid. Valet av begrepp och attribut 

bestämt själv för att kunna besvara syftet i uppsatsen.29 

 5. Skapa ett modellfall 

Detta steget kommer inte att användas då det är komplicerat att skapa ett modellfall på läroplaner 

samt är läroplanerna är skriftspråket är på en relativ lätt nivå.  

För att förstå begreppets innebörd och hur det ska appliceras ska det konstrueras ett modellfall för 

att visa på hur begreppet används i vardagsfall eller i vardagsdokumentation. Modefallet är ett 

fiktivt fall för att beskriva mer hur begreppet används. Detta görs för att skapa en bättre och 

fördjupad förståelse för begreppets innebörd och användning.30 

6. Skapa ett gränsfall, relaterat, motsats, påhittat och ogiltigt fall-kommer inte användas då den 

tydliga indelning av begrepp som görs i steg tre och fyra. Begreppet grupp definieras tydligt 

tidigare i uppsatsen. I denna del av Walter och Avants begreppsanalys beskriver och presentera 

olika gränsfall och motsattfall för själva begreppet. Detta görs genom att begreppet och dess 

innebörd sätts in eller finns i en kontext där de olika innebörderna av ordet finns med men inte alla, 

på detta vis utesluter man begrepp som inte lever upp till själva begreppets innebörd. Genom att 

genomföra detta sätter man upp ramar för hur begreppet ska användas och när det inte ska användas 

i uppsatsen. Begreppet kan således påvisas ogiltigt eller icke användbart i uppsatsen även om det 

givna begreppet finns, det beror på hur kontexten av begreppet används.31 

 

7. Identifiera förutsättningar och konsekvenser.  

Denna punkten brukar inte användas men är likaså viktig del av analysen. Detta steg kan göras om 

man behöver förstå begreppets förutsättningar eller vilka konsekvenser som kan uppstå av att man 

använder begreppet. Detta steg är främst för att förstå i vilket sammanhang begreppet uppstår samt 

vilka konsekvenser begreppet i sig kan få om man använder sig av det. 

8. Bestäm empiriska kännetecken. 

Under denna punkt läggs den empiriska datainsamlingen fram i själva analysen och påvisar hur 

                                                             
29 Walker, L. and Avant, K. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”, S160-169 

30 Walker, L. and Avant, K. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”, S160-169 

31 Walker, L. and Avant, K. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”, S160-169 
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begreppet används i dokumenten. Genom att visa hur själva begreppets används kan det tydligare 

visa på hur det används i dokumenten.  

3.2 Avgränsningar: 

Jag kommer att utgå ifrån de två inledande kapitlen i läroplanerna där läroplanerna belyser skolans 

värdegrund och uppgifter men även övergripande mål och riktlinjer. Dessa avgränsningar måste 

göras då läroplanerna innehåller mycket information om andra mål eleverna ska uppnå genom sin 

skolgång i olika ämnen. Det senare anser jag inte vara relevant utan jag vill studera de övergripande 

målen gällande gruppskapande och grupptillhörigheter, därför blir dessa inte relevanta för min 

studie att studera närmare.  

Som nämnt ovan kommer vissa delar av Walker och Avants modell inte användas i min uppsats. 

Dock valde jag att ta med hela modellen utan att revidera den för att skapa en förståelse varför de 

inte används i min uppsats.  
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4. Analysmodell för läroplaner 

Nedan kommer jag att presentera den data som läroplanerna för gymnasieskolan presenterar utifrån 

begreppet ”grupp” och hur läroplanerna behandlar detta.  

4.1 Vad är en läroplan 

Läroplaner är det styrdokument som alla skolverksamhet regleras av, dessa innefattar grundskola, 

gymnasieskola, förskola, fritidshem och många flera. I dessa regleras de övergripande målen samt 

skolans värdegrund och uppdrag. Oavsett privat eller kommunal skola måste skolorna följa 

läroplanen.32 

Läroplaner tar sig inte uttryck i hur arbetet med dem ska ske utan det är upp till varje pedagog att 

göra sina egna tolkningar och hur man som enskild pedagog eller skola ska jobba med dessa 

strävansmål.33 

 

Tidigare kallades läroplaner för undervisningsplaner eller normalplaner. Den första läroplanen kom 

att utfärdas 1962 och efter detta har det kommit fyra läroplaner :1970, 1994 och den senaste 2011. 

Detta är dock bara de olika gymnasieläroplanerna i grundskolan har det kommit totalt fyra stycken. 

Men dessa läroplaner har sedan reviderats och formats efter den politik som har makten inom 

landet.34 

Det är riksdagen som utfärdar läroplanen och sätter kunskapskraven i skolan och de övergripande 

målen som ska genomsyra alla elevers utbildningar detta gör dem via skollagen samt förordningar 

där läroplanen är det dokumentet där denna informations samlas som sedan skolorna får ta del av.35 

Läroplanerna från grundskolan ska samtidigt hänga ihop med läroplanen för gymnasiet, detta 

innebär att det ska finnas en röd tråd i utbildningen för att skapa en kontinuitet och en stadig 

                                                             
32 Specialpedagogiska myndigheten, (2018). ”Läroplaner, kursplaner och kunskapskrav”, Tillgänglig: 
https://www.spsm.se/skolalternativ/laroplaner-kursplaner-och-kunskapskrav/ , Hämtad: 13 Dec. 2018 

33 Lundgren, U. (2018). ”Utbildningspolitik och utbildningskoder Förändringar i svensk utbildningspolitik”. 1st upplagan, 
Hämtad: 12 Dec. 2018, S69-70 

34 Nationalencyklopedin, ”läroplan”, Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läroplan, Hämtad: 13 Dec. 

2018 

35 Skolverket.se. (2018). ”Ansvar - Vem gör vad- Skolverket”, Tillgänglig: https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-
foralder/skolans-organisation/ansvar---vem-gor-vad, Hämtad:13 Dec. 2018 
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kunskapsutveckling men ska även främja elevernas personlighetsutveckling, kreativa förmågor, 

ansvarskrävande individer och samhällsdeltagande medborgare.36 

Läroplanerna bygger på skollagen, denna innebär att eleverna ska i skolverksamheten inhämta 

kunskaper samt främja elevernas individuella utveckling samt att överföra värden som mänskliga 

rättigheter samt grundläggande demokratiska värderingar vilket det svenska samhället grundar sig 

i.37 

 

Skolan ska samtidigt vara en kompensatorisk verksamhet som ska försöka att utjämna skillnader, 

detta innebär att skolan ska ge eleverna möjligheter oavsett bakgrund möjligheterna att kunna 

utvecklas så långt som möjligt och samtidigt väga upp olika skillnader mellan eleverna.38 

4.2. LGY70  

LGY70 är en den läroplan som kom att användas och framställas 1970 för skolorna att använda sig 

av. Denna läroplan samlade hela det frivilliga skolsystemet som fanns under denna tid. Det var 

gymnasiet, yrkesskolan och fackskolan.39 

4.2.1 Skapa en bild av samtidens samhälle och skola. 

Sverige under 1960 talet var ett land med ena foten kvar i det förlegade synsättet på kvinnans roll 

i samhället med stod även med ena foten i det moderna samhällets utvecklingen. Sextiotalet var 

brytpunkten och Sverige skulle nu inleda många nya samhällsförbättringar, främst för kvinnan och 

hennes roll i det svenska samhället. 

                                                             
36 Nationalencyklopedin, ”läroplan” 

37 Nationalencyklopedin,” läroplan” 

38Skolverket.se. (2014). Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpube
xt/trycksak/Blob/pdf3299.pdf?k=3299, Hämtad: 13 Dec. 2018, S10 

39 Malmström, Martin. (2018). ”Lgy 70 och synen på skrivande”, Föreningen svensk undervisningshistoria, tidskriften vägval i 

skolans, Undervisningshistoria.se. Tillgänglig: https://undervisningshistoria.se/lgy-70-och-synen-pa-skrivande, Hämtad:11 Dec. 

2018 
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Samhället har under 60 och 70 talet förlitar sig mycket i kollektivismen och vänsterideal och detta 

genomsyrar samhället. I exempelvis tv-programmet Ville, Valle och Viktor som var ett 

barnprogram kämpade dem mot kapitalismen.40 

ATP-systemet trädde i kraft och Folkpartiet och Centerpartiet hade börjat lyfta fram sig själva som 

mittenpartier som båda slogs för kvinnors rättigheter i den svenska samhället. Televisionens 

verksamhet förbättrades och samhället kunde nu få ta del av samhällsservice via teven fem kvällar 

varje vecka. Det svenska samhället var på väg mot en ny riktning.41 

Under sextitalets Sverige kom det många nya reformer och skolan var en av de institutioner som 

påverkades mest av denna reformperiod. Den frivilliga gymnasieformen som då fanns, som 

gymnasieskolan, fackskolan och yrkesskolan blev en gymnasieskola istället. Detta berodde på att 

skolan skulle behöva fler gymnasieplatser åt eleverna och att man började prioritera 

utbildningsväsendet i Sverige. Detta beslut grundade sig på flera utredningar som svenska staten 

gjorde då man insåg att framtidens samhälle låg i utbildning och att för att vara konkurrenskraftiga 

i en allt mer globaliserad värld var man tvungen att sätta utbildningsväsendet högt upp på 

dagordningen. Staten kom även fram till att utbildningarna skulle formas efter arbetsmarknaden 

och samhällets olika behov.42 

Under 60 och 70 talet kom det att ske stora skolreformer som skulle forma skolans arbete. Skolan 

inre kom att hamna i fokus och detta förankrades hos forskare, byråkrater och politiker som hade 

insett att skolan var tvungen att reformeras på grund av ett nytt samhälle växte fram.43 

4.2.2 Lgy 70 och grupper 

Det läroplanen för gymnasieskolan som implementerades 1970 lyfter fram hur den enskilde 

individen är medlemmar av olika skilda gemenskaper men betonar samtidigt vikten av individens 

                                                             
40 Ogelid, Linn. (2018), ”Generationen som fick allt: 60-talisterna”, Generationerna. Tillgänglig: 

https://mingeneration.story.aftonbladet.se/chapter/60-talet/, Hämtad: 12 Dec. 2018 

41 Gustafsson, Cecilia. (2010), ”Året var 1960”, Popularhistoria.se. Tillgänglig: https://popularhistoria.se/sveriges-historia/1900-

tal/aret-var-1960 Hämtad: 12 Dec. 2018 

42 Broady, Donald. (2010). ”Skolan under 1990-talet Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier Rapport till kommittén 

Välfärdsbokslut”, Uu.diva-portal.org, Tillgänglig: https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:328641/FULLTEXT01.pdf, Hämtad: 

18 Dec. 2018 

43 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf . (2000). ”Utbildningsreformer och politisk styrning”. Stockholm: HLS förlag, S17-29 
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deltagande som samhällsmedlem i både det nationella men även den internationella gemenskapen. 

Med detta syftar läroplanen på att de individer som lever och verkar i samhället både genom den 

egna individen men även i de grupper som varje individ befinner sig i. På detta vis ska det skapa 

en större nationell och internationell gemenskap. 

Skolan som verksamhet ska bedriva en kunskaps utvecklade verksamhet som ska utveckla 

elevernas kunskapsnivåer samtidigt som skolan ska utveckla olika gruppers kunskaper i en allt mer 

förandliga värld. Skolan har en betydande roll i samhället och genom kontakter mellan skolan och 

näringslivet och de människor som befinner sig där se till att eleverna bör fungera och växa in i 

denna samhällsgemenskap men skolan ska samtidigt vara en väsentlig angelägenhet för 

medborgarna i samhället.  

Gymnasiet ska bidra med att öka och utveckla färdigheter och kunskaper så att eleverna kan 

ständigt leva i samtidens samhälle men samtidigt förberedas för framtidens samhälle. Utöver detta 

ska även skolan jobba för att eleverna får med sig värderingar, vanor och attityder som gör det 

möjligt att kunna skapa aktiva och yrkesutövande samhällsmedborgare, detta kommer då även att 

bidra till elevernas personliga utveckling och förmåga att vara med på förändringar som sker i 

samhället. 

Eleverna i skolan ska förberedas för att arbeta både nationellt men även internationellt och för att 

eleverna ska kunna göra detta behöver skolan förbereda eleverna på hur andra delar av världens 

folksituation ser ut beroende på vart de hamnar. Med detta ska även eleverna få en ökad förståelse 

och känna solidaritet med världsinvånarna, gymnasieskolans uppdrag är att fortsätta detta 

uppdraget och fördjupa de förkunskaperna eleverna har fått ta del av på grundskolan.  

 

För att bättre förstå olika länders befolknings situation är det viktigt att eleverna känner till hur det 

politiska klimatet, sociala och ekonomiska förhållanden ser ut för respektive land.  

Eleverna måste även utveckla en förståelse och få med sig kunskaper om hur olika länders religion 

och kulturella förhållanden för att kunna etablera internationella relationer till respektive land.  

Skolan som organisation och institution ska bygga vidare, utveckla och skapa en grund för de 

demokratiska processer som Sverige som land står för, eleverna ska även i detta vara med och 

forma skolan genom detta demokratiska uppdrag som eleverna har. Skolan ska även belysa och 
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differentiera de skillnader och likheter mellan olika grupper samt människors olika värderingar och 

detta ska skolan belysas genom diskussioner i klassrummen och skolan. 

I skolan ska eleverna utveckla en förståelse för grupper som är särskilt utsatta i det moderna 

samhället och denna syn på individer eller grupper som är utsatta ska prägla elevernas syn på andra 

nationalstater och människorna som lever i dessa samhällen. 

Eleverna ska i skolan skapa en förståelse och känsla för samhörighet, solidaritet och kollektivt 

ansvar för de grupper som inte tillhör den primära gruppen som familj, klasskamrater, skola eller 

släkt och ska istället omsluta alla individer i samhället. Denna utvecklingen ska gynna och skapa 

förutsättningar för att skapa fred och frihet bland människor och ge dem bättre livsvillkor åt 

människor. Skolan måste skapa en förståelse och kunskaper för människors liv och vilka 

förutsättningar som existerar där dessa människor lever. Detta uppdrag ska skolan genomföra för 

att skapa en förståelse för andra samhällssystem och lära eleverna att inse vikten av relationer 

mellan olika människor och vikten av internationellt gemensamt arbete i en allt förandligade värld. 

Denna aktivitetsprocess bör användas i så stor utsträckning som möjligt både på individuell nivå 

och mindre grupper i undervisningen. 

I den demokratiska skolan ska gemenskap och samarbete vara två viktiga aspekter i elevernas 

utvecklande men således är även medansvar och självdisciplin två viktiga aspekter. Med hjälp av 

dessa fyra aspekter ska främja elevernas sociala utveckling och ansvarstagande både för den 

gemenskaps kretsen som finns i skolans verksamhet men även sträcka sig utan för den egna 

gruppen eller klasskamraterna. För att lyckas med detta krävs det att eleverna känner sig 

uppskattade och känna sig trygga och hemma i sin skola och mötet med eleverna ska ges förtroende 

för att bära sitt ansvar för att gruppen och skolan som organisation. På detta är det således även 

viktigt att eleverna får vara med och ta beslut samt vara delaktiga i undervisningen och det 

kunskapsstoffet som eleverna får ta del av. 

Eleverna ska även känna att skolan omvårdnad och att varje elev ska kunna känna sig tillhörande 

till skolans gemenskap. 

4.2.3 Analys av enskild läroplan 

När man studerar läroplanen för gymnasieskolan 1970 och sätter in den i Walter och Avants modell 

för kvalitativtextanalys framgår det att begreppet grupp är framträdande i flera delar i de två 
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inledande kapitlen. Begreppet och dess olika synonymer lyfts fram för att påvisa att skolan och 

eleverna har ett kollektivt ansvar för att skapa och sedan stärka olika grupper. Begreppet grupp och 

de synonymer som togs fram används flitigt för att beskriva olika typer av grupper och hur eleverna 

samt skolan ska jobba utifrån dessa förutsättningar.  

 

Det går tydligt att se att de definitioner som jag tog fram används i olika kontexter i läroplanen.  

Begreppet grupp skiftar också beroende på kontexten i LGY70. Där ser man till exempel att 

begrepp som solidaritet, samhörighet och kollektivt ansvar skrivs fram och beskriver hur eleverna, 

skolan och läraren ska jobba med detta men att beroende på vem som har ansvaret skriftar 

kontexten och begreppet men innebörden är detsamma. Ansvaret delas på ett tydligt vis upp mellan 

eleverna, skolan och enskild lärare vilket underlättar för att avgöra vem som bär ansvaret i de olika 

delarna av de övergripande målen. 

Begreppet och dem definitioner används flitigt i dokumentet och visar på hur på tidsandan och hur 

samtididen, politiken och samhället såg på vikten av att eleverna känner tillhörighet och ett 

kollektivt ansvar. Detta ser man tydligt genom att begreppet används som sagt flitigt och många 

olika definitioner av begreppet.  

I steg sju i Walter och Avants modell ska man ta fram konsekvenser begreppet kan innefatta. 

Vilka konsekvenser kan det då bli av att man använder begreppet grupp eller något av dem 

definitioner som jag tagit fram? Det man kan direkt säga är att det läggs mindre vikt vid individen 

och istället är det kollektivet som ska ta ansvar för varandra och som ett resultat istället hamnar 

individen i skymundan. Individen försummas i havet av kollektivism, ansvaret förskjuts för individ 

till kollektivet och som individ behöver man inte ta ansvar för sin egen skolgång utan man kan 

förlita sig på att samhället tar hand om individerna.  

Andra tänkbara konsekvenser av att använda begreppet är att det sker en inkludering av människor 

i samhället både nationellt och internationellt. Genom att skapa en gemenskap och förståelse för 

samhällsutvecklingen och för andra individer skapas större möjlighet för att kunna bidra till 

nationellt och internationellt samarbete. Genom detta skulle det kunna tänkas att eleverna får en 

större förståelse för grupper och kulturer vilket bidrar till en samhörighet som grundar sig i respekt 

och förståelse för andra individer och grupper. 
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4.3 LPF94 

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen samt vuxenutbildningen för 

utvecklingsstörda fick en ny läroplan 1994. Denna kallades för läroplanen för de frivilliga 

skolformerna och fick beteckningen Lpf94. 

4.3.1 Skapa en bild av samtidens samhälle och skola. 

Sverige stod inför stora utmaningar under 90-talet. Finanskrisen i världens slår hårt och stora 

besparingspaket lanseras. Med en växande offentlig sektor och stora skattesänkningar och detta 

gav stora effekter på välfärdsstaten Sverige. Med detta gick även bankerna dåligt och flera riskerade 

att gå i konkurs vilket hotade att få stora effekter på medborgarna, detta löstes genom att staten fick 

ge stora stödpaket till bankerna. Det som var lösningen på detta var att man gick ifrån att använda 

sig av en fast valutakurs till en dynamisk valutakurs som var mer rörlig vilket gjorde det lättare för 

staten att kunna styra penningvärdet efter hur marknaden såg ut. 

Den svenska skolan hade nu också förändrats, staten hade inte längre huvudmannaskapet för 

skolorna i Sverige utan detta hade istället lagt över på kommunerna. Kommunaliseringen var ett 

socialdemokratiskt projekt för att decentralisera de statliga verksamheterna. Detta berodde främst 

på att kommunerna var närmare verksamheten och såg de behov som behövdes göras då alla skolors 

behov såg olika ut beroende på det geografiska läget i landet. 44 

En ny läroplan har tillkommit för att styra skolan i det mer föränderliga samhället och de 

utmaningar som har kommit att ha växt fram med en allt mer globaliserad värld.  

4.3.2 LPF94 och Grupper 

Skolan ska förmedla kunskaper som alla elever kan ta med sig ut i samhället och kunna nyttja och 

använda för samhällets fortsätta utveckling, på detta vis ska alla stå på en gemensam kunskapsbas 

när eleverna kommer ut i samhället.  

 

 

                                                             
44 Knape, Anders & Stockhaus, Maria. (2013). “Förlamande debatt om skolans huvudmannaskap”, Dagenssamhalle.se. 

Tillgänglig: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerlamande-debatt-om-skolans-huvudmannaskap-5308, Hämtad: 18 Dec. 

2018, S2-3 
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Lärarens uppdrag är att utveckla elevernas känsla för grupptillhörighet, sammanhållning och 

ansvarstagande för andra människor både i elevernas närhet som den närmsta gruppen men även 

för andra människor som ligger utanför den närmsta gruppen. 

När läraren jobbar med eleverna ska läraren främja och verka för att eleverna ska kunna känna 

empati och gemensamt ansvar för grupper som finns både i nationalstaten men även utanför 

nationalstatens egna gränser.  

 

Följande ska även läraren arbeta med att motverka att trakasserier och olika typer av förtryck mot 

individer och grupper i skolan och samhället. Detta ska ske genom att läraren ska på ett tydligt vis 

klargöra skolans normer och vilket dessa normer står för en grund för det arbetet som kommer ske. 

Detta arbetet ska ske genom att låta eleverna föra diskussioner och gemensamt utveckla regler för 

att hur arbetet och samvaron i gruppen ska vara. 

 

Det som är slående för detta läroplanen är att det betonas väldigt lite hur eleverna själva ska arbeta 

med att känna grupptillhörighet och att detta ansvar istället förflyttas över till hur läraren ska skapa 

förutsättningar för eleverna att kunna skapa denna gemensamma tillhörighet i grupper.  

LPF94 fokuserar mer på hur individen ska skapa förutsättningar för sig själv och individen är det 

som är det viktiga och det är istället lärarens uppdrag att lyckas eller försöka skapa något typ av 

gemenskap eller grupptillhörighet i skolans värld. 

4.3.3 Analys av enskild läroplan 

Den tydliga skillnaden man kan se mellan den tidigare läroplanen LGY70 och LPF94 är att 

begreppet grupp och begrepp med liknande innebörd har skalats ner och att begreppet endast nämns 

fyra gånger totalt i dem båda inledande kapitlen. Begreppet grupp används finns i lärarens uppdrag 

på fyra ställen och för skolan enbart bara en gång vilket är en stor skillnad. Detta förändras inte när 

jag tar med de övriga begreppen ifrån bilagan gällande grupp.  

Skolan ska istället här enbart fokusera på att alla elever har med sig kunskaper och vara förberedda 

för att leva i ett föränderligt samhälle genom att ha en gemensam kunskapsbas. Lärarens uppdrag 

är att jobba med grupp processer sammanhållning och ansvarstagande. Här har begreppet grupp 

inte bytt innebörd dock har det skiftat för vem som ska genomföra arbetet.  
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I Walter och Avants fjärde steg förklara dem att begreppet kan byta innebörd eller ändra sig 

beroende på kontext. Visserligen kan man se att det har skett en viss kontextuell skillnad på hur 

man beskriver lärarens uppdrag mellan LGY70 och LPF94. Läraren och dennes arbete med 

skapande av grupper skall nu enbart skötas av läraren, och elevernas eget arbete har försvunnit. 

Detta kan förklaras genom att politiken har ändrat läroplanen utifrån samtidens förutsättningar och 

vad som anses bäst för hur man ska förbereda eleverna för att samhälle i ständig utveckling.  

Vilka tänkbara konsekvenser kan detta få? Konsekvenserna att använda begreppet kan således bli 

polariserande i detta fallet. I denna läroplan ska enbart läraren genomföra det praktiska arbetet 

vilket kan bli problematiskt då man inte inkluderar vare sig skola eller elever. Det sker en 

exkludering och eleverna behöver inte längre jobba med detta aktivt vilket kan bidra till att eleverna 

inte kommer att känna solidaritet och samhörighet med varandra. 

Begreppet används i denna läroplan för att beskriva vem som ska jobba med att skapa dessa grupper 

och grupp processer samt om att hur eleverna ska få ta del av denna information så att de kan känna 

solidaritet. Begreppet har gått ifrån att vara ett ord som målar upp hur individer ska förhålla sig till 

varandra till hur läraren ska jobba med elever. Begreppet har inte bytt attribut eller innebörd men 

vem som ska jobba med det har skiftat. 

4.4. LGY11 

2011 kom det en ny läroplan för gymnasieskolan och en ny betygsskala och system 

implementerades i skolan. Detta gjordes för att återigen förbereda eleverna för att allt mer 

föränderligt samhälle. 

4.4.1 Skapa en bild av samtidens samhälle och skola. 

I riksdagsvalet 2006 segrade den ny formade Alliansen som bestod av Moderaterna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och Folkpartiet. Dessa tog då beslutet att skolan var tvungen att reformeras och 

nya styrdokument samt en ny betygsskala skulle implementeras i den svenska skolan både på 

grundskolan och gymnasiet. Dessa fick namnet läroplanen för grundskolan 2011 (LGR11) 

respektive läroplanen för gymnasiet 2011 (LGY11).  
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Detta omfattade skolreform motiverades genom att eleverna som skulle gå yrkesprogrammen 

skulle förberedas på ett bättre vis för det yrkeslivet de skulle ge sig ut i och högskoleförberedande 

program skulle få ta del av mer kunskaper och vara bättre förberedda för högre akademisk 

utbildning men även för att kunna ta tag i problemet med betygsinflation som hade kommit att 

diskuteras i debatten gällande den nya betygsskalan.  

4.4.2 LGY11 och Grupper 

Läraren har även i denna läroplanen fått ta stort ansvar gällande det gruppskapande processerna 

och skapandet av olika grupptillhörigheter i skolan. Elevernas egna ansvarstagande för att känna 

solidaritet eller samanhörighet med andra elever, klasskamrater eller grupper lyser med sin 

frånvaro utan detta är lärarens uppdrag att skapa förutsättningar för detta arbete. 

 

När läraren arbetar med eleverna ska läraren verka för att eleverna ska kunna känna solidaritet, 

samhörighet och ansvar för människor både i den närmsta gruppen men även för andra individer 

och grupper.  

Vidare lyfter LGY11 fram senare att läraren ska arbeta med eleverna så att dessa ska kunna känna 

solidaritet med eftersatta grupper både innanför och utanför nationalstaten. Återigen är det lärarens 

uppdrag för att skapa dessa känslor eller grupptillhörigheter som sträcker sig långt utanför skolans 

väggar och detta ansvaret ligger inte på eleverna. Läraren ska samtidigt aktivt arbeta med 

likabehandling och detta arbete ska ske både på individnivå med även på gruppnivå och att eleverna 

ska få ta del av detta. 

Detta arbete som läraren ska genomföra i klassrummet med eleverna ska ske tillsammans med 

eleverna där elev och lärare diskuterar och utvecklar tillsammans förhållningsregler för hur arbete 

och tillvaron ska vara i gruppen som eleverna befinner sig i. 

Fokuset har skiftat bara till individen och skolans uppdrag är att främja individens på alla sett 

möjliga. Lyfter bara fram hur individen ska förhålla sig till sina jämlikar och lägger återigen stor 

vikt på lärarens uppdrag i formandet och förhållningsättet till hur eleverna ska förhålla sig till andra 

individer och grupper. Det står inte hur eleverna som individer eller som grupp ska arbeta för att 

stärka eller skapa en förståelse för andra grupper utan som sagt ligger detta på läraren.  
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4.4.3 Analys av enskild läroplan 

Läroplanen för gymnasieskolan 2011 lyfter på sammavis som i LPF94 lärarkårens uppdrag och 

vikten av vad läraren ska göra för att skapa förutsättningar samt jobba med eleverna för att de ska 

kunna känna solidaritet med varandra.  

Begreppet grupp i denna läroplan används ett fåtal gånger och det används enbart under lärarens 

arbete med eleverna. Skolan och eleverna har inget ansvar gällande de gruppskapande processerna 

utan läraren ska leda hela detta arbetet. Begreppet har således inte bytt skepnad utan istället har det 

skalats ner till ett minimum. 

Begreppet grupp syftar här till i eleverna i klassen och ansvaret för själva skapandet av grupper 

ligger som tidigare nämnt enbart hos läraren. Begrepp med liknande innebörd utifrån den bilaga 

om begrepp som gjorde i Walker och Avants modell saknas också. Detta kan således förstås som 

att den kollektivism som tidigare har funnits har nu bytt skepnad och blivit ett allt mer 

individualistisk syn när det kommer till skapandet och förståelsen av gruppen. Detta kan bero på 

att samhällskontexten har förändrats och att synen på kollektivet kontra individen bytt fokus. Fokus 

i denna läroplanen ligger främst på individen och inte på kollektivet. Läraren ska enbart ge 

möjligheter för att eleverna ska kunna känna grupptillhörighet samt skapa en förståelse för andra 

grupper inom nationalstaten och i den internationella gemenskapen.  

I Walker och Avants modell sista steg ska det lyftas fram hur begreppet används i dokumentet eller 

dokumenten som man studerar. Begreppet grupp används som tidigare beskrivet bara ett fåtal 

gånger och detta kan således bero på att samhället och politiken har skriftat. 45 

Grupper är således inte lika viktigt utan individen har tagit ett steg fram medan kollektivismen har 

fått ta ett steg tillbaka. Således kan det förklaras varför grupper och gruppskapande processer lyser 

med sin frånvaro.  

 

 

 

                                                             
45 Walker, L. and Avant, K. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”, S160-169 
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5.0 Läroplans jämförelse 

I metod delen i Walker och Avants begreppsanalys sista del står det att man ska visa hur begreppet 

kan användas och visa på hur det används i dokumentet. 46 

Vidare förs en diskussion om olika skillnader mellan läroplanerna. 

5.1 Skillnader mellan läroplanerna 

I den första läroplanen som analyserades LGY70 ser man tydligt på hur begreppet grupp och 

begrepp som syftar eller har liknande innebörd används flitigt och vikten ligger både på läraren 

men även på eleverna.  Skolan som organisation har ett större ansvar till skillnad från de senare 

läroplanerna där ansvaret helt och håller ligger på läraren.  

 

Skolan och eleverna i LGY70 skulle eleverna själva ta ett större ansvar som grupp och som individ 

för att skapa sig förståelse och känna solidaritet samt tillhörighet med andra grupper både inom 

och utanför nationalstaten. Det som är intressant är att detta nämns inte i verken LPF94 eller 

LGY11 utan där ska läraren genom undervisningen ska skapa förutsättningar för att eleverna själva 

som individer ta till sig dessa kunskaper eller känslor.  

LGY70 lyfter fram att eleverna ska lära sig att känna sympati och medmänsklighet för de 

människor som är särskilt utsatta och att man ska ta ett kollektivt ansvar för dessa människor. 

Genom att belysa att eleverna ska känna detta kollektiva ansvar för alla grupper i samhället både 

nationellt och internationellt visar det synen på hur skolan sågs som ett kollektivt bärande av värden 

som sedan skulle överföras till eleverna. Begreppet kollektivt blir således inräknade alla elever och 

sprider sig vidare ut i samhället.  

 

LPF94 och LGY70 benämner inte detta alls vilket är således något som är anmärkningsvärt utan 

istället ska eleverna få förutsättningar av läraren att kunna känna ansvar för andra grupper. Dock 

benämnt det inte huruvida det ska vara ur ett nationellt eller internationellt perspektiv, vilket stället 

frågan vart man syftar på. Ska man känna solidaritet för bara de människor som lever i Sverige 

eller även utanför nationalstaten? 

                                                             
46 Walker, L. and Avant, K. (2013), “Strategies for theory construction in nursing”, S160-169 
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Skolan skulle under LGY70 förbereda eleverna för att kunna anpassa sig till en allt mer föränderlig 

arbetsmarknad där eleverna skulle få förkunskaper om hur olika länder såg ut samt hur dessa 

samhällsystem och förutsättningar såg ut. Detta motiverade som sagt med att arbetsmarknaden inte 

längre var bunden till att vara inom nationalstaten utan snarare att eleverna kunde hamna utanför 

Sverige. Detta gjorde att eleverna var tvungna att ta del av vissa förkunskaper genom 

undervisningen och förståelsen för andra länder och hur grupper samt folk levde i det landet. Detta 

förtydligande av arbetsmarknaders förandliga förhållande saknas helt i LPF94 och LGY70.  

 

Gällande aspekten huruvida eleverna ska känna tillhörighet med andra grupper utanför 

nationalstaten lyfter alla tre läroplanerna fram detta. LGY70 är mer beskrivande i sina meningar 

och lägger en grund för hur det arbetet ska ske medan de andra två läroplanerna nämner att detta 

enbart ska ges möjlighet till i undervisningen. 

Avsaknaden av begreppet grupp i de båda tidigare läroplanerna lyser med sin frånvaro. Således 

kan man se i båda läroplanerna begreppet grupp och liknande begrepp utifrån inokulations- 

exklusions listan av begrepp att det enbart nämns fyra gånger vardera med liknande innebörd.  

Övergripande kan man tydligt se att det har skett av avskalning av de övergripande målen när det 

kommer till grupper när man jämför de olika läroplanerna. Skillnaderna mellan LPF94 och LGY11 

är små och innehållet är detsamma men de använder olika begrepp för att belysa samma sak. 

LGY70 är mer beskrivande och målar upp en bild på hur detta ska gå till väga både genom eleverna 

aktiva deltagande men även hur respektive skola samt lärare ska jobba med att skapar dessa grupper 

och hur man förhåller sig till dem. 

Lärarens roll i skolan har också skiftat mellan läroplanerna. I LGY70 var det skolan samt läraren 

som skulle skapa dessa förutsättningar för grupper, grupp processer samt gruppidentitet. Eleverna 

skulle även ta del ta sitt ansvar när det kom till skapandet och förståelsen för att det finns olika 

grupper och visa acceptans för dessa. LPF94 och LGY11 har således tagit bort ansvaret från skolan 

samt eleven och detta ansvar vilar nu helt och hållet på läraren istället. Lärarens uppdrag i LPF94 

och LGY11 att jobba med likabehandling och motverka diskriminering av individer och grupper 

samt att eleverna får ta del av denna likabehandling och diskutera fram hur man ska jobba med 

detta. I LGY70 är detta inte med utan här förväntas eleverna följa de riktlinjer som skolan har satt 
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upp som berör likabehandling och detta lämnas inte åt eleverna att diskutera och komma fram till 

egna ställningstagande eller lösningar.  

Grupper och individer förklaras tydligt i LGY70 och att individerna är medlemmar av olika 

gemenskapskretsar och betonar vikten av att individen är deltagande i olika gruppkonstellationer 

både i och utanför skolan. LGY70 framhäver även vikten av att eleverna deltar i dessa olika 

konstellationer av människor och grupper både i nationalstaten och i den internationella 

gemenskapen. 

LPF94 och LGY11 nämner också vikten av att eleverna känner denna tillhörighet till gruppen i 

nationalstaten och i den internationella gemenskapen men det är lärarens uppdrag att presentera 

detta och skapa dessa förhållanden så att dessa känslor för solidaritet och gemenskap ska uppstå. 
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6.Reslutat 

Här kommer jag diskutera det jag kommit fram till i min analys. 

Att ta i beaktning när man studerar eller läser är att läroplaner skrivs utifrån sin samtid och att dessa 

ska gälla en långtid framöver, både för att förbereda eleverna för dagens samhälle men även 

morgondagens. När LGY70 skrev såg samhället väldigt annorlunda ut än till skillnad när både 

LPF94 och LGY11 skrev. Då skulle man förbereda nästa generation för globaliseringen och stora 

samhällsförändringar. Detta är bra att ta i beaktning när man läser resultatdelen i uppsatsen.  

6.1 Det föränderliga samhället  

Det som framkommer mellan de olika läroplanerna är att det finns stora skillnader mellan dem. 

Visserligen är LPF94 och LGY11 snarlika i vad de uttrycker sig är skolan och lärarens arbete är 

grupper och gruppskapande processer. Utan skillnaderna blir väsentligt mycket större när man 

sedan kopplar in LGY70. 

Den stora skillnaden som tydligt stack ut var att i LGY70 skulle både skola och lärare arbeta med 

att skapa förutsättningar för att eleverna skulle få ta del av, vara delaktiga och känna solidaritet 

med andra grupper. Skolan som institution förberedda eleverna mer för den föränderliga världen 

som var morgondagens samhälle men samtidigt gav en känsla av inte glömma bort människorna 

både i nationalstaten och i den internationella gemenskapen, 

LGY70 lägger stor vikt vid att eleverna ska få kunskaper om hur olika samhällssystem och deras 

förhållanden ser ut för att bättre kunna anpassa sig till en bättre till en allt mer föränderlig 

arbetsmarknad men samtidigt förstå sig på olika grupper, men det var även viktigt att skolan 

informerade om de olika ländernas förhållanden som var representativt för varje land det vill säga, 

ekonomi, religion eller sociala förhållanden. Detta saknas helt och håller i de båda senare 

läroplanerna. Här ska eleverna istället bara få ta möjligheterna att ta del av att känna solidaritet och 

medkänsla för andra grupper inom nationalstaten och i den internationella gemenskapen.  

 

Det som är intressant är varför man har valt att revidera bort detta i läroplanerna då dessa kunskaper 

som LGY70 lyfter fram är en väsentlig del för att förstå och kunna känna solidaritet och förstå 

andra människors levnadssituation.  



34 

 

I LPF94 och LGY11 ska enbart läraren jobba med att skapa förutsättningar och göra så att eleverna 

kan känna att de tillhör grupper eller att diskriminering inte sker. Detta uppdrag kan vara väldigt 

svårt för många lärare då det enbart ligger på dem även om skolan och rektorn har det övergripande 

ansvaret så är riktar denna formuleringen till att det enbart är läraren som ska jobba med detta. Det 

kan vara problematiskt då läraren enbart har eleverna på lektionstid på gymnasiet och kan således 

inte vara med eleverna hela tiden och övervaka dem och stärka grupperna. Således är det en 

tydligare förankring i LGY70 där både skola, lärare och elev nämns som ansvarig för att skapa 

förutsättningar för grupper och gruppskapande processer och samtidigt arbeta mot diskriminering.  

Det märks tydligt när man läser läroplanerna att det har skiftat ett fokus från ett kollektivistiskt 

tänkande både gällande inom nationalstaten till den internationella gemenskapen och att detta fokus 

har skiftat till ett mer individualistiskt synsätt. Det är inte längre skolan och läraren med eleverna 

som ska utforska och gemensamt stärka grupper eller olika grupptillhörigheter, detta ansvar har nu 

hamnat enbart på lärare och skola. Eleverna ska enligt de två senare läroplanerna så möjligheter att 

utveckla sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt istället och att känna tillhörighet och 

solidaritet genom grupper eller gruppidentiteter har hamnar i skymundan. Det kan då spekuleras 

om att samhället blir mer segregerat då denna solidaritet inte framhävs som viktigt för eleverna.  

LGY70 är mer tydlig och fördelar ansvaret på alla aktörer inom skolan vilket blir tydligt vad 

respektive ska göra för att känna denna solidaritet med egna gruppen och förståelse för andra 

grupper i samhället. Denna avsaknad enligt mig i de senare läroplanerna kan få stora konsekvenser 

då man förflyttar detta arbete enbart till läraren. Grupprocesser sker inte enbart i klassrummet utan 

dessa sker hela tiden utan att vara bundna till specifika händelser. 
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7. Slutsats 

Dem slutsatser man kan dra av denna uppsats där jag studerat läroplanerna LGY70, LPF94 och 

LGY11 är att samhället har skiftat sitt fokus från ett kollektivistiskt tänkande där skola, elever, 

lärare och samhälle tar hand om varandra och att man kan förlita sig på att samhället stödjer både 

sig som individ men även om grupp. Från läroplanen 1994 ser man tydliga skillnader mellan hur 

läroplanerna har skiftat sitt fokus bort från det kollektivistiska tänkandet till ett individualistiskt 

tänkande. Nu är det individen som står i fokuset för att ta till sig de kunskaper som är nödvändiga 

för att kunna vara en samhällsmedborgare idag men även för ett mer globaliserat samhälle. Vidare 

ser vi ytterst små förändringar gällande läroplanerna LPF94 och LGY11 när det kommer till hur 

man ska hantera grupper samt grupp processer. Det är fortfarande så att individualistiska tankar 

slår igenom där individen är viktigare än kollektivet.  

Således går det att förklara dessa läroplans förändringar genom att samhället men även politiken 

har skiftat fokus. Eftersom politiken formar och gör om läroplaner utifrån de samhällsförändringar 

man ser och hur man tror att samhället kommer att utvecklas emot måste skolan förbereda eleverna 

för ett samhällsliv där de kunskaper dem lär sig idag fortfarande är aktuella både för dagens 

samhälle men även morgondagens. Samtidigt vill politiken forma läroplaner efter deras politiska 

inriktning.  

70-talet var en tid med stora samhällsförändringar och det kollektivistiska tänkandet genomsyrade 

hela samhället. Men pendeln slår över och individualism blir istället på dagordningen och är således 

kvar där än idag. Individen hamnar i fokus och det är viktigt att skolan ger individen möjligheten 

att utvecklas till sin fulla potential. Elevansvaret och skolans ansvar har försvunnit i dem senare 

läroplanerna vilket går att förklara utifrån samhällsutvecklingen.  

Det går att se att läraren blir allt mer viktig för elevernas lärande och accepterande av grupper samt 

skapandet av grupp processer. Läraren ska enbart hantera detta och eleven kan ta en mer passiv roll 

i detta samspel.  

Skolan ska förbereda eleverna för det föränderliga samhällets framväxt men jag skulle vilja ställa 

mig frågande om det individualistiska perspektivet verkligen gör det i alla lägen. Genom att inte 

dela upp ansvaret utan låta läraren vara ansvarig för detta blir detta en av flera arbetsuppgifter som 
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läraren måste ta i beaktning när denna planerar sina lektioner. Genom att låta eleverna interagera 

samt vara en del av grupperna och de processer som skapar grupper skulle detta arbete gynnas.  

Individperspektivet är således också viktigt men genom att båda lägga över ansvaret på elever, 

lärare och skola kan skolan som institution arbeta med detta på ett effektivare sett tror jag.  

Nyliberala idéer i all ära men man får inte glömma att ta med de historiska fördelar det 

kollektivistiska idéerna förde med sig. Pendeln slår kanske tillbaka och kollektivet hamnar kanske 

i fokus vid nästa läroplan som kommer men det får framtiden avgöra. 
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8.Billagor 
Nedan är de begrepp som är synonymer till begreppet grupp som jag har studerat. 

Detta syns i Walker och Avants modellsteg fyra. 

8.1 Synonymer till begreppet grupp 

samling,  

klunga, 

skara,   

gäng 

gruppering 

fraktion, 

klass,  

art,   

parti,  

konstellation,  

arbetslag,  

team;  

sällskap,  

sammanslutning 

Gemenskap 

grupptillhörighet 

Kollektiv 
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