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Abstrakt 

 

 

Den här studien är baserad på diskursteorin av Laclau och Mouffe. Teorin utgår ifrån det 

faktum att språk är föränderligt över tid och att alla begrepp i sig är tomma och behöver 

andra begrepp för att få sin betydelse. Genom att använda denna teori försöker vi få fram 

innebörden av begreppet demokrati och synen på hur en demokratisk människa skall vara 

i två läroplaner; Lgr 69 och Lpo 94. Genom analysen skall en dominerande diskurs 

komma fram som representerar olika tidsperioder, dessa jämförs och diskuteras senare. I 

Lgr 69 får begreppet demokrati sin betydelse genom att ställas i relation med samhället 

medan det i Lpo 94 är genom individuella värden. Studien visar därför att den 

dominerande diskursen i Lgr 69 är kollektivcentrerad medan den i Lpo 94 är 

individcentrerad, vilket medför att synen på en demokratisk människa har förändrats.  

 

Nyckelord: 

 

Demokrati  

Lgr 69 

Lpo 94 

Diskursteori 
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I demokratins tjänst 

 
Jag snokar mig fram genom dunkla korridorer. "Välkommen till klass 5C" står det med färgglada 

bokstäver på en dörr. Här måste det vara. Jag öppnar och möts av den något skärrade uppsynen 

hos lärarkandidaten som jag ska besöka och tjugofem par barnaögon som glor ogenerat nyfiket på 

mig. Jag mumlar "Gomorron" och smiter ner till en väntande stol i ena klassrumshörnan. 

Lektionen kan börja. Lärarkandidaten fumlar med sina planeringsanteckningar. Jag får fram mitt 

anteckningsblock.  
 - Jag skrattar nu. Vad gjorde jag igår? frågar lärarkandidaten.  

 - Skrattade. 

 - Ja. Rätt. 

 

Jag inser att det ska handla om verb och drar en djup bedrövelsens suck inom mig. Jag vrider 

försiktigt på mig och studerar anslagstavlan bakom mig och noterar den något bistra rubriken 

"Klassens regler" präntat med prydliga versaler: 

 Räck upp handen när du vill säga något 

 Sitt på din plats 

 Lyd magistern 

 Visa hänsyn 

 Kom i tid 

 Var tyst när någon pratar 

 Hjälp varandra 

 Tala sanning 

 Spring inte i korridorerna på rasterna 
 

Dystra minnen från realskoletiden gör sig påminda. Det ålåg lärjungen en hel drös plikter, och 

han/hon förbjöds vid regleringsvite falla för en lika stor drös frestelser. men det var inte lärjungens 

regler. Den saken var klar för alla och envar. Reglementet var fastställt av högre makter och lät sig 

knappast påverkas av lärjungarnas eventuella synpunkter. Vi var en bunke okultiverade 

landsortsvildar som skulle tämjas och civiliseras och för detta krävdes en 
diciplineringsmedicinering som det tillkom vise mogna män att formulera. I klass 5c antyder 

rubriken något annat - "Klassens regler". Det ligger i själva formuleringen att reglerna bestäms av 

klassen. Hela klassen. Så långt stämmer det väl med den nya läroplanen (Lpo 94):  

Läraren skall 

 tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen 
 

Jag läser reglerna på anslagstavlan en gång till och anfäktas av tvivel. Jag hör inte elevernas röst i 

formuleringen. Svag som jag är för konspirationsteorier tycker jag mig i stället höra ett bistert eko 

av högre makters röst. Om eleverna verkligen efterlever de nio budorden skymtar en mycket 

behaglig skoltillvaro. För magistern. 

 
I läroplanen kan man vidare läsa: 

Skollagen slår fast att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall 

främja aktningen för varje människas egenvärde/.../ 

 

Läraren skall 

 visa respekt för den enskilde eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt 

 

Var tyst! Räck upp handen! Lyd magistern! Sitt på din plats! Jag söker förgäves efter kopplingarna 

till "demokratiska värderingar" och det "demokratiska förhållningssättet". Ord som disciplinera, 

lyda, tämja och makt ligger närmare till hands.1 

                                                
1 Nilsson, s. 87 
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1.1 Inledning 
 

Bakom varje läroplan finns grundläggande principer - en viss läroplanskod. Denna kod formas 

historiskt och i nutiden av existerande materiella och kulturella villkor samt förställningar om 

utbildning i olika politiska, administrativa och pedagogiska processer. I slutändan sker en bestämd 

inlärning.2 

 

I skolans värld är många människor samlade, och tillsammans ska elever och lärare 

utforma skolans uppdrag. Skolans uppdrag är fastlagd, och ett givet dokument som kallas 

för läroplan och har sin grund i skollagen. Läroplanen är alltså ett styrdokument som ger 

elever, lärare och skolledning en ram för verksamheten som är fastställd av staten.  

 Under vår utbildning till lärare har vi jobbat med läroplanen på olika sätt, 

framförallt när vi planerat lektioner på vår VFU. Därmed har vi som framtida lärare läst 

dokumentet flera gånger och praktiserat åtminstone vissa delar av den vad gäller våra 

ämnen. Att ha läst dokumentet och blivit bekant med det är inte likvärdigt med att förstå 

innebörden i den. Innehållet vet vi, men vad innebär innehållet egentligen? Dessa frågor 

har vi studenter diskuterat under vår utbildning eftersom det framförallt under vår VFU 

framkommit att läroplanen kan tolkas på olika sätt. Att som nästan färdiga lärare inte 

noggrannare ha studerat vårt främsta dokument och inte kunna läsa ut innebörden av den 

avgjorde vårt val av examensarbete.  

 Saknaden av en djupgående genomgång av läroplanen och studenternas olika 

åsikter angående innebörden i dokumentet fick oss att välja att göra en djupare analys av 

läroplanen. Vi hoppas att detta examensarbete kommer att hjälpa framtida och nutida 

lärare att förstå innebörden i texten. Om det nu är så att man kan tolka läroplanen på 

många olika sätt så är vår förhoppning att detta examensarbete kan ge något bidrag till 

tolkningen. 

  Diskursanalys betyder att man försöker gå in i djupet på texter och försöker hitta 

de diskurser som texten försöker klargöra. För att vi är historielärare båda två ligger 

också vårt intresse i att försöka undersöka saker ur ett historiskt perspektiv. Valet blev 

därför att göra en jämförelse med Lgr 69 och Lpo 94.  

                                                
2 Lundgren, s.22 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

 

Studien vill utkristallisera diskurser gällande demokratibegreppet och den demokratiska 

människosynen i kapitlet Mål och riktlinjer läroplanen 1969 och läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet 1994.  

Ylva Boman skriver i sin avhandling, Utbildningspolitik i det andra moderna, att 

skolans främsta uppgift alltid har varit att fostra demokratiska människor.
3
 Det innebär att 

de som godkänner och skriver läroplanerna måste ha en åsikt om hur människan skall bli 

uppfostrad och vilken demokratisyn skolan skall förmedla. Detta är just det som studien 

skall försöka klargöra i två olika läroplaner som båda representerar sin egen tidsperiod.  

Syftet är inte att försöka få fram vilka politiska partier som har haft en vilja att få 

in en viss text i läroplanerna utan visa på de stora politiska dragen i diskursen som 

utkristalliserats efter analysen.  

 

Frågeställningarna som undersökningen skall besvara är: 

 Hur får begreppet demokrati sin betydelse i Lgr 69 och Lpo 94?  

 Hur eller på vilket sätt påverkas eleverna av den i läroplaner rådande diskursen 

angående demokratibegreppet?  

 Vilka stora politiska drag går att utläsa av diskurserna som hittats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Boman. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
 

Det teoretiska kapitlet skall tydliggöra vilken teori som används som teoretisk ram samt 

beskriva vilka redskap som kommer att användas i analysdelen och på vilket sätt dessa 

redskap skall användas. Kapitlet börjar med en förklaring till vad postmodernismen 

innebär eftersom studiens teori, diskursteori, härstammar från postmodernismen. 

 

2.1 Postmodernism 

 

F. Nietzsche var en föregångare till postmodernismen. Han ville att människor skulle få 

en ny syn på exempelvis företeelser såsom synen på religion genom att upplösa 

dominerande och rationella diskurser.
4
  

 

 Moderniteten har således lett till en situation där allt flera människor kräver rätten att ha sin egen 

 ståndpunkt och möjligheten att uttrycka sin egen identitet. Tanken att det skulle finnas någon slags 

 rationella helhetslösningar och förklaringar är inte särskilt lyckad enligt postmoderniteten.5  

 

Postmoderniteten utmärks av tydlig auktoritets- och teorikritik mot traditionella och 

moderna hierarkiska auktoritärer. Med dessa menas strukturer såsom kyrkan och staten.
6
  

Enligt Holm är det svårt att definiera vad postmodernitet egentligen innebär men enligt 

Bonniers ordbok fås betydelsen:  

  

Litterär eller konstnärlig inriktning som präglas av uppfattningen att modernismen i sin renodlade 

form spelat ut sin rätt.7 

 

Holm menar i ett vidare perspektiv att begreppen postmodernism och postmodernitet ofta 

förväxlas. Det finns en skillnad mellan dem och medan postmodernismen riktar sig till 

det estetiska, kulturella och intellektuella och har med stilformer och kulturella 

yttringsformer inom konst, litteratur och filosofi etc. att göra, är postmoderniteten ett 

samhällstillstånd som omfattar vissa mönster av sociala, ekonomiska , politiska och 

                                                
4 Holm 
5 Ibid, s. 13 
6 Ibid. 
7 Holm, s. 13 
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kulturella relationer. Postmodernism är en del av, eller en effekt av postmoderniteten.
8
 

Genom att inta en postmodern teoretisk position förnekar man fundamental kunskap 

genom att hänvisa till att det inte finns någon: 

 

Social realitet som är tillgänglig för kunskap utanför språket, bilderna och diskursen.9  

 

Poststrukturalismen är besläktad med postmodernitet och uppkom som en proteströrelse 

under efterkrigstiden. Enligt poststruktralismen är subjektet utpositionerat till diskurser 

som de har ganska liten möjlighet att påverka. Det är först i andra generationens 

postrukturalism som man mera ser att det finns ett aktörsskap hos människan. Man kan 

också kalla det socialkonstruktionism. Inom riktningen finns en viss kritik mot att alla 

problem går att lösa med vetenskaplig forskning men också mot det västerländska 

systemsamhället.  

 

Människans livsvärldsperspektiv tog plats från strukturernas systemperspektiv. Detta nytänkande 

har haft stor betydelse för skolans läroplaner.10 

 

 

2.2 Introduktion till diskurs 

 

Ferdinand de Saussure är strukturalist och introducerade ”idén att förhållandet mellan 

språk och verkligheten är arbiträrt, eller godtyckligt.”
 11

 Saussure menade att människor 

skapar ord för saker och ting genom att anta en överenskommelse mellan sak och tecken. 

Jørgensen & Phillips ger som exempel ordet hund som refererar till ett fyrbent djur. Ordet 

”hund” har ingen naturlig förbindelse med själva djuret. Människan vet att ”hund” inte 

betyder ”katt” eller ”mus” för att vi har lärt oss detta. Genom att relatera ordet ”hund” till 

ord som har andra tecken vet vi vad ”hund” är för något.  

 

Saussures poäng är följaktligen att de enskilda tecknens betydelse kommer från deras relation till 

andra tecken: ett tecken får sitt specifika värde genom att skilja sig från andra tecken. (...) Ordet 

                                                
8 Holm 
9 Holm, s. 11 
10 a. a. 
11 Jørgensen & Phillips, s. 15 
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”hund” är således utspänt i ett nätverk, eller en struktur, av andra ord som det skiljer sig från och 

det är just i kraft av allt det som det inte är som ordet ”hund” får sin betydelse. 12 

 

Saussure anser att ord och tecken är fasta och oföränderliga. Har de fått sin plats i 

strukturen kan de inte ändras och befinna sig i en annan struktur och det just detta som 

strukturalism utgår ifrån. 

 Det är den oföränderliga faktorn i Saussures teori som har fått mycket kritik av 

den senare poststrukturalismen bland annat Laclau och Mouffe. Postrukturalister utgår 

ifrån allt som har beskrivits här ovan men med modifikationer. De kritiserar framförallt 

att Saussures syn på språket som innebär att tecknen står fasta och fixerade i strukturen 

och aldrig kan tas ur strukturen. I poststrukturalism kan ett ord få olika betydelse om man 

placerar det i andra strukturer.  

 

Ordet ”arbete” kan exempelvis i vissa situationer vara motsatser till ”fritid”, medan det i andra 

sammanhang snarare ställs i motsats till ”passivitet” /.../ eller ”bortträngning” /.../.13 

 

Kritiken på det oföränderliga i Saussures diskurssyn var inte den enda som 

poststrukturalisterna hade. Poststrukturalisterna anser att det 

 

 /.../ är i den konkreta användning av språket som strukturen skapas, reproduceras och förändras. I 

konkreta talhandlingar (och skrifthandlingar) bygger människor på strukturer – annars skulle talet 

inte vara meningsfullt -  men de sätter också strukturen på spel genom att ge just sitt förslag till 

hur tecknens betydelse ska fixeras. 14 

 

Diskursanalys är ett sätt att analysera verkligheten genom verbala och skrivna ord. 

Verkligheten finns alltid men det är genom ord och tecken den blir synlig. Den blir synlig 

i ljuset av i vilken struktur som orden är använda. Diskursanalys är en metod som kan 

användas när en forskare vill synliggöra vilken diskurs som belyses när strukturen i 

vilken ordet befinner sig i, analyseras.  

Det finns olika angreppssätt som vilar på socialkonstruktionistisk grund. 

Socialkonstruktionism är en gemensam beteckning för en rad nyare teorier om kultur och 

                                                
12 Jørgensen & Phillips, s. 15 
13 Ibid. s. 16 
14 Ibid. s. 17 



 10 

samhälle
15

 vilka tillhör postmodernismen. Diskursanalys är ett av flera 

socialkonstruktionistiska angreppssätt. Enligt Jørgensen & Phillips menar Vivian Burrs 

att det finns många premisser som binder ihop angreppssätten. Hon utgår ifrån fyra 

stycken: 

1 Socialkonstruktionen har en kritisk inställning till självklar kunskap med det 

menas att människor kategoriserar världen och att den inte är en objektiv sanning.  

2 Historia och kultur har skapat den verklighet vi lever i. Det diskursiva är grunden 

för människors sociala handlande och bidrar till att skapa den sociala världen. 

Med sociala världen menar Burrs kunskap, identiteter och sociala relationer.  

3 Det är genom sociala processer som kunskap blir till i vilka människor skapar 

gemensamma sanningar och där det bestäms vad som är sant eller falskt.  

4 Beroende på hur den sociala världen ser ut är vissa handlingar givna och 

självklara. Det betyder att om en annan social världsbild finns har den andra 

sociala handlingar. Genom detta får konstruktionen av handlingar olika 

konsekvenser beroende i vilken världsbild individen befinner sig i.
16

 

 

För att kunna ge oss in i diskursteori och diskursanalys anser vi att det är viktigt att 

beskriva vad diskurs är för något. Winter Jørgensen & Phillips beskriver diskurs som att 

det är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.”
 17

 Språket betyder något genom 

att orden (tecknen) sätts i relation med andra ord (tecknen) och på sådant sätt skapar en 

struktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Jørgensen & Phillips 
16 Ibid. 
17 Ibid. s. 7 



 11 

2.2.1 Diskursteori 

 

Inför denna studie har vi valt att utgå ifrån redogörelsen som Winter Jørgensen & Phillips 

lägger fram om diskursteorin i boken Diskursanalys som teori och metod. Detta för att 

den passar studiens syfte som är att granska läroplanernas diskurs. Hur diskursteorin och 

dess angreppssätt kommer att användas förklaras i metodavsnittet. (se avsnitt 2.3) 

Författarna tillskriver diskursteorins ursprung till Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. 

Laclaus och Mouffes diskursteori  

 

/.../ syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, där alla sociala fenomen i 

princip kan analyseras med diskursanalytiska redskap. /.../ Den överordnade tankegången i 

diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga eller totala. Betydelse kan aldrig 

slutgiltig fixeras vilket ger plats för ständig social strid om definitioner av samhälle och identitet – 

en strid vars utfall får sociala konsekvenser18.  

 

Laclaus och Mouffes diskursteori fokuserar på att det finns en kamp om 

meningsskapande mellan olika diskurser. De har skapat och utvecklat sina teorier utifrån 

andra teoribildningar som marxism och strukturalism. Det som de två ovannämnda lånat 

från marxismen har sin utgångspunkt i förståelsen av den sociala världen emedan 

strukturalismen bidrar till förståelsen av vårt meningsskapande. Genom att kombinera 

dessa två har de två ovannämnda bildat en enda poststrukturalistisk teori i vilken det 

sociala fältet ses som en spelplan av processer där mening skapas. Laclau och Mouffe 

kritiserar strukturalismens tilltro till att tecken är fixerade och menar att språket är en 

central och föränderlig del av människors meningsskapande. Poststruktualismen menar 

alltså att språket är ett socialt skapat fenomen och aldrig något definitivt. Tecknen kan 

alltid få en ny mening beroende på hur de kombineras med andra tecken. Genom att 

placera tecken i specifika kombinationer försöker människor att fixera meningen i 

diskurser. Diskursteorins kärna är att avläsa de processer som vi strävar efter att fixera till 

en konvention och därmed betraktas som naturliga.
19

 Laclau och Mouffe definierar alltså 

diskurs som fixering av en mening inom ett specifikt område. I kampen om att skapa 

                                                
18 Jørgensen & Phillips. s. 30 
19 Ibid. 
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mening är fixering det centrala. Genom att få sin diskurs fixerad och bli den enda inom 

området tävlar flera olika diskurser parallellt med varandra. Striden som ständigt pågår 

handlar om att låsa fast en viss betydelse av tecken så att den betydelsen får makten, 

hegemoni. Diskursteorin är då ett bra sätt att belysa olika pågående debatter i samhället 

och även vilka argument som diskurserna bygger sina debatter på. Laclau och Mouffe 

diskursteori är inte ute efter att hitta en sanning bakom diskursen utan menar att allt är 

diskursivt. Händelser kan inte betyda något utanför det diskursiva och har ingen mening i 

sig själva utan tillskrivs sin betydelse genom diskursen.
20

 Detta i motsats till andra 

teoretiker som skiljer mellan det som konstrueras språkligt, diskursiv praktik och den 

sociala verkligheten som sådan d.v.s. social praktik som exempelvis Fairclough 

debatterar för i den kritiska diskursanalysen:   

 

som betonar att diskursen bidrar till att skapa den sociala världen. Fairclough slår fast att diskursen 

bara är en av flera aspekter av varje social praktik. Denna skillnad mellan diskursiva praktiker och 

andra sociala praktiker är spår av en mer traditionell marxism i Faircloughs teori och det gör den 

kritiska diskursanalysen mindre poststrukturalistisk än Laclau och Mouffes diskursteori.21   

 

Laclau och Mouffe har inspirerats av Foucault som är en inflytelserik teoretiker inom 

diskursteorin. Kortfattat kan man säga att Foucault definierar begreppet diskurs som ett 

sätt att tala och tänka kring någonting. Diskursen formar hur vi ser på världen och oss 

själva. Kunskap och makt är nära sammankopplade och diskurser har en nära relation till 

makt enligt Foucault. I ett vidare perspektiv menar han att man inte kan tillskriva en 

person att inneha makten utan det är något som utövas genom interaktion. Makt är 

flytande och existerar i all relationer och nätverk, och att vara mäktig innebär att befinna 

sig i en position där man har tillgång till att utöva makt. Samhället är inte likvärdigt och 

därför är också maktpositionen ojämnt fördelad i den samma. Det är sociala relationer 

som bestämmer makten och det är också dessa som kan påverka diskurser och skapa 

kunskap. Makt kan inte ägas helt och fullt av en grupp eller individ eftersom människor 

befinner sig i olika kontexter. I en kontext kan en individ ha en ledande position för att 

vara helt betydelselös i en annan. Foucault anser inte att makt behöver vara något 

                                                
20 Jørgensen & Phillips 
21Ibid. s. 13 
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negativt utan betraktar det snarare ur en produktiv vinkel. Visserligen kan 

konsekvenserna av makt bli antingen negativa eller positiva men det är ändå en 

nödvändig ingrediens för att skapa mening. Makt är en viktig faktor i diskursanalysen 

dels för att förstå vissa diskursers övertag i meningsskapande syfte men också för att 

förstå att ingen egentlig sanning föregår diskursen. Foucault menar att människor genom 

att integrera med maktens normer och värderingar ställer sig i en slags 

självkontrollerande maktutövning. Genom att belysa dessa kan vi få en förståelse i hur 

vara egna tankar formas och påverkas. Sanning och makt producerar och reproducerar 

sanningar som bidrar till att stödja ett maktsystem.
22

  

 

 

2.2.2 Diskursteorins metodiska verktyg och begrepp 

 

För att kunna analysera en diskurs måste forskaren gå igenom sin empiri och ta ut tecken 

som befinner sig i en struktur. De tecken som forskaren letar efter är kärntecken 

(nodalpunkt) som genom andra tecken (signifikanter) får sin struktur. Signifikanter styr 

diskursens resonemang och diskursens betydelse. Jørgensen och Phillips beskriver 

nodalpunkten som ”ett priviligierat tecken vilken kring de andra tecknen ordnas och från 

vilket de får sin betydelse"
23

 En ekvivalenskedja visar därför hur olika signifikanter är 

beroende av varandra för att få betydelse. "Diskursivt konstitueras identiteten genom 

ekvivalenskedjor, där tecken sorteras och knyts ihop i kedjor: hurdan man är och hurdan 

man inte är."
24

  

 Den grundläggande betydelsebildningen i Laclau och Mouffe är som sagts innan 

att språket och tecknen fixeras i förhållande till varandra och att en diskurs är en bestämd 

fixering av betydelse inom en bestämd domän. Alla tecken i en diskurs är moment och 

deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig i från varandra på bestämda sätt. De 

tecken som utesluts kallas för det diskursiva fältet och kan ses som en samling av olika 

betydelser men som utesluts för att skapa entydighet. Detta diskursiva fält riskerar dock 

att alltid undergräva entydigheten i diskursen genom att påverka betydelsen av 

                                                
22 Jørgensen & Phillips 
23 Ibid, s.33 
24 Ibid, s. 51 
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momenten. Ett tecken eller ett ord som är mångtydigt kan ha flera betydelser och kallas 

då för element. Diskursen försöker dock hindra att mångtydighet uppstår genom att fixera 

vissa betydelser av tecknet och göra det till moment. När ett ord eller ett begrepp är ett 

element finns det alltså flera olika konkurrerande uppfattningar om ordet. För att ge ordet 

mening måste den sättas i relation till andra tecken. Detta kallas för artikulation.
25

  

 

 

2.3  Studiens metod  

 

Den metod som kommer att användas i analysen hänvisar vi till Laclaus och Mouffes 

diskursteori och begrepp. I detta avsnitt ämnas göra en närmare beskrivning av hur 

analysverktygen som beskrevs i teoriavsnittet kommer till användning som metod i vår 

analys. Eftersom Laclaus och Mouffes diskursanalys är svår att behärska till fullo inom 

en kort tidsram skall detta avsnitt klargöra hur vi kommer att använda oss av deras teori 

och redskap som kommer att användas i analysen. 

Studien skall undersöka demokratibegreppet med utgångspunkt i människosyn i 

vår empiri, läroplanerna Lgr 69, kapitel Mål och riktlinjer, och Lpo 94. De citaten som är 

utvalda i analysen är de som innehar ord som vi tycker relaterar till den demokratiska 

människan. Själva läroplanerna ger ingen klar definition av varken demokrati- eller andra 

viktiga begrepp utan dessa är i sig själva tomma. De får sin innebörd genom att de 

artikuleras med andra begrepp, signifikanter, i de två olika läroplanernas texter. Genom 

att lyfta fram citat får vi fram signifikanter som ger den demokratiska människosynen 

betydelse. När dessa signifikanter tydliggörs i studien utkristalliseras en ekvivalenskedja 

bestående av signifikanter som bygger upp en eller flera diskurser om hur framtiden skall 

te sig för eleverna. Eftersom skolan är en institution som skall ”leverera” framtida 

samhällsmedborgare anpassas läroplanernas texter efter det som anses vara bra 

egenskaper att ha för att fungera som en ”produktiv, duglig och samhällsvänlig vuxen 

människa som innehar de rätta värdena”. Genom studien får vi förhoppningsvis fram den 

människosyn eller den människan. Kopplar vi ihop människosyn och samhälle får vi ett 

intressant tema i denna analys eftersom vi kommer att jämföra Lgr 69 och Lpo 94.  

                                                
25 Jørgensen & Phillips 
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Studiens metod utgår först ifrån att analysera Lgr 69 för att försöka upptäcka diskurser 

angående den demokratiska människosynen. De hittade diskurserna överförs sedan till 

Lpo 94 för att samma företeelser skall kunna jämföras. En jämförelse av analysens 

resultat ska göras oavsett om en förändring av diskursen har skett eller ej. Efter en 

genomförd jämförelse skall de eventuella förändringarna, som återspeglar olika 

tidsperioder, kopplas till olika samhälleliga och historiska förändringar i 

diskussionsdelen.  

Det är inte meningen att studien skall lägga fram flera olika politiska perspektiv 

utan bara de stora dragen, det vill säga de socialistiska eller nyliberalistiska politiska 

inslagen som finns i olika samhällen i olika tid.  

Ett försök att göra arbetet mera tydligt är att använda tabeller i vilka vi kommer 

att diskutera de berörda signifikanterna. Detta görs för att i studien undersöka om 

signifikanterna förkommer i en eller flera diskurser. Om det visar sig att det finns 

signifikanter som tillhör olika diskurser och är mångtydiga kallas dessa för element. Om 

det finns signifikanter som enbart tillhör en diskurs, även om det finns flera diskurser, så 

är dessa signifikanter fixerade. Då diskursen tilldelats fixering och entydighet har den 

blivit ett moment. Tabellen skall tydliggöra studiens syfte som är att undersöka i vilket 

politiskt perspektiv diskursen hör hemma.  

 Ibland kommer vi att ta upp citat som inte innehåller några signifikanter. Detta 

görs för att belysa eventuella konflikter i läroplaner och texten granskas genom detta sätt 

på ordvalet. På detta sätt kan studien också få fram eventuella över- eller underordningar 

av företeelser i texter. Om det till exempel i en mening används ordet bör i stället för 

måste kan studien visa dessa eventuella över- eller underordningarna.  

 Ett problem som kan uppstå i denna studie är att en del av studiens empiri är den 

nuvarande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94. Den diskursen eller 

diskurser som bygger upp den läroplanen är den diskurs som vi, studiens forskare, lever i, 

och därmed kan det vara svårt att upptäcka intentionerna i den eftersom vi, som personer, 

är vana vid den diskursen. Vi måste ha detta i åtanke när vi studerar och analyserar Lpo 

94. Meningen är inte heller att tränga in bakom texten och försöka undersöka hur 

människor tänkte när de skrev läroplanen, utan det är själva diskursen som ska läggas 

fram.  
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Studiens teori- och metodram tillhör, som sagt i teoriavsnittet, den 

socialkonstruktionalistiska grenen av vetenskapen vilken i sin tur tillhör den 

postmodernistiska ideologin. Den grenen har inte som syfte att få fram en sanning utan en 

tolkning. Vi, studiens forskare, vill därför inte heller påstå att studien kommer att få 

utsagor som skall anses vara sanna. Studien är vår tolkning och resultatet av studien kan 

säkerligen diskuteras i andra perspektiv vilket då kan ge ett annat resultat. 

  

 

2.4  Studiens avgränsningar och val av material 

 

Inför detta examensarbete var vi tvungna att göra några avgränsningar i tid och rum. Lgr 

69 är en hel bok och består därför av fler sidor än Lpo94 vilket i förhållande till den tiden 

vi hade till förfogande var alldeles för omfattande. Avgränsningen i läroplanen år 1969 

blev att vi tog kapitlet ”Mål och riktlinjer” som grund. För denna avgränsning får vi stöd i 

boken Det pedagogiska kulturarvet skriven av Sven Hartman. Författaren skriver att Lpo 

94:s värdegrund är jämförbar med kapitlet Mål och riktlinjer i de tidigare läroplanerna
26

.  

Vi bestämde oss får att hitta ett kärnord i båda läroplanerna, ett ord eller begrepp 

som kunde anses vara grund till både Lpo 94 och Lgr 69. Begreppet blev demokrati. 

Beslutet angående just detta nyckelord var för att Boman i sin avhandling skriver att 

skolans främsta uppgift alltid har varit att fostra demokratiska människor,
27

 vilket enligt 

oss måste innebära att skolans läroplan bärs upp av en diskurs som vill ge uttryck för 

denna uppgift.  

 Eftersom vi ville göra en studie där vi kunde lägga fram ett historiskt/politiskt 

perspektiv föll valet på att göra en jämförelse med en annan läroplan som ligger i det 

förflutna och inte enbart göra en studie av den nuvarande läroplanen. Lgr 69 valdes 

eftersom den ligger längre tillbaka i tiden än Lgr 80, och därmed tror vi att eventuella 

samhälleliga och politiska förändringar blir mer synliga än om vi hade tagit den läroplan 

som ligger närmast Lpo 94.  

                                                
26 Hartman, S  
27 Boman, Y 
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Vårt val är att inte försöka få fram vilka politiska partier som har haft en vilja att få in en 

viss text i läroplanerna utan visa på de stora politiska dragen i diskursen som 

utkristalliserats efter analysen.  

 På grund av tidsbegränsningen valde vi att analysera Lgr 69:s kapitel mål och 

riktlinjer först. Utifrån den analysen och resultatet från den ville vi göra en jämförelse 

med Lpo 94. För att kunna göra en jämförelse bestämde vi oss för att utgå från de 

diskurserna som hittades i Lgr 69. Det är dessa diskurser som sedan är utgångspunkten 

för Lpo 94: s analys. 
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2.5 Begreppsförklaring 

 

I studien finns det begrepp som är mångtydiga och behöver en särskild förklaring på 

förhand. När begreppen används kan läsaren gå tillbaka till denna begreppsförklaring för 

att veta hur begreppet ska läsas. Vissa av begreppen som förklaras närmare i detta avsnitt 

förekommer enbart i diskussionsdelen men vi anser att de är så pass mångtydiga att en 

förklaring är viktig.  

 

Demokrati: 

 

Demokratibegreppet är själva kärnan i detta arbete och därför visas nedan en definition 

av begreppet demokrati. Läroplanerna anger ingen definitionsförklaring till begreppet 

vilket ger stort utrymme för flera tolkningar. Att det finns olika tolkningar angående detta 

begrepp säger också Orlenius: 

 

Tron på demokratin är icke en politisk åskådning i samma mening som exempelvis konservatism, 

liberalism och socialism. Den innebär en uppfattning om statsstyrelsens form, om tekniken för 

politiska avgöranden, icke om de statliga beslutens innehåll och struktur. Den kan alltså betraktas 

som en överideologi, i den meningen nämligen, att den är gemensam för skilda politiska 

åskådningar. Man är demokrat, därjämte konservativ eller socialist.28 

 

Demokrati som politisk överideologi kommer att användas i studien. Om man börjar 

gräva djupare i demokratibegreppet visar det sig att det finns en ideologi till som är av 

etiskt slag. Den ideologin är grundad i ”/.../ en bestämd människosyn, dvs. att varje 

människa är lika mycket värd och att hennes värdighet inte får kränkas./.../ ”
29

  

Genom att analysera den demokratiska människosynen kommer förhoppningsvis 

den politiska inriktningen av läroplanerna fram. Dessa två demokratiska ideologier och 

sätt att se på demokrati kommer att ligga som grund och stöd i vidare analys och 

diskussion. 

                                                
28 Orlenius, s. 208 
29 Ibid, s. 209 
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Ordet demokrati är alltså ett mångtydigt begrepp och används på många olika nivåer och 

i olika sammanhang. Begreppet kan bland annat betyda beslutsdemokrati, ekonomisk 

demokrati, demokrati som livsform och politisk demokrati. Den politiska demokratin är 

främst en styrelseform för staten där ordet demokrati har fått sin betydelse från det 

grekiska ordet som betyder folkmakt. Folkmakten kan utföras på ett direkt och indirekt 

sätt. Det direkta sättet innebär att demokratin gestaltas av medborgarna i form av 

folkomröstningar. I det indirekta sättet av demokratihantering väljer medborgarna 

representanter och representanterna fattar sedan de politiska besluten.  

Dessutom kan demokrati delas in i en gemenskapsdemokrati och en 

individualismdemokrati. I gemenskapsdemokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar 

för samhället. Individualismdemokrati betyder att det väsentligaste är att individen har en 

rätt att fullfölja sin självvalda livsplan.
30

 

 

Människosynen: 

 

Begreppet människosyn är en term för uppfattningar om människans grundläggande 

egenskaper.
31

 Begreppet innehar ofta samband med livsåskådningar eller ideologier. Det 

vill säga att människosynen ofta relaterar med grundvärden som en människa bör 

eftersträva och egenskaper som anses värdefulla. Det finns olika syner på begreppet 

beroende på vilket perspektiv som används.  

 Olika religiösa traditioner förmedlar olika människosyn. Kristendomen anser att 

människan är skapad till Guds avbild, detta är centralt i den religiösa traditionen. I 

österländska religioner, såsom buddism och hinduismen, är människosynen en annan. 

Där utgår människosynen från tanken att människan reinkarnerar och kan förbättra sin 

själ i jämförelse med förra livet.
32

 

 Den västerländska humanismens människosyn utgår ifrån en människas autonomi 

och frihet.  

                                                
30 Nationalencyklopedins Internettjänst, http://www.ne.se  
31 a. a. 
32 a. a. 

http://www.ne.se/
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Den politiska ideologin hyllar ingen entydig människosyn. Socialisterna anser att 

människan i grunden är en kollektiv varelse. Liberalernas människosyn är att människan 

först och sist är en individ.
33

 

 

Assimilering: 

 

Assimilering innebär att individen skall ta till sig en annan identitet genom att avsäga sig 

den tidigare identiteten.  

Med andra ord kan man säga att begreppet assimilering beskriver identitetsförändringar.
34

 

 

Integration: 

 

Integrering är motsatsen till assimilation och innebär att ”invandrare” får och kanske till 

och med skall behålla sin egen identitet och kulturella traditioner. I skolan sker detta 

genom hemspråksundervisning. Genom integration upprätthålls ”vi och dem” 

begreppet.
35

  

 

Differentiering: 

 

Differentiering, i denna studie, betyder ”den nioåriga grundskolan delades i tre stadier, av 

vilka det tredje, högstadiet, var avsett att svara mot ungdomarnas alltmer differentierade 

intressen och anlag och därför skulle ge stora möjligheter till individuella val och 

kurser.”
36

 

 

 

 

 

 

                                                
33 a. a. 
34 http://www.sverigemotrasism.nu  
35 Ibid. 
36 Richardsson, s. 75 

http://www.sverigemotrasism.nu/
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Centralisering:  

 

Centralisering innebär att instrumenten fram till 1970 har varit en utveckling mot större 

enhetlighet – terminologin har skiftat med timplanerna och stadsbidragsbestämmelserna 

som de viktigaste inslagen. 

 

Resurs och regelstyrning: 

 

Staten bestämmer över villkoren för stadsbidrag och behörighet och därmed 

utbildningens utformning, vilket innebär att staten kunde styra utvecklingen lika i hela 

riket. Decentralisering får man genom målstyrning.
37

 

 

Decentralisering: 

 

Decentralisering innebär, i denna studie, som sagt ovan målstyrning. Detta uppnås genom 

 Att staten fastställer mål och innehåll i skolan för att garantera likvärdig 

utbildning för alla elever. 

 Att kommunen och inte längre staten skulle ta på sig det direkta driftsanvaret för 

den pedagogiska verksamheten. 

 Statsbidraget skulle utformas så att skolan skulle få större möjligheter att 

disponera resurser och därmed skapa önskvärda lokala variationer.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Ibid. 
38 Richardsson  
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3 Tidigare forskning  

 

Det här kapitlet har som avsikt att ge en överblick av tidigare forskning som finns inom 

studiens område. 

 

Det finns flera vetenskapliga forskningar att tillgå när det gäller en läroplansanalys. 

David Karlsson har skrivit en magisteruppsats för grundskollärarprogrammet år 2003 

med titeln Kristen tradition eller västerländsk humanism. Dessa två begrepp ingår i Lpo 

94:s text vilket utgör en del av vår studies empiri. Uppsatsen utgår ifrån perspektivet att 

etik som förvaltas av den kristna traditionen är motstridig med den etik som gestaltas av 

västerländsk humanism. Dessutom utgör studiens empiri också en elevundersökning 

angående dessa två begrepp. Författarens slutsatser är att eleverna, som genom 

intervjumetoden är en del av studiens empiri, inte har samma uppfattning om de 

värdegrunder som läroplanen skall förmedla. Jämställdhetsbegreppet förknippas inte med 

jämställdhet mellan kvinnor och män utan med jämställdhet mellan rika och fattiga 

länder. Eleverna har andra uppfattningar när det gäller personer med utländsk bakgrund 

än det som läroplanens värde vill att eleverna ska ha, nämligen alla människors lika 

värde. 

 Ylva Boman har skrivit en avhandling kring utbildningens relation till ett 

politiskt- och moraliskt grundat medborgarbegrepp. Den här avhandlingen kretsar mest 

kring begreppet medborgare i ett historiskt perspektiv. Avhandlingen använder sig av en 

annan sorts diskursanalys nämligen den av Foucault. I avhandlingen talas det inte om 

signifikanter som bär upp en viss diskurs som vår studie har som syfte att göra. 

 En doktorsavhandling som relaterar till läroplanen är Skolans texter om mobbning 

– reella styrdokument eller hyllvärmare skriven av Arne Forsman. Titeln avslöjar redan 

att avhandlingen handlar om värdegrunden i läroplanen dock specifikt på det som gäller 

eller hör till begreppet mobbning. 

 Kristian Svalin har skrivit ett examensarbete för institutionen för 

Religionsvetenskap vid Linköpings universitet. Studien är en intervjustudie där 

intervjuerna är författarens empiri. Författaren diskuterar bland annat vilken etik som 

förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism genom hans empiri. Lärarna blir 
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intervjuade i studien och slutsatser som författaren drar är att lärarna inte har så många 

olika uppfattningar angående värdegrunden utan att de mest är frågande och oense om 

var gränser går mellan värdegrund och regler.  

Ett examensarbete som också handlar om etik och moral i skolan är Etik och 

moral i skolan – Hur kommer värdegrunden till uttryck i skolans arbete? av Marianne 

Odepark och Anna Sjölund vid Luleå tekniska Universitet. Examensarbetet är skrivet i 

syfte att undersöka hur värdegrunden kommer till uttryck hos elever i deras förmåga att ta 

ställning och kunna motivera etiska ställningstaganden. Dessutom ingår det en 

undersökning i studien nämligen hur lärarna arbetar med värdegrunden.  

Boken Värdegrunden.....finns den är skriven av Kennert Orlenius. Boken 

förmedlar olika syn på värdegrunden som finns i Lpo 94 och har som syfte att fungera 

som hjälp i att tolka läroplanen. 

Ola Sigurdson är författare till boken, Den goda skolan som är studentlitteratur. 

Boken handlar om etik, läroplaner och skolans värdegrund men som i Orlenius är syftet 

med boken att ge handledning i läroplaners tolkning. Det finns inga intentioner att lägga 

fram diskursen i läroplanen. 

Ninni Wahlström har gjort en diskursanalys om ansvarfördelningen mellan stat 

och kommun under 1900-talets senare hälft, det vill säga begreppen kommunalisering, 

decentralisering och målstyrning. Ett av hennes resultat är att begreppen förekommer i 

olika tidsperioder men betydelsen av begreppen skiftar. Detta diskursbrott skedde från 

och med 1991 men varför det skedde visar inte resultatet. Från att ha varit knutet till att 

likvärdighet måste upprätthållas med hjälp av staten förbyttes det i statliga utredningar 

och upprätthölls nu med begrepp som mål, utvärdering och behörighetsregler. 

 Oss veterligen har det inte gjorts någon studie som har använt sig av samma 

metod som vi har använt oss av, nämligen att kartlägga och jämföra de olika diskurserna i 

Lgr 69 och Lpo 94 för att sedan diskutera dessa med stora samhälleliga och politiska 

förändringarna i åtanke. 
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4 Historisk och politisk bakgrund 

 

Denna bakgrundsteckning har till uppgift att belysa hur samhället såg ut och vilken 

politisk ideologi som var styrande vid tiden för de båda läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94: 

s uppkomst och även att ge förförståelse till diskussionsdelen vilket medför att inte allt 

som framlyfts i bakgrunden nämns i diskussionsdelen. Meningen är också att kortfattat 

beskriva de olika läroplanerna och hur de skiljer sig åt i uppbyggnad etc. Eftersom Lgr 69 

är exakt samma som Lgr 62 med undantag av några tillägg i den först nämnda, har valet 

blivit att börja beskrivningen från år 1955 fram till 1969, för att få en så rättvis skildring 

av samhällsutvecklingen som möjligt. När det gäller Lpo 94 har vi börjat från 1980- talet 

och fram till 1994 med samma motivering som ovan. Ett annat skäl till tidsramen är att en 

läroplan tar flera år att sammanställa och oftast är det kanske problem som ligger bakåt i 

tiden som gör att man måste skriva en ny läroplan. När det gäller avsnitten om samhälle 

och politik håller dessa kanske inte alltid en logisk historisk ordning. Detta är inte heller 

meningen med avsnitten utan dessa ska ge läsaren en snabb och lättöverskådlig överblick 

över den rådande samhällsdebatten och politik. 

Som en kort sammanfattning av innehållet i detta kapitel har nyckelpunkter summerats 

nedan.  

 Politik och partier under 1955 -1969 

 Viktiga händelser under 1955 - 1969 

 Samhällets uppfattning och krav på skolan under 1955 - 1969 

 Invandrarpolitik 

 Samhällsutbyggnaden 

 Politisk ideologi 

 Miljö och kvinnorörelsen 

 Kristendom och sekularisering 

 Kort sammanfattning av Lgr 69 
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4.1 Samhälle, skola och politik i Sverige mellan 1955 – 1969 

 

Socialdemokraterna styr samhället med sin reformpolitik som man gjort nästan oavbrutet sedan 

andra världskriget. Målet var “valfrihetens samhälle”, där varje individ skulle kunna realisera sina 

möjligheter oavsett socialt och ekonomiskt utgångsläge.39  

 

De övriga partierna i riksdagen förutom ovannämnda var, Vänsterpartiet kommunisterna, 

Folkpartiet, Centern och Moderaterna.  

L. A. Norberg som skrivit boken Sveriges historia under 1800- och 1900- talen 

beskriver perioden mellan åren 1950 och 1960 som en period präglad av högkonjunktur 

och stor ekonomisk tillväxt. Under åren genomfördes många reformer i arbetslivet av 

vilka man kan nämna 4-veckors semester, arbetstidsförkortningar och lagen om allmän 

försäkring etc.
40

 Bruttonationalprodukten fördubblades och den privata konsumtionen 

steg med 80 %. Den offentliga sektorn ökade med 170 %. Eftersom skolan tillhör den 

offentliga sektorn innebar ökningen till att skolan fick mer resurser och kunde investera i 

t ex byggandet av nya skolor.
41

  

Lärartätheten var hög och man kunde nyanställa vid behov. Människosynen var 

demokratisk och begreppet "att fostra" var ett försök att påverka barn i en demokratisk 

riktning. Utbildningen skulle vara allas utbildning och man bedrev samundervisning för 

olika samhällsgrupper oberoende av samhällsklass. Att vara solidarisk med de 

missgynnade i samhället var viktigt. "En skola för alla" medförde under denna period att 

barn med speciella behov fick samma undervisning tillsammans med de andra barnen i 

förhoppning att, de som var "normala" eller tidigt utvecklade skulle "dra med sig" de som 

hade särskilda behov. Huvudmålet med detta jämlika och demokratiska 

utbildningssystem var att sudda ut ekonomiska och sociala klyftor i samhället. Denna 

medborgarfostrande roll har varit ett mål ända fram till 1990- talet.
42

  

 

"Fenomenet "en skola för alla" har varit det viktigaste skolpolitiska budskapet efter andra 

världskriget. Den innebar bl.a. följande karakteristiska drag: strävan att skapa en solidariskt 

                                                
39 Norborg, s. 218 
40 a.a 
41 Runhager 
42 Holm 



 26 

verksam utbildning, och att utbildningssystemet skulle innehålla en positiv människosyn enligt 

jämlika och demokratiska principer.43  

 

Industrin i Sverige expanderade snabbt och arbetskraft behövdes. “50- och 60- talen 

bildade epok i den svenska immigrationens historia”
44

  

Arbetskraften togs främst från Finland men också från andra länder som Turkiet, 

Grekland, Jugoslavien, Italien, Polen, Västtyskland och Storbritannien. Immigranterna 

tillhörde till stora delar arbetarklassen såsom specialarbetare inom verkstadsindustrin, 

restaurangnäringen etc. Dessa invandrare skulle bidraga till uppbyggandet och välståndet 

i Sverige och därför gällde det att snabbt assimilera dessa och göra dem till svenskar 

genom undervisning i det svenska språket på betald arbetstid.
45

 

Enligt Norborg skedde under perioden också stora sociala förändringar: 

 

 Den förbättrade bostadsstandarden i förening med inflyttning till städer och tätorter under  

 efterkrigstiden har stimulerat byggnadsverksamhet och byggnadsindustrin.46 

 

Samhällsutbyggnaden innebar också att vatten, avlopp, vägar, gator, el och kärnkraft 

skapade nya industrier. På 60-talet började även datatekniken och industrirobotar göra sitt 

intrång på de svenska fabrikerna. Den utvecklingen som varit den mest betydelsefulla 

under perioden, enligt Norberg, har skett i tjänstesektorn. Som ett led i denna utveckling 

pekar han på de hemarbetande kvinnornas övergång till lönearbete under 60-talet. 

Kvinnan fick en ny roll i samhället genom att de kom ut i yrken som omfattade vård, 

undervisning, hotell och restaurangnäringar. Sammanfattningsvis när det gäller arbete 

kan sägas att det var full och i vissa fall överfull sysselsättning i samhället och för första 

gången kunde människor som befann sig i så kallade vanliga inkomstlägen efterfråga 

bilar, fritidshus och längre utlandssemestrar etc.
47

 

Ledarskapet hos Sveriges politiska partier inledde ett personskifte vilket medförde 

ett nytt klimat i de politiska debatterna. I slutet av 60-talet började nya idéer och attityder 

få genomslag, främst hos yngre intellektuella och i vissa opinionsbildande skikt, men 
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också hos allmänheten t.ex. glesbygdsbefolkningen och vissa delar av arbetarklassen. 

Relationen mellan industriländerna och de fattiga sågs med nya ögon och det var främst 

världshändelser liknande Vietnamkriget som var orsak till detta.  

 

Solidaritetsrörelser med vietnameser och andra av imperialismen drabbade folk och folkgrupper 

växte fram och krav ställdes på en aktiv svensk utrikespolitik till förmån för större global 

jämlikhet.48 

 

Enligt Norborg var det var inte bara händelser utanför Sverige som berörde medborgarna 

utan man började också få upp ögonen för välfärdssamhällets negativa utvecklingssidor i 

det egna landet såsom storstadskoncentration, trängsel, våld och kriminalitet, arbetslöshet 

och avfolkning i glesbygderna. Miljörörelserna började också göra sitt intåg och 

miljöförstöring i dess olika bemärkelser började diskuteras.
49

 

 I slutet av 60- talet började den socialdemokratiska välfärdsmodellen att 

ifrågasättas. Välfärdmodellen byggde på socialdemokraternas ideologi om att människan 

endast kan bli fri med hjälp av staten. Fria att utan ekonomiska och sociala hinder kunna 

förverkliga sina möjligheter med hjälp av staten. En stark stat som styrde var viktigt men 

också att uppnå största möjliga produktion genom att göra det kapitalistiska näringslivet 

så effektivt som möjligt. Utredningar visade att socialdemokraternas alla löften om social 

jämlikhet inte stämde utan den sociala utslagningen hade istället ökat på grund av den 

uppskruvade rationaliseringstakten.
50

 Förut hade de olika ideologierna präglats av 

samförstånd eftersom arbetsmarknaden var lugn men när problemen började att torna upp 

sig i slutet av 60-talet började relationerna att bli spända mellan arbetare och 

arbetsgivare.
51

 

 Många nya aktörer kom in i samhällsdebatten i slutet av 60- talet. Ur marxismen 

som åter var på modet växte det fram en “ny vänster” och kvinnorörelserna gjorde sitt 

intåg. Även indragningen av service i glesbygder, kommunsammanslagningar och 

miljöförstörelse gjorde att det bildades nya folkliga aktionsgrupper som gjorde revolt mot 
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det rådande samhället.
52

 

 Den kristna sekulariseringen började efter andra världskriget vilket innebar att 

religionsfriheten fick sin början 1951. Därmed fick svenska folket själv välja om de ville 

vara med i den svenska kyrkan eller inte. Eftersom religion är en livsåskådning kan den 

inte mätas med kvalitativa metoder vilket innebär att för att få en uppfattning om 

sekularisering måste man undersöka detta kvantitativt. På svenska kyrkans hemsida finns 

det statistik på minskningen av efterfrågan av kyrkans tjänster.
53

  

 

4.2 Lgr 69 

 

Till stor del stämmer Lgr 69 överens med Lgr 62. Mål och riktlinjer och allmänna 

anvisningar flyttades över till Lgr 69 utan att förändras. Orsaken till att man ville revidera 

Lgr 62 var att differentieringen (se avsnitt 2.5) i årskurs 9 inte fungerade. Antalet linjer 

var för många och de allra flesta valde de teoretiska linjerna. Detta hade skolorna inte 

räknat med och därför hade de inte en organisation som klarade av detta.  Andra 

ändringar som började gälla 1969 var att: hela högstadiet skulle ha tillvalsmöjligheter 

såsom språk (franska eller tyska), konst, teknik eller ekonomi. Alla tillval gav också 

behörighet till gymnasiet. Fritt valt arbete infördes. När det gäller metod gällde 

förändringarna främst orienteringsämnena där man betonade att ämnesövergripande och 

ämnesanknutna arbetsområden var att föredra. Läroplanen ville också att man skulle 

arbeta mer med teman som rörde miljö-, könsrolls- och internationella frågor.
54

  

Begreppet arbetsområde tillkommer i Lgr 69 och introduceras som ett sätt att 

presentera och ordna lärostoffet. Den stora skillnaden från den tidigare läroplanen var att 

man nu mera poängterade Sveriges och Europas roll och betydelse i ett världsperspektiv. 

Överhuvudtaget började en mer internationaliserad syn framträda när det gäller innehåll 

och undervisning.
55

  

 

De europeiska industriländernas ekonomiska och politiska inflytande över tredje världen skall 

studeras och likaså FN:s historia och möjligheter. Orienteringsämnenas uppgift är inte i första 
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hand att lära ut fakta utan att få eleverna att förstå sammanhang och företeelser.56    

 

Denna läroplan hade likt de tidigare en stark jämlikhetsinriktad karaktär i betydelsen att 

alla skulle ha samma rätt till goda kunskaper för att utöva sin medborgarroll.
57

 

 

 Kristendomskunskapsämnet förändrades och skulle nu heta religionskunskap och skulle bedrivas 

 objektivt och neutralt. Ordet fostran byttes ut mot utveckling.58  

 

Richardson säger att Lgr 69 var det första trevande steget mot decentralisering (se avsnitt 

2.5) och att skolor och lärare fick en ökad frihet mot tidigare. Styrningen gick från 

regelstyrning till målstyrning (se avsnitt 2.5) och mål och riktlinjer fick en större tyngd. 

Lärare och elever fick friare händer att själva utforma sin undervisning när det gällde val 

av metod. Det individuella arbetet poängterades men bestod bara av en grundkurs för alla 

elever, och en överkurs i vilken elever kunde fördjupa sig individuellt. 

Lgr 69 är uppbyggd enligt följande: Mål och riktlinjer är uppdelat i 

underrubrikerna: eleven i centrum, inriktning mot framtiden, hem - skola - samhälle, 

personlighetsutveckling och undervisning, individuell utveckling, elevernas sociala 

utveckling, läroplanens roll, undervisningsformer och arbetssätt och samverkan för 

elevens bästa. Sedan följer allmänna anvisningar för skolans verksamhet som djupare går 

in i rubrikerna ovan. Efter detta kommer timplaner och kursplaner med anvisningar och 

kommentarer.
59
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4.3 Samhälle, skola och politik i Sverige mellan 1980-1994 

 

Som en kort sammanfattning av innehållet i bakgrunden ges här en disposition av detta 

avsnitts innehåll.  

 

 80- talet högkonjunktur  

 individualism, konkurrens och intressegemenskap  

 under 1980 blev ”den röda vågen blå” 

 marknadsekonomi och privatisering 

 90- talet åter lågkonjunktur 

 den värsta arbetslösheten under 1900 

 befolkning  

 flyktingar - integration 

 förändringar i arbetslivet 

 den fria människan - ett liberalt systemskifte 

 internationell lågkonjunktur 

 sekularisering 

 

 

Efter 70-talets lågkonjunktur med kraftig arbetslöshet gick 80-talet åter en högkonjunktur 

till mötes. Priserna steg och byggbranschen överhettades. Företagen hade svårt att få tag 

på arbetskraft i Sverige. Valutamarknaden avreglerades och Sverige genomförde kraftiga 

devalveringar av kronan medan dollarkurs och oljepriser sjönk.
60

  

 Norborg beskriver 80-talet som den tid då klasskampen miste sin aktualitet och 

man betonade individualism, konkurrens och intressegemenskap mellan företag och 

anställda. Man kan säga att klassmedvetandet ersattes av medelklassens värderingar och 

livsstil. Under 90-talets första hälft började klassmotsättningar åter framträda: 

 

Bengt Westerbergs reaktion 13.3.1994 var säkerligen inte unik: ”Den stora samhällsordningen 

under 90- talet drivs igenom utifrån en ny brutal mentalitet skapad av nyliberala och konservativa 

idéer, där politikerna använder hot och rädsla som vapen mot folket. Resultatet blir växande 

fattigdom.
61  
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Problem som hade med mentalitet att göra började synas i samhället. Under 80-talets 

första hälft ersattes den “röda vågen” som dominerat 60- och 70- tal med en “blå”.  

 

Många intellektuella vände sig bort från - eller rentav - emot socialismen, som ansågs leda till 

ofrihet och ineffektivitet. Sovjetunionen lyftes ånyo fram som det varnande exemplet. Men också 

välfärdsstaten i dess svenska utformning anklagades för att genom övertung offentlig sektor och 

ett förlamande skattetryck hämma privata initiativ, bromsa den ekonomiska tillväxten och främja 

översåtlig förmynderi. Marknadsekonomi och privatisering blev nya honnörsord.62  

 

Det ganska så bekymmersfria 80-talet inleddes med ett 90-tal åter i lågkonjunkturens 

tecken. Statsfinanserna var urusla med ett stort budgetunderskott. Efterkrigstidens värsta 

arbetslöshet var ett faktum och 1993 låg arbetslöshetssiffrorna på 400 000 arbetslösa. 

Trots massiva politiska insatser fortsatte den att vara hög. På grund av budgetunderskottet 

var staten tvungen att börja sanera i ekonomin. Detta ledde till kraftiga sänkningar av 

bidragen till den offentliga sektorn d v s att barnomsorg, skola, sjukvård och äldrevård 

drabbades.
63

 

 Befolkningsutvecklingen och dess sammansättning har stor betydelse för 

samhällsplaneringen i stort när det gäller de ovannämnda delarna i den offentliga sektorn. 

 

 En påtaglig nedgång i antalet födda under 1970-talet och ett stycke in på 1980- talet. Efter en 

 bottennotering 1983 ökade emellertid födelsetalen för att åter sjunka kraftigt under senare delen av 

 1990-talet, ganska påtagligt.64  

 

De stora variationerna av födelsetal ställt mot att människor blir äldre och dör senare 

kommer att medföra att antalet äldre personer i samhället kommer att öka vilket medför 

ökade kostnader för pensioner och äldreomsorg. In- och utvandring är också något som 

påverkar samhällsplaneringen och samhällets utveckling.  

 

Eftersom skolplikten gäller alla barn bosatta i Sverige oavsett medborgarskap - och eftersom vi 

anser det riktigt att göra särskilda insatser för dessa barn vad avser både deras hemspråk och det 
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svenska språket får invandringen viktiga konsekvenser för skolan.65  

 

Förändringarna inom arbetslivet som började kring 60-talet har fortsatt även 

senare och kommer med all förmodan att fortsätta även i framtiden. Mellan åren 1970 - 

1987 halverades andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruk emedan anställda inom 

den offentliga sektorn fördubblades.
66

  

 Likt tidigare dominerade det socialdemokratiska partiet även 1980-talet 

gällande regeringsmakt, men vid 1991-års val blev det systemskifte. Valets segrare blev  

Moderaterna och det nybildade, Ny demokrati. Carl Bildt blev ny regeringschef för en 

borgerlig fyrpartiregering. Moderaterna ansåg att den offentliga sektorn är ett hot mot den 

fria människan när det gäller personlig äganderätt, fri företagsamhet, 

marknadshushållning och högre företagsvinster. De menade också att man genom fri 

konkurrens och bättre villkor för näringslivet får ett stabilt penningvärde och snabbare 

ekonomisk tillväxt. Det har dock funnits inre spänningar inom partiet mellan 

idékonservativa och marknadsliberala grupper. Många av dessa inre spänningar kan 

kopplas till 80- talets profilering som ett näringslivsvänligt frihetsparti.
67

 Den nya 

regeringen mötte på stora problem inte bara med det utlovade liberala “systemskiftet” 

utan också de utlovade skattesänkningarna. Regeringen hade inte egen majoritet utan var 

tvungna att söka stöd hos antingen Ny demokrati eller Socialdemokraterna för att få 

igenom sina förslag. Arbetslösheten var stor på grund av den internationella 

lågkonjunkturen. Dessa två problem satte käppar i hjulet för den sittande regeringen. Vid 

1994 års val kom åter socialdemokraterna till makten och man bestämde sig för att 

“regera ensamma med ett visst stöd från olika partier i riksdagen”.
68

 Förutom de tre 

ovannämnda partierna befann sig Folkpartiet Liberalerna, Centern och två andra partier 

som inte fanns på 60-talet nämligen, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, nu på den 

politiska arenan. Kristdemokraterna kom in i riksdagen 1985 och Miljöpartiet 1981. 

 “År 1990 fanns i Sverige drygt 390 000 utländska medborgare.”
69

 Till skillnad 

från tidigare invandring (60- och 70-talet) skiljer sig dessa nya invandrare etniskt, 
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religiöst och kulturellt med den inhemska befolkningen. En annan intressant aspekt av 

detta är att de nya invandrarna inte på något sätt; 

 

/.../fördelats  jämnt över landet utan “koncentrationen av immigranter - ibland av samma 

nationalitet - till  en och samma ort stundom kan vara mycket stark.70  

 

Assimileringstendenserna från 60- och 70- talen används inte längre när man talar om 

invandrare utan nu ska de istället integreras genom bevarandet av sin ursprungliga 

identitet bland annat genom att få hemspråksundervisning. Delanty har ett intressant 

utlägg om assimilering:  

 

Den europeiska identiteten utvecklas i allt snabbare takt mot att bli vit, borgerlig och populistisk 

och den definieras som motsats till den tredje världen och den muslimska världen.71  

 

Förklaringen till vad han menar med detta är att när kommunismen föll i slutet av 1900-

talet bidrog det till att Europa med dess olika nationer skapade sig en ny fiende, nämligen 

invandraren, och att de tidigare östeuropeiska gränserna nu flyttade längre österut till den 

muslimska världen och tredje världen. Den nya politiken är populistisk men inkluderar 

också en ny mjukare rasism. 

 

Det är de rikas rasism som yttrar sig i välfärdens, jobbens och välståndets namn med utgångspunkt 

i de kulturella normer som är förbundna med en så kallad västerländsk världsstil. Välfärden 

behöver  rasismen för att tilldelningen av rättigheter och välstånd skall kunna begränsas till de 

privilegierade grupper som återupptäckt nyttan med nationalismen.72  

 

Delanty säger att den tysta rasismens enda skillnad gentemot "den gamla" är att den inte 

åberopar historien och utmynnar heller inte i några direkta våldshandlingar. Den har inte 

heller som den gamla föreställningen om rasism något med ras eller blod att göra och den 

rör sig i mera försiktiga och subtila kretsar. Hans diskussion mynnar ut i att den nyare 

mjukare rasismens mest uttalade fråga blir omöjligheten för icke-europeiska invandrare 
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att assimileras. Inte för att de inte är av samma ras utan för att de helt enkelt inte har 

samma kultur, identitet, etc.
73

 

Svenska kyrkan omfattade 86,5 % av Sveriges befolkning år 2000, trots 

religionsfriheten 1951 och trots att invandringen av människor med en annan kyrka eller 

religionstillhörighet varit stor. En undersökning av svenskarnas livsåskådning visade att 

majoriteten fortfarande kallade sig kristna men att det eventuella intresset för kyrkan 

angavs i olika motiv: 

 ideologerna går i kyrkan och tror på Gud 

 vissa betraktar kyrkan och dess aktivitet som värdefulla men har ingen primär 

gudstro 

 traditionalisterna kan vara kritiska till kyrkans verksamhet och ser inte något 

värde i gudstron, men uppskattar kyrkan som uttryck för kulturarvet 

 sökarna ser gudstjänsten som en manifestation av kyrkans tro som 

förhoppningsvis kan sammanfalla med deras egen personliga tro 

 antagonisterna tar avstånd från kristen tro och anser att kyrkan saknar funktion i 

det moderna upplysta samhället
74

  

 

4.4 Mot en ny läroplan  

 

Under 80- talet fick kunskapskraven allt större genomslag. Ordet “allmänbildning” som 

försvunnit ur skoldebatten på 1960- talet kom åter in som ett inslag i 1991 års 

läroplanskommitté. 1993 fattade man beslut om att upprätta en ny läroplan och ett nytt 

betygssystem för grundskolan.
75

  

 Skolan hade fram till 80- talet varit centraliserad men nu bröt en 

decentraliseringsfilosofi fram. Denna trend fanns inte bara i skolans värld utan 

genomsyrade hela samhället som ville ha mindre statlig styrning och mer frihet för 

kommuner och medborgare. 1991 togs skolan över av kommunen med en hänvisning till 

dessa faktorer av regeringen:  
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Det ska finnas en tydlig läroplan. Lärarutbildningen ska vara likvärdig och det ska finnas en 

omfattande  fortbildning. Staten ska bistå med specialdestinerade stadsbidrag och krav ställdes på 

utvärdering och  uppföljning. Vad gäller behörighetsregler skulle dessa vara centralt givna.
76

  

 

Högerregeringen som tillträdde 1991 förde fram en ideologiskt motiverad satsning på 

mer valfrihet för både föräldrar och kommuner. Regeringen menade att om man ville ha 

pedagogisk förnyelse och större effektivitet var men tvungen att skapa konkurrens mellan 

fristående och enskilda skolor inom den offentliga sektorn.
77

  

Det postmoderna samhällets frihetsidé började genomsyra samhället under 1990-

talet. De nya idéerna med individualistiska trender började synas även i skoldebatterna 

 

Den betonade vikten av konkurrens för individuell framgång och ekonomisk och organisatorisk 

effektivitet på alla samhällsområden - utan statlig inblandning.
78

  

 

Detta innebär att begreppet "en skola för alla" började ifrågasättas. Skolan har fått en ny 

betoning från en solidarisk till en individualistisk teori. I den postmoderna världen är vi 

pressade och ständigt påverkade av olika slags medier. Skilsmässorna har ökat och 

innebär att barnen bor hos sina föräldrar växelvis. Den sociala tryggheten och nätverket 

runtomkring är på grund av avstånd mellan föräldrar och till andra släktingar, inte längre 

lika självklar som tidigare. Även skolan får problem i det postmoderna samhället.
79

  

  

Enkvist (2001) hävdar att den postmoderna trenden är direkt negativ för skolan. Postmodernismen 

är en mycket inflytelserik strömning i kulturlivet och intresserar sig egentligen  inte alls för 

skolan. Detta är ett stort problem, eftersom postmoderniteten lägger stor vikt vid det estetiska och 

ytliga till förfång för det etiska. Därför upplever många ungdomar dagens skola som oviktig, 

ointressant och tråkig. Dessa ungdomar är ofta intensivt upptagna av musik, video och kläder. 

Skolans svårigheter idag kan eventuellt höra ihop med att lärarna förmedlar universella värden 

som sanning, rättvisa och skönhet, medan samhället utanför skolan står för postmoderniteten, 

d.v.s. att absoluta begrepp inte finns.80   
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  4.5 Lpo 94 

 

Den 1 februari 1994 utfärdade regeringen den nya läroplanen för de obligatoriska 

skolformerna. Lpo 94 skiljer sig från tidigare läroplaner eftersom den omfattar hela det 

obligatoriska skolväsendet d v s även sameskolan, specialskolan och särskolan.  

 

Den omfattar mål och riktlinjer men talar inte om hur dessa ska nås. Den anger inte endast vilken 

värdegrund som skolan bör bygga på utan också dess ursprung. Politisk strid rådde i riksdagen om 

formuleringen “kristen etik”, men man nådde till slut politisk enighet. Målen anges vara av två 

slag: mål att arbeta mot och sträva efter och mål vilken skolan har ett ansvar för att ge elever 

möjligheter att nå - de utgör utbildningens krav.81  

 

Lpo 94 är upplagd efter en helt annan struktur gentemot de äldre läroplanerna. Läroplaner 

och kursplanen är två helt skilda dokument och i läroplanen anges grundskolans uppdrag 

och allmänna utbildningsmål. Kursplanen är uppbyggd med följande rubriker: Syfte och 

roll i utbildningen, Mål att sträva mot, Ämnets uppbyggnad och karaktär och Mål att 

uppnå. Det är kursplanerna som förändrats mest genom att de fått en gemensam kursplan 

för de samhällsorienterade ämnena. Föreskrivande metoder och stoff har tagits bort och 

man har överlåtit ansvar över arbetssätt och innehåll på lärarna och eleverna 

gemensamt.
82

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Richardson. s. 126 
82 Göranson  
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5 Analys 

 

Analysen kommer att bestå av tre delar. Första delen handlar om analys av Lgr 69:s 

kapitel Mål och riktlinjer. Del ett är indelad i tre avsnitt. Första avsnittet är en diskursiv 

analys av läroplanens empiri. I den skall studien visa vilka signifikanter som bär upp en 

eller fler diskurser. Andra avsnittet skall kategorisera de hittade signifikanterna och 

underfördela dessa i de hittade diskurserna. Detta görs i en tabell för att synliggöra den 

ekvivalenskedja som bär en diskurs eller fler diskurser. Tredje avsnittet är en 

sammanfattning av läroplanens diskurs eller diskurser 

Andra delen har samma upplägg som del ett men analysen riktar sig mot Lpo 94 i 

stället. 

 Tredje delen innehåller en jämförelse av både läroplanernas diskurs eller 

diskurser.  

 

5.1 Inledning till analysdelen 

 

För att försöka få fram olika diskurser är en noggrann studie av empirin viktig. Begreppet 

demokrati är huvudbegrepp i de båda läroplanerna. Därför har begreppet demokrati blivit 

vår nodalpunkt. (se avsnitt 2.3) För att få fram eventuella diskursers människosyn ska 

studien undersöka om det finns motstridiga synsätt angående den synen i läroplanens text 

och hur dessa i så fall förhåller sig till varandra. Det gäller även demokratibegreppet. 

Detta görs med de analysredskap som finns förklarade i metodavsnittet. (se avsnitt 2.3)  

Analysen skall visa hur diskurser kämpar om att få mångtydiga signifikanter dvs. element 

att bli entydiga (moment). 

Det första som studien skall analysera är vilka artikulationer sker mellan 

signifikanter och nodalpunkt. När signifikanterna analyserats fram börjar andra fasen av 

analysen. Förklaring av vilka signifikanter som hör hemma i  hittade diskurser och en 

tabell skall göras där signifikanterna blir uppdelade. Där tydliggörs det i vilken tabell och 

vilken ekvivalenskedja som respektive signifikant kommer att hamna i. Olika 

ekvivalenskedjor bär upp olika diskurser. Signifikanter är i sig tomma och har ingen 

betydelse innan de befinner sig i en struktur i texten där de får sin mening. Texten där 
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signifikanterna befinner sig och där andra begrepp finns kring signifikanten kallas för 

artikulering. Det är artikulationen som ger betydelse till signifikanten.  

De begrepp som anses vara signifikanter i citat skrivs i kursiv text.
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5.2 Analys av kapitel Mål och riktlinjer i Lgr 69 

 

 

Hur framställs den demokratiska människosynen i Lgr 69. Analysen ska ta upp olika citat 

där människosynen återspeglas. I samband med citaten och analysen av dessa kommer 

signifikanterna fram som artikulerar vår nodalpunkt demokrati.  

 

(1) Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor.83 

 

Begreppet demokrati artikulerar här både med fria och självständiga människor. 

Underförstått menas att det är fria och självständiga människor som utformar ett 

demokratiskt samhälle.  

 

Citatet fortsätter: 

(2) Men friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål. De måste vara grundvalen för 

samarbete och samverkan.84 

 

Nu har både frihet och självständighet fått artikulation som berättar att friheten och 

självständigheten inte är något som individen får använda för självändamål utan att 

friheten och självständigheten hör ihop med samarbete och samverkan. Samarbete och 

samverkan kan enbart utföras relaterat till andra människor.  

 

Citatet fortsätter: 

 

(3) Skolan skall därför utveckla och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverns som kan bära 

upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan 

människorna. 85  

 

                                                
83 Lgr 69, s. 14 
84 a. a 
85 a. a 
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De demokratiska principerna får en artikulation genom tolerans, samverkan och 

likaberättigande. Men dessa begrepp skall användas mellan människorna, inte av 

individen själv.  

Fortsättning samma citat: 

 

(4) Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets 

okränkbarhet och därmed rätten till personlig integritet är en huvuduppgift. Betydelsefullt är, att 

eleverna vänjes till hjälpsamhet mot och samarbete med alla människor.86  

 

Artikulationen till demokrati utökas nu med respekt för sanning och rätt, 

människans egenvärde och människolivets okränkbarhet. Alla dessa är värden som skall 

innehas av en demokratisk människa. Värdena är kopplade till individen i hänseende att 

utövas gentemot andra. Däremot är begreppet personlig integritet ett värde som enbart 

individen kan inneha själv. Hjälpsamhet och samarbete är kopplade till andra och genom 

ordet betydelsefullt lägger läroplanen tyngdpunkten på att detta är överordnat de värden 

som en demokratisk människa ska inneha. 

Eleven artikuleras också med en demokratisk rätt som är det fria valet. Här talas 

det dock om en annan frihet än den som tidigare diskuterats. Artikulering i det här fallet 

är nämligen den som ger eleverna frihet att få välja tillvalsämne och aktiviteter i skolan.  

 

(5) Principen om det fria valet utgör en hörnsten för grundskolan.87  

 

Det fria valet inskränker sig till att göra fria val av enbart tillvalsämnena och fritt valt 

arbete. Det fria valet blir underordnat den gemensamma undervisningen.
88

  

I Lgr 69 talas det både om den individuella eleven men också om den kollektiva 

gruppens frihet, självständighet och harmoni.  

  

(6) I centrum för skolans verksamhet står den enskilda eleven. De som verkar inom skolan skall 

visa aktning för elevens människovärde och söka skaffa sig kännedom om hans individuella 

egenart och förutsättningar samt söka främja hans personliga mognande till en fri, självständig och 

                                                
86 Lgr 69, s. 15 
87 Ibid. s.11 
88 a. a 
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harmonisk människa./.../Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. 

Dessutom är hon samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella gemenskapen. 

För att hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under skoltiden få öva sig att 

leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare i 

morgondagens samhälle, som betydligt mer än den nuvarande kommer att kräva samverkan och 

solidaritet mellan människor./.../ 89 

 

Nu artikulerar frihet med andra begrepp för att ge mening till den demokratiska 

människosynen. Frihet, självständighet och harmonisk artikuleras till hur en människa 

skall vara enligt läroplanen. Citatet visar vidare på att samverkan och solidaritet mellan 

människor kommer till uttryck. Dessutom får individen en central plats i skolans 

utrymme. Begreppet gemenskap får två olika artikuleringar. Den första är samhället som 

kollektiv, både den nationella och den internationella och den andra är som synonym för 

samarbete. Citatet ger uttryck för två skilda synerpå människan; den individualistiska å 

ena sidan och den kollektiva å andra.  

 

(7) /.../ Verksamheten måste inriktas på skolans samtliga elever, en heterogen grupp människor, 

stadda i ständig utveckling och företrädande skilda personlighets- och begåvningstyper. 90   

 

Huvudpoängen i citatet ovan är att eleverna anses vara en heterogen grupp människor och 

skolan skall inrikta sig på den gruppen. Ordvalet, en heterogen grupp, gör att den 

demokratiska människosynen i detta fall är relaterad till kollektivet i stället för individen. 

I nästa citat blir detta också tydligt. 

 

(8) Ett av grundskolans syften är - så långt det över huvud är möjligt – att bereda alla barn och 

ungdomar, oberoende av bostadsort och andra yttre vilkor, reel tillgång till lika 

utbildningsmöjligheter. Grundskolan skall därvid ge dem en i huvudsak gemensam utbildning och 

därutöver ge utrymme för elevernas skiftande intressen genom individualisering av 

undervisningen i obligatoriska ämnen, genom tillvalsämnen och genom fritt valt arbete./.../91 

 

Kollektivet får utrymme i ovanstående citat genom att det är i huvudsak gemensam 

utbildning som ska ges och därutöver ska undervisningen vara individualiserad. Det 

                                                
89 Lgr 69, s. 10 
90 a. a 
91 Lgr  69, s.10 
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synliggörs genom att ordvalet därutöver används. Om det ordet inte fanns med skulle 

individualiseringen av undervisningen vara lika viktig som den gemensamma 

utbildningen. Vilket innebär att individualiseringen är underordnad kollektivet. 

 

(9) /.../ Skolan utgör en del av samhället. Skall den lyckas främja elevernas utveckling till goda 

samhällsmedlemmar, måste den ge dem kunskap om samhället och stärka deras samhörighet med 

det./.../92 

 

Den demokratiska människosynen artikuleras i ovanstående citat med samhörighet och 

relaterar samtidigt till goda samhällsmedlemmar. Eleverna ska få en samhörighetskänsla 

med samhället och då är samhället alltså ett kollektiv.  

En annan syn på citatet kan också ges och som underförstått finns med i texten. 

För att kunna vara en god samhällsmedlem ska elevens samhörighet med samhället 

stärkas. Med andra ord, elever som inte känner någon samhörighet med samhället är inte, 

eller kan inte bli, goda samhällsmedlemmar. Samhället som det relateras till i citatet är 

det svenska, alla ska ha en känsla av att tillhöra det svenska samhället. Vilket i sin tur 

innebär att elever som inte tillhör det svenska samhället, t.ex. på grund av att de har en 

utländsk bakgrund, måste få en samhörighet med det. Det betyder att elever från andra 

kulturer skall assimileras i det svenska samhället. Assimileringspincipen kommer ännu 

mera till uttryck i nästa citat. 

 

(10) Även under barnets år i skolan har hemmet den primära och huvudsakliga ansvaret för deras 

fostran och vård. Av största betydelse är då att söka överbrygga de olikheter och normer, som kan 

finnas mellan hem och skola.93 

 

Citatet anger att det är skolan som förmedlar de rätta normerna och om dessa som 

förmedlas hemma är annorlunda ska de överbryggas.  

 

(11) För elevens individuella utveckling är allsidighet i skolningen av väsentlig betydelse. I ett 

demokratiskt samhälle, där man önskar lägga allt större ansvar på den enskilda människan, får 

intellektets skolning stor vikt. De kvaliteter som särskilt bör hållas i sikte, är tankens klarhet och 

                                                
92 Ibid, s.11 
93 a. a 
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reda, förmågan att pröva kritiskt och självständigt och motstå tendentiös påverkan, att analysera, 

jämföra och sammanfatta./.../94 

 

Ansvar artikuleras här med hur det demokratiska samhället vill att den enskilda 

människan ska utvecklas. I ovanstående citat beskrivs det som en önskan på att lägga allt 

större ansvar på den enskilda människan. Det innebär att det större ansvaret än så länge 

ligger på kollektivet. Dessutom skrivs det att de kvaliteter som särskilt bör hållas i sikte 

/.../. Ordet bör anger att det inte är något som måste göras.  

 

(12) /.../Genom en rad anordningar av olika slag söker grundskolan ge de yttre förutsättningarna 

för en individualisering av undervisningen. Yttre anordningar är dock inte tillfyllest. Framför allt 

måste läraren göra allvarliga ansträngningar att utnyttjande av den metodik och de läromedel han 

finner lämpliga individualisera undervisningen inom klassen eller gruppens ram. /.../95 

 

Ordvalet i ovanstående text tyder på att individualiseringen ska göras, men den skall 

göras inom klassens eller gruppens ram. Med andra ord är klassen eller gruppen 

överordnad individen. Om den inte hade varit det, hade sista meningen i citatet kunnat 

sett ut så här i stället; Framför allt måste läraren göra allvarliga ansträngningar att 

utnyttjande av den metodik och de läromedel han finner lämpliga individualisera 

undervisningen.  

 

(13) /.../Kravet på skolan hos eleverna skall utveckla vilja och förmåga att samarbeta med 

varandra, att osjälviskt och efter bästa förmåga lämna sitt bidrag till arbetet för ett gemensamt mål 

medför, att verksamhetsformer, som innebär samarbete eleverna emellan och kräver god laganda 

och arbetsgemenskap, bör få betydande utrymme. Ett viktigt inslag i verksamheten i skolan och ett 

värdefullt komplement till övriga arbetsformer utgör därför grupparbetet som erbjuder särskilt rika 

möjligheter till sociala kontakter mellan eleverna. Dessa bör i samband med det dagliga arbetet få 

uppleva, hur samspelet i en gemenskap fungerar.96 

 

Här visas det att gemenskapen, kollektivet, är viktigt. Människosynen artikuleras med 

flera olika signifikanter som alla uttrycker samma sak; samarbete och gemenskap. Skulle 

                                                
94 Lgr 69, s.12 
95 Ibid. s. 17 
96 Lgr 69, s. 17 
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en individualistisk syn vara aktuell då hade det inte nämnts att eleverna osjälviskt ska 

lämna sitt bidrag till arbetet för ett gemensamt mål. Dessutom belyses hur grupparbetet 

kan spela en roll i detta.  

En konflikt finns i beskrivningen av Läroplanens roll vilket är ett avsnitt i 

studiens empiri. Där går det att läsa:  

   

(14) Genom sina tim- och kursplaner och genom anvisningar och kommentarer av mera allmänt 

eller speciellt slag skall läroplanen vara ett hjälpmedel för att göra de för skolan uppställda målen 

till realiteter i skolan. Den ger ramen för grundskolans verksamhet och utbildningens innehåll. 

Kursplanerna anger i huvudmoment de områden, det stoff och de färdigheter, som skall vara det 

väsentliga i undervisningen. På samma gång som läroplanen därigenom ger viss stadga och 

enlighet åt lärogången, lämnas den inom huvudmomentens ram goda möjlighter att på olika sätt 

variera studiernas uppläggning och bedrivande. Undervisningen och lärostoffet kan därför 

jämförelsevis lätt anpassas till den enskilda elevens förutsättningar och studieriktning, till lärarens 

läggning och intressen samt de nya krav, som förändringar i samhällsstrukturen kan ställa. En 

sådan förnyelse av lärostoffet måste ständigt pågå.97 

 

I citatet talas det om att läraren kan anpassa sitt stoff och sin undervisning. Läroplanen 

ger de huvudmoment som finns beskrivna i kursplanerna för läraren att variera studiens 

upplägg och bedrivande. På vilka vilkor kan läraren ge det utrymmet för variation? Den 

kan göras om elevens förutsättningar och studieriktning kräver eller frågar om det. Stoffet 

kan anpassas till lärarens läggning och intressen samt de nya krav som samhället kan 

ställa. Det talas inte om att stoffet kan anpassas så att det stämmer bättre med elevernas 

intressen eller läggning, vilket kan anses som en entydig syn på demokrati. Det är inte 

eleverna som får styra, det är läraren som är auktoritär.  

Dessutom kan läraren anpassa lärostoffet om samhälleliga förändringar kräver det. Det 

innebär att kollektivet styr eventuella anpassningar av lärostoffet, inte individen. 

 

 (15) Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på arbetsmarknaden 

och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om könsrollsfrågan, stimulera eleverna att 

debattera och ifrågasätta rådande förhållanden. Skolan skall skapa förståelse för de grupper som 

                                                
97 Ibid. s. 15 



 45 

har särskilda problem i det moderna samhället. Dessa principer skall också prägla synen på andra 

nationer och folkgrupper. /.../ 98 

 

Könsrollsfrågan artikulerar här med samhället, d.v.s. kollektivet eftersom den relaterar till 

familj, arbetsmarknad, och samhällsliv i övrigt. 

Debattera och ifrågasätta artikuleras med individen. Det är egenskaper som 

individen skall stimuleras att göra. I citatet finns det inte med att dessa egenskaper skall 

användas med kollektivet i åtanke.  Begreppet artikuleras alltså med en syn på den 

demokratiska människan som skall tänka själv. Å andra sidan talas det i citatet ovan om: 

bör verka för, bör orientera om, stimulera att debattera. Eftersom det inte står: måste 

verka för, måste orientera om, måste stimulera att anses de kanske inte vara viktigt nog. 

Dessutom sägs det inget om att motverka traditionella könsroller. Inte heller talas det om 

jämställdheten mellan t.ex. sociala klasser eller svenska och etniska grupper. 

Förståelse artikuleras till den demokratiska människosynen genom att relatera 

begreppet till grupper som har särskilda problem i det moderna samhället. 

Otydligt är däremot vilka dessa principer är som sista meningen relaterar till? Är 

det eleverna som bör debattera och ifrågasätta rådande förhållanden, eller ska de skapa 

förståelse för de grupper som har särskilda problem i det moderna samhället och det då är 

dessa grupper som är andra nationer och folkgrupper?   

 

(16) /.../ Skall utvecklingen kunna främja och befästa fred och frihet bland folken och skänka allt 

bättre livsbetingelser åt människorna, måste skolan bland de unga skapa ökad förståelse för 

människors liv och vilkor inom andra, längre bort liggande samhällsbildningar och lära dem inse 

betydelsen av goda mellanfolkliga relationer och internationell samverkan. /.../99 

 

 

När detta citat läses fås en intitution om att det är vårt samhälle som är bra, inte de 

andras. En försiktig slutsats kan dras eftersom man hos svenska ungdomar vill skapa en 

ökad förståelse för människors liv och villkor inom andra samhällsbildningar och 

betydelsen av goda mellanfolkliga relationer. Med andra ord har de andra 

samhällsbildningarna kanske inte någon bra mellanfolklig relation.  

                                                
98 Lgr 69, s. 14 
99 Ibid s. 15 
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Den demokratiska människosynen får en till betydelse genom att artikuleras med 

rättsordning. Det talas om uppfattning och värderingar angående rättsordningen.  

 

(17) Skolan skall ge honom , eleven vår anm, en god uppfattning om de värderingar och principer 

som bär upp rättsordningen i vårt demokratiska samhälle. Han måste bli fullt medveten om 

innebörden av begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans och om konsekvenserna av 

brott mot lager och föreskrifter.100  

 

Det demokratiska samhället, och därmed dess medlemmar, får en artikulation som knyter 

an till lagar och regler som gäller i samhället. Hur det demokratiska samhället fungerar 

anses vara viktigt för eleven att veta. Dessutom anger citatet att begreppet rättsordningen 

är en av de värden och principer som bär upp ett demokratiskt samhälle. 

Rättvisa, hänsyn och tolerans relateras till andra för att man inte kan använda dessa 

åtaganden mot sig själv. De måste därför relatera till kollektivet, med anda ord samhället. 

Ärlighet kan däremot relatera till både individen själv och till samhället.  

 

(18) För att hon, den enskilda människan vår anm, skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron måste 

hon redan under skoltiden få öva sig att leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig 

för sin roll som aktiv medborgare i morgondagens samhälle, som betydligt mer än det nuvarande 

kommer att kräva samverkan och solidaritet mellan människorna.101 

 

Solidaritet är också något som anses vara en egenskap som den demokratiska 

medborgaren skall inneha men eftersom det står ihop med orden ”mellan människorna” 

ger detta en antydan till att det skall användas för kollektivet. 

Solidaritet artikulerar till den demokratiska människosynen men relaterar till andra 

människor. Dessutom står begreppet ihop med; samverkan, samhörighet och medansvar. 

 

(19) De ungas känsla av samhörighet, solidaritet och medansvar måste sålunda vidgas utöver 

gränserna för familj och släkt, kamratkrets och skola till att omsluta den allt större 

samhällsbildningen.102 

 

                                                
100  Lgr 69, s. 13 
101 Ibid. s. 10 
102 Lgr 69, s. 15 
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Genom artikulationen blir det tydligt att solidaritet ska relatera till andra människor.  

I skollagen, som är citerat i Lgr 69 finns också en artikulering till den 

demokratiska människosynen:  

 

(20) Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdomar har till syfte 

att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja 

elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande 

samhällsmedlemmar.103 

 

Den demokratiska människan skall vara harmonisk, duglig och ansvarskännande. Det 

tydliggör ovanstående artikulering. Det som kan ifrågasättas är om eleverna blir 

harmoniska, dugliga och ansvarskännande genom kunskaper och genom att uppfostras 

som skolan vill. Skulle de inte kunna bli harmoniska, dugliga och ansvarskännande 

människor av egen fri vilja?  Med andra ord visar citatet tydligt att det är statens syn på 

hur en människa skall vara som är den rätta, eftersom begreppen är de värden som 

individer skall inneha men de skall också vara dugliga och ansvarkännande. Ordvalet 

samhällsmedlem tydliggör att det ligger i samhällets intresse att dessa värden finns 

förankrade hos människor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 Ibid. s. 10 
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5.2.1 Diskurser utkristalliseras 

 

Genom analysen i avsnitt 5.2 synliggörs två olika diskurser, en individcentrerad och en 

kollektivcentrerad. Studien skall nu dela in de hittade signifikanterna till den diskursen 

den tillhör. Signifikanterna är skrivna i kursiv stil. 

I citat 1 är frihet och självständighet relaterade till individen men däremot tillskriver citat 

2 dem till den kollektiva diskursen. Frihet och självständighet hamnar därför under båda 

diskurser. 

Citat 3 ger begreppen tolerans, samverkan och likaberättigande och beskrivs som 

egenskaper som ska användas mellan människorna. De hamnar under kollektivet.  

I citat 4 artikuleras begreppen respekt för sanning och rätt, människans 

egenvärde, och människolivets okränkbarhet som är kopplade till individen men 

underordnade kollektivet vilket tydliggörs genom ordet. Personlig integritet är något som 

bara angår individen och hamnar därför under den individcentrerade diskursen. 

Hjälpsamhet och samarbete hamnar under kollektivet eftersom dessa värden enbart kan 

användas mot andra. 

Frihet i citat 5 hamnar under kollektivet eftersom den är underordnad individen. 

Frihet, självständighet och harmonisk relaterar till den individcentrerade diskursen i citat 

6. Samverkan och solidaritet tillhör den kollektivcentrerade diskursen och gemenskap 

anses vara en synonym för samhälle och hamnar därmed under kollektivet den också. 

Citat 7 och 8 ger inga signifikanter till diskursen utan de två citaten tydliggör den 

kollektiva diskursens överordning i Lgr 69. Samhörighet i citat 9 är samhörighet med 

samhälle och hamnar därmed under kollektivet. Nästa citat ger ingen artikulation men har 

tagits med för att visa att assimileringsprincipen får uttryck i Lgr 69. I citat 11 får vi 

signifikanten ansvar vilken hamnar under kollektivet på grund av att den är överordnad 

den individella. Nästa citat, 12, är återigen ett förtydligande av att den kollektiva 

diskursen är överordnad den individuella. Citat 12 ger ingen ny artikulation. Det gör 

däremot citat 13. Alla begrepp här relateras till kollektivet som artikuleras tillsammans 

med gemensam, samarbete, laganda, arbetsgemenskap och samspel. Citat 14 ger ingen 

artikulation utan är med för att visa att samhället och läraren är överordnad eleven. Nästa 

citat, nummer 15, ger begreppen debattera och ifrågasätta som hamnar under 
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individdiskursen eftersom det är egenskaper som hör till individen. Könsrollfrågan 

hamnar under kollektivet eftersom den artikuleras tillsammans med begreppen, familj, 

släkt och samhället. Förståelse hamnar också under kollektivet eftersom analysen visar 

att det är förståelse gentemot andra som en människa skall ha. Citat 16 kan nästan ses 

som propaganda för att vi är bättre än andra. Vår demokratisyn är bättre än någon annans. 

Citatet är med i analysen för att den har med demokratisynen att göra. Nästa citat 

artikuleras med rättsordning, rättvisa, hänsyn och tolerans och dessa hamnar under den 

kollektivcentrerade diskursen. Ansvarkännande hamnar under både diskurser. Citat 18 

och 19 ger begreppen, solidaritet, samverkan och medansvar. Alla tre hamnar under 

kollektivet eftersom de i citaten relaterar till den diskursen. I sista citatet relaterar både 

duglig och ansvar till samhället och därmed hamnar båda under den kollektiva diskursen. 

Harmonisk hamnar under den individcentrerade diskursen eftersom den relaterar till 

individen. 
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Kategorisering av var i de två hittade diskurserna signifikanter tillhör: 

 

Individcentrerad diskurs Kollektivcentrerad diskurs 

Frihet Frihet 

Självständighet Självständighet 

Harmonisk Samverkan 

Debattera Samarbete 

Ifrågasätta Tolerans  

Ärlighet  Likaberättigande 

Respekt för sanning och rätt  Solidaritet 

Människans egenvärde  Gemenskap 

Människolivets okränkbarhet  Samhörighet  

Personlig integritet   Ansvar 

Ansvarskännande Laganda 

 Arbetsgemenskap 

 Könsrollsfrågan 

 Förtåelse för 

 Rättsordning 

 Hänsyn 

 Ärlighet  

 Duglig  

 Ansvarskännande  

 Respekt för sanning och rätt  

 Människans egenvärde  

 Människolivets okränkbarhet  

 Hjälpsamhet 

Figur 1: Kategorisering av diskurser i Lgr 69 

 

Tabellen synliggör att den individcentrerade diskursen får en ekvivalenskedja (se avsnitt 

2.3) genom siginifikanterna frihet, självständighet, harmonisk, debattera, ifrågasätta, 
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ärlighet, respekt för sanning och rätt, människolivets okränkbarhet, personlig integritet 

och ansvarskännande. 

Den kollektivcentrerade diskursen får sin ekvivalenskedja genom frihet, självständighet, 

samverkan, samarbete, tolerans, likaberättigande, solidaritet, gemenskap, samhörighet, 

ansvar, laganda, arbetsgemenskap, könsrollsfrågan, förståelse för, rättsordning, hänsyn, 

ärlighet, duglig ansvarkännande, respekt för sanning och rätt, människans egenvärde, 

människolivets okränkbarhet och hjälpsamhet. 
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5.2.2 Identifiering av signifikanterna i diskursen 

 

Lgr 69 visar enligt oss att det finns två olika diskurser, en individcentrerad och en 

kollektivcentrerad. Signifikanterna frihet, självständighet, ärlighet, respekt för sanning 

och rätt, människans egenvärde, människolivets okränkbarhet, personlig integritet och 

ansvarskännande förekommer i båda diskurserna och det betyder att dessa är element i 

båda diskurser eftersom de inte har fått en fixering i enbart en diskurs. Det pågår en kamp 

om vilken av de båda diskurserna som får ge den fixerade betydelsen till begreppen. 

Eftersom signifikanterna inte har fått en fixering är de fortfarande mångtydiga och kan 

tolkas på olika sätt. Hegemonin angående dessa ovannämnda signifikanter har inte 

uppnåtts. 

 Signifikanterna harmonisk, debattera och ifrågasätta förekommer enbart i den 

individcentrerade diskursen. Dessa har blivit fixerade av den diskursen, och gjorts 

entydiga, och därmed blivit moment i diskursen. När det gäller dessa signifikanter har 

diskursen fått hegemonin över begreppens betydelse. 

 Däremot är det mycket tydligt att det finns många fler fixerade signifikanter i den 

kollektivcentrerade diskursen. De är: samverkan, samarbete, tolerans, likaberättigande, 

solidaritet, gemenskap, samhörighet, ansvar, laganda, arbetsgemenskap, 

könsrollsfrågan, förståelse, rättsordning, hänsyn, ärlighet, duglig, och hjälpsamhet. Alla 

dessa begrepp har blivit moment i diskursen eftersom de inte förekommer i den 

individcentrerade diskursen och därmed inte behöver kämpa för att ge begreppet 

betydelse. De har fått hegemoni i den kollektivcentrerade diskursen. 

 Analysen av Lgr 69 har visat att den individcentrerade diskursen är underordnad 

den kollektivcentrerade. Detta kan relateras till den sociala politik som fördes under 60-

talet. (se avsnitt 4.1) Den sociala politiken utgår ifrån kollektivet medan den liberala 

politiken mer utgår ifrån individen. Den liberalare diskursen försöker flika in i läroplanen 

men får inte mycket utrymme.  

 Den demokratiska människosynen i Lgr 69 är den kollektivorienterade 

människan. Människan är en individ och får använda sig av egenskaper som tillhör den 

demokratiska människan men de skall stå till samhällets och kollektivets förfogande.
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5.3 Analys Lpo 94 

 

 

Hur framställs den demokratiska människosynen i Lpo 94. Analysen av Lgr 69 (se avsnitt 

5.2) resulterade i att det upptäcktes två olika diskurser som stod mot varandra. Det vill 

säga den individcentrerade och den kollektivcentrerade diskursen. I denna analys av Lpo 

94 utgår studien ifrån dessa två diskurser.  

 

Lpo 94 börjar med ett inledningsstycke där den beskriver de grundläggande värdena. 

Inledningen lyder: 

 

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

att verksamheten i skolan skall utformas i överenstämmelse med grundläggande demokratiska 

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

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1kap. 2§). 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.  

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden skolan 

skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition 

och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättkänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. 

 Undervisningen skall vara icke-konfessionell. 

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

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.104 

 

Hela inledningen beskriver hur en demokratisk människa skall vara. Många signifikanter 

ger en artikulering till den demokratiska människosynen. Frågan är om signifikanterna 

artikulerar till samhället och alla människor, eller om artikuleringen sker till individen. 

Analysen skall försöka klargöra en indelning.  

Människolivets okränkbarhet syftar både till individen och kollektivet eftersom alla 

individer har ett okränkbart liv och dessutom ska hänsyn tas, att också ha detta i 

beaktande när det gäller alla andra människor.  

                                                
104 Lpo 94, s.3 
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Signifikanterna frihet och integritet artikulerar med ordet individ genom att det i texten 

står individens frihet och integritet. Det innebär att frihet och integritet hamnar i 

individens egna person och därmed i den individcentrerade diskursen.  

Alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män och 

solidaritet med svaga och utsatta är signifikanter som artikuleras både med individen och 

kollektivet. Detta på grund av att de riktar sig mot individen men användningen av den 

individuella riktar sig mot andra människor, vilket då blir kollektivet. Ett problem som 

uppstår med signifikanten solidaritet är att det i läroplanen inte talas om vem som är de 

svaga och utsatta som solidariteten riktar sig mot. Begreppsparet svaga och utsatta nämns 

överhuvudtaget inte i resten av läroplanen.  

I skolan talas det ofta om svaga elever när det menas elever som inte når målen. I 

den bemärkelsen står det, under avsnittet en likvärdig utbildning, i läroplanen:  

  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen.105 

 

Om skolan får styra begreppets innebörd kan det alltså vara elever som inte når målen. 

Det är inte otänkbart att lärarna skulle ge denna innebörd till begreppet eftersom de 

befinner sig i en skolverksamhet och själva läroplanen inte ger ett annat perspektiv på 

ordet.  

 Genom ovanstående resonemang antas det att begreppet svaga betyder elever som 

inte når målen. Det är de som skolan har ett särskilt ansvar för. Ingenstans nämns det att 

elever som når upp till målen, och kanske till och med skulle få bättre resultat om de 

skulle få mer hjälp, anses vara ett särskilt ansvar för skolan.  

  Begreppet utsatta nämns inte heller någonstans i läroplanen förutom i 

värdegrundens inledningsstycke. Däremot kan det vara lättare att resonera sig fram till 

ordets innebörd än när det gäller begreppet svaga. Att bli utsatt betyder att vara utanför 

det normativa på grund av olika anledningar. Orsaker till att bli utsatt kan vara att tillhöra 

en annan etnisk grupp, religion, kön eller genom att ha en annan sexuell läggning eller 

genom att vara funktionshindrad. Alla dessa anledningar nämns i läroplanen.  

                                                
105 Lpo 94, s.4 
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(...) Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. (...)106  

 

 Diskrimination är en form av att bli utsatt. 

 Ett annat perspektiv kan vara att svaga och utsatta är ett begrepp i stället för två. 

Detta betyder då att de som är svaga är de utsatta och tvärtom. I detta resonemang är det 

de som utsätts för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, de som är de svaga. Svaga och 

utsatta är ett vagt begrepp som behöver en vidare förklaring som saknas i läroplanen och 

har därför tagits med i analysen. Att veta vem som är de svaga och utsatta har att göra 

med den demokratiska människosynen. Hur kan detta värde vara med i värdegrunden om 

det inte förklaras vem som är de svaga och utsatta.  

 Vidare skall alla hittills nämnda signifikanter grunda sig i den etik som förvaltas 

av kristen tradition och västerländsk humanism för att vidare fostra individen till 

rättkänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. De sistnämnda signifikanterna skall 

förankras hos eleverna. Signifikanterna artikulerar till individen men de får ingen mening 

om det inte talas om, gentemot vad eller vem, individen skall ha rättkänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande med. Därför kan det sägas att signifikanterna skall tillhöra 

både den individcentrerade och kollektivcentrerade diskursen.  

Enligt Lpo94 ”skall undervisningen i skolan vara icke-konfessionell.”
107

  

Begreppet icke-konfessionell anses inte vara en signifikant eftersom begreppet varken 

artikulerar till individen eller kollektivet. Begreppet är däremot i strid med andra begrepp 

som finns med i de grundläggande värdena och kräver därför närmare analys. Icke- 

konfessionell betyder ”inte knuten till någon specifik kyrka eller trosuppfattning.”
108

 En 

synonym för konfessionell är bekännelse vilken också är en synonym för tro. Alltså 

betyder det enligt Lpo94 att undervisningen i skolan skall vara konfessionsfri.  

                                                
106 Lpo 94, s.3 
107 a. a 
108 Orlenius, s. 23 
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Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna 

skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för 

den ena eller den andra åskådningen. Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande 

värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot 

den.109  

 

Läroplanen 1994 är tydligt i sitt budskap så här långt. Elever får inte bli påverkade till 

förmån för den ena eller den andra åskådningen. Ovanstående citat är helt i linje med att 

skolans undervisning skall vara icke-konfessionell. Inga tro eller livsåskådningar skall 

styra skolan. Hur förhåller sig detta med de grundläggande värden som skolan skall 

gestalta och förmedla? 

 

I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta (de värden som skolan skall gestalta och förmedla vår anm) genom individens fostran 

till rättkänsla, generositet, tolerans, och ansvarstagande.110 

 

Den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Kristendom är en 

religion, en livsåskådning, likaså kan humanism anses vara det. Humanism kan  

 

/.../uppfattas som något positivt mänskligt (human). Men humanism kan också stå för motsatsen 

till kristendomen, nämligen en livsåskådning som tar avstånd från det gudomliga och ser 

människan som helt oberoende och som utesluter något utanför henne själv.111 

 

Om humanism anses vara som något positivt mänskligt är det ingen livsåskådning men 

som citatet ovan visar kan det anses vara det också. I det första fallet är humanism inte i 

motspråk med icke-konfessionell men däremot som livsåskådning är den det.  

Faktum som kvarstår är att oavsett hur humanism tolkas, är kristen tradition en viss 

religiös livsåskådning och därmed i strid med den icke-konfessionella undervisningen. 

Humanism anses vara en livsåskådning som bygger på en tro 
112

 och kristendomen har en 

                                                
109 Ibid. s. 4 
110 Ibid. s. 3 
111 Ibid. s. 24 
112 Ahlberg, s.28 
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trosbekännelse och båda ska gestalta etiken i en icke-konfessionellt styrd undervisning. 

Det är då uppenbart att det finns två motstridiga faktorer.  

Däremot kan den kristna traditionen problematiseras mer. Meningen I 

överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition /.../ kan få betydelsen 

att det finns en kristen tradition. Kristendomen är uppdelad i många riktningar, 

katolicism, lutheransk, protestantisk och romersk-katolsk med flera. Alla dessa riktningar 

har olika syn på många olika samhällsfrågor eller åsikter om vad som är rätt eller fel, 

enligt just den påtalade kristna traditionen, såsom sexuellt umgänge före äktenskap, abort, 

preventivmedel, homosexualitet, kvinnofrågor med mera. Genom att tänka på detta sätt 

får etik som ska förvaltas ifrån begreppet kristen tradition en mycket svag ställning.  

Den blir ännu svagare om vi ställer begreppet som motsats till begrepp som den 

utesluter, nämligen annan religiös tradition. Då märks det att kristen tradition exkluderar 

en mängd grupper i Sverige som lever efter den etik som en annan religion förvaltar. I 

denna kan vi visa att kristen tradition är den som har makten över andra religiösa 

traditioner. Följden av detta blir således att grupper som tillhör andra religiösa etiska 

traditioner än de kristna ska assimileras till den sistnämnda.  

 I Lpo 94 finns signifikanter som artikulerar till den enskilda eleven. Detta 

kommer till uttryck genom texthantering av orden såsom bl.a. individ och enskildes.  

 

/.../ Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sina unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet./.../
113

 

 

I ovanstående citat får varje enskild elev en artikulering genom att det skrivs att den 

enskilda eleven skall finna sin unika egenart. Här relateras det inte alls till andra 

människor. Eleven skall finna sin egen unika egenart, inte i relation till andra eller 

omvärlden. Därmed hamnar signifikanten unika egenart i den individcentrerade 

diskursen. Signifikanten ansvarig frihet däremot artikuleras med individen, men dock 

gentemot samhället, vilket gör att den hamnar i den kollektivcentrerade diskursen. 

 

/.../ Skolan skall främja försåelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten./.../114 

                                                
113 a. a 
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Här finns en artikulering till den demokratiska människosynen. Den skall innebära att ha 

förståelse för andra och förmåga till inlevelse. Det innebär att egenskaperna riktar sig mot 

andra människor och gör att signifikanterna förståelse för och förmåga till inlevelse 

hamnar i den kollektivcentrerade diskursen.  

Sedan beskrivs det att den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten. Ingen hänsyn till klassens välbefinnande utan det är den enskildes 

välbefinnande som står i centrum. Citatet främjar ingen signifikant utan är ett exempel på 

att individen är överordnad gruppen. 

 

/.../ Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem./.../115 

 

Ovanstående citat anger att eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

arbeta självständigt. Artikulationen går till eleverna som individ. Här finns inte med att 

det skall ges förutsättningar att utveckla förmåga att samarbeta med andra. Dessutom ger 

citatet inte något förslag till vad eleverna skall ta initiativ till och ha ansvar för. Är det 

ansvar gentemot klasskamraterna eller är det ansvar gentemot individen själv? Lpo 94 ger 

inget svar på denna fråga. Signifikanten självständigt artikuleras också med eleven, den 

skall kunna arbeta självständigt. Därför hamnar signifikanterna initiativ, ansvar och 

självständig i den individcentrerade diskursen. 

Skolan skall även främja inlevelse och förståelse för andra människor. Vilka 

andra människor är det skolan skall främja förståelse för och förmåga till inlevelse? Är 

det klasskamrater, kompisar, eller andra som motsats till normativa människor? (se första 

meningen i citatet nedan)  

 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Tendenser till trakasserier och 

                                                                                                                                            
114 Ahlberg, s.28 
115 Ibid. s.6 
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annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.116  

 

Sista meningen anger att främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser. Ordvalet bemötas tyder på att det ska accepteras att 

det finns olika uppfattningar men att det ska pratas om det i skolan med kunskap som 

redskap. Ordet bemötas är inte lika kraftfullt och tydligt som ordet motverka. Motverka 

talar tydligt om att det som ska motverkas är oacceptabel i samhället. Om ordet motverka 

hade valts i stället för att bemötas, hade det kommit i konflikt med uppfattningen att. 

”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.”
117

 

Detta är en konflikt i läroplanen. Om en elev yttrar sig på ett främlingsfientligt sätt skall 

detta uppmuntras och föras fram, men skall bemötas med kunskap. Vad skall kunskapen 

göra, vad är meningen med sista meningen i citatet? Skall bemötandet med kunskap 

åstadkomma att den som yttrar dessa främlingsfientligheter kommer att ta en annan 

ställning? Om så är fallet kan frågan om varför det inte skrivs motverka i stället komma 

upp. 

 Främlingsfientliga yttringar är i strid med två av de grundläggande värden som 

förs fram i läroplanens inledning, nämligen människolivets okränkbarhet och alla 

människors lika värde. Om främlingsfientlighet borde motverkas eller bemötas, är det 

kanske en fråga om vad som är viktigast i läroplanen: att skolan skall vara öppen för 

skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram, eller människolivets okränkbarhet 

och alla människors lika värde. En persons uppfattning är en del av en individs frihet och 

integritet. Individen har friheten att tycka vad han/hon vill, vilket dessutom uppmuntras 

av läroplanen att föra fram skilda uppfattningar. Individens frihet och integritet är också 

en av de grundläggande värdena i inledningen av Lpo 94 och står i konflikt med ett annat 

grundläggande värde; alla människors lika värde. Ovanstående analys har gjorts för att 

belysa hur ordval kan skapa konflikter och skilda tolkningsuppfattningar, inte för att lyfta 

fram signifikanter. 
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Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränser 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald.
118

  

 

Här beskrivs det egentligen att eftersom det svenska samhället internationaliserats, och att 

det kommer in andra människor över nationsgränserna, ställs det höga krav på (de 

svenska) människornas förmåga att leva med värden som har sin bakgrund i en annan 

kulturell mångfald. Dessutom blir det svårt för svenskarna att inse de värden som andra 

människor medför i vårt samhälle eftersom det sägs att det ställs höga krav på att göra 

det.  

Citatet fortsätter: 

 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar.119 

 

Här understryks det att det finns två olika kulturarv, det egna (svenska?) och det 

gemensamma. Gemensam med vem då? Om det inte är ett gemensamt svenskt kulturarv, 

vilket det tydligen inte är eftersom den nämns som det egna, då måste det vara någon 

annans kulturarv. Det resonemanget betyder att det finns en uppdelning i ”vårt” och 

”deras” kulturarv. Här förvaltar läroplanen tydligt en vi och de värdering. Genom 

kategorisering av vi och de måste det finnas människor som inte är svenska och dessa har 

en annan kultur och värderingar. Citatet skriver att det är viktig att leva sig in i och förstå 

andras villkor och värderingar. Detta innebär att andra värderingar är tillåtna och därmed 

kan det påstås att människor med andra värderingar inte behöver assimileras utan 

integreras, vilket är samma sak som att leva med sin egen kultur i det svenska samhället 

och tillsammans med svenskarna bygga på ett gemensamt kulturarv. Citatet och analysen 

av det tas med på grund av att visa ordvalets betydelse. Hade meningen skrivits på ett 

annat sätt som: medvetenhet om och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva 
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sig in i andras villkor och värderingar, hade betydelsen blivit annorlunda och påstått att 

alla i samhället lever med ett gemensamt kulturarv. 

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta 

kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att 

utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.120 

 

Artikuleringen med internationellt är begreppet solidaritet. Internationell är ett stort 

kollektiv. Därför hamnar ordet solidaritet i den kollektivcentrerade diskursen.  

Sista meningen i ovanstående citatet antyder tydligt att det finns olika kulturer i 

landet. Det innebär också att assimileringstanken har försvunnit. Accepterandet av det 

faktum att andra kulturer får finnas i landet tyder på att andra kulturer integreras i 

Sverige. Skulle det inte finnas en kulturell mångfald betyder det att enbart den svenska 

kulturen finns, vilket tyder på att människor med andra kulturer ska anta den svenska. 

Förståelse är en signifikant som här artikulerar med kulturell mångfald. Begreppet 

mångfald i sig anger redan att det tillhör kollektivet och därmed hamnar signifikanten 

förståelse också här. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män får sin beskrivning under rubriken En 

likvärdig utbildning i Lpo94. Signifikanten som tas upp här är en rubrik i Lpo 94, den 

likvärdiga utbildningen. Artikulationen som sker (se citat nedan) är en till alla elever, 

alltså kollektivet. Alla skall ha ett likvärdigt bemötande och bedömas lika. Texten 

utformas så här: 

 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.121 
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Ordvalet i texten antyder att jämställdhet mellan könen inte är befäst i samhället. Skolan 

skall motverka traditionella könsmönster, betyder att traditionella könsmönster 

fortfarande finns och dessa är något som inte är önskvärt att ha. I första stycket av 

läroplanen står det att ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.”
122

 Sedan 

nämns de värden som skolan skall gestalta och förmedla och ett av dessa värden är 

jämställdhet mellan kvinnor och män. På grund av formuleringen där begreppet får sin 

betydelse kan det fastslås att begreppet är ett värde som vårt samhällsliv inte vilar på än. 

Det är ett ideal som gärna ses vara uppnått. Genom att begreppet finns med i de värden 

som nämns, att vara de som vårt samhällsliv vilar på, försöker läroplanen att visa en bild 

av att jämställdheten är ett värde som är normativ i samhället. Konflikten uppstår i 

stycket där jämställdheten beskrivs. Jämställdhet är ett mål och inget befäst värde i vårt 

samtida samhälle.  

Nämnandet av jämställdhet mellan kvinnor och män exkluderar också en rad 

andra motsatspar som skulle kunna jämställas men inte anses vara lika viktiga på grund 

av saknaden i läroplanen. Exempel på detta kan vara jämställdhet mellan socialgrupper 

och svenska och andra etniska grupper. Andra etniska grupper nämns i läroplanen i 

stycket som handlar om att diskriminering på skolan inte skall förekomma men det är inte 

samma sak som att det ska finnas en jämställdhet mellan svenskar och andra etniska 

grupper.  
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5.3.1 Lpo 94: s diskurs utkristalliseras 

 

Genom att underfördela de hittade signifikanterna och indelning av dessa, som beskrivs i 

analysen, i den individcentrerade och kollektivcentrerade diskursen får analysen fram 

vilka signifikanter är fixerade i diskurserna och vilka förblir mångtydiga. 

 

Individcentrerad diskurs Kollektivcentrerad diskurs 

Människolivets okränkbarhet Människolivets okränkbarhet 

Frihet  

Integritet  

Alla människors lika värde Alla människors lika värde 

Jämställdhet mellan kvinnor och 

män 

Jämställdhet mellan kvinnor och 

män 

Solidaritet  Solidaritet  

Rättskänsla  Rättskänsla  

Generositet Generositet 

Tolerans Tolerans 

Ansvartagande   Ansvartagande  

Unika egenart  

Ansvarig frihet Ansvarig frihet 

Självständig   

Initiativ  

 Förståelse  

 Figur 2: Kategorisering av diskurser i Lpo 94 

 

 

Tabellen synliggör att den individcentrerade diskursen får en ekvivalenskedja genom 

siginifikanterna människolivets okränkbarhet, frihet, integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet, rättskänsla, generositet, 

tolerans, ansvarstagande, unika egenart, ansvarig frihet, självständigt, och initiativ 

Den kollektivcentrerade diskursen får sin ekvivalenskedja genom siginifikanterna, 

människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 
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och män, solidaritet, rättskänsla, generositet, tolerans, ansvarstagande, ansvarig frihet 

och förståelse.  

 

5.3.2 Identifikation av signifikanterna i diskursen 

 

Lpo 94 visar att den individcentrerade och kollektivcentrerade diskursen har många 

signifikanter som tillhör båda. Signifikanterna människolivets okränkbarhet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaitet, rättskänsla, 

generoritet, tolerans, ansvarstagande, och ansvarig frihet förekommer i båda två 

diskurser och det betyder att de är element i båda diskurserna eftersom de inte har fått en 

fixering i enbart en diskurs. Det pågår en kamp om vilken av diskurserna som får ge den 

fixerade betydelsen till begreppen. Eftersom de inte har fått en fixering är de fortfarande 

mångtydiga och kan tolkas olika. Hegemonin angående alla de nämnda signifikanterna 

har inte uppnåtts. 

 Signifikanter frihet, integritet, självständig och initiativ förekommer enbart i den 

individcentrerade diskursen. De har blivit fixerade och entydiga av den diskursen och 

därmed blivit moment i diskursen. När det gäller dessa signifikanter har diskursen fått 

hegemonin över begreppens betydelse. 

 Däremot finns det bara en signifikant som är fixerad i den kollektivcentrerade 

diskursen. Det är förståelse. Denna signifikant har blivit moment i diskursen eftersom 

den inte förekommer i den individcentrerade diskursen och därmed inte behöver kämpa 

för att ge begreppet betydelse. Den har fått hegemoni i den kollektivcentrerade diskursen. 

 Analysen av Lpo 94 har visat att de två diskurserna har många signifikanter 

gemensamt. Detta betyder att diskurserna kämpar om betydelsefixering av begreppen 

vilket medför att begreppen kvarstår som mångtydiga. Detta kan relateras till det faktum 

att den liberala politik som råder har fått mer påverkan på läroplanen. Den demokratiska 

människosynen i Lpo 94 är riktad både mot den kollektiv- och den individorienterade 

människan. Människan är en fri individ med en personlig integritet som får agera 

självständigt och ta egna initiativ, men människan skall även vara en del av kollektivet, 

framförallt genom att ha förståelse för andra människor. 
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5.4 Jämförande diskussion mellan Lgr 69 och Lpo 94 

 

Avsnittet kommer att jämföra och diskutera skillnader i de analyserade läroplanerna. 

 

Demokratibegreppet i de båda läroplanerna har skiftat. Från att i Lgr 69 haft en betydelse 

mer inriktad på principerna tolerans, samverkan och likaberättigande betonas det i Lpo 94 

mer att det viktigaste demokratibegreppet är de värden som vårt samhällsliv vilar på, det 

vill säga människolivets okränkbarhet, inidividens frihet och integritet, alla människors 

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

utsatta.  

 Även likvärdighetsbegreppet har förändrats (se avsnitt 4.1 - 4.3) från att varit en 

skola för alla har en förskjutning skett till en skola för alla. Människan i Lgr 69 behandlas 

mer som ett objekt som tillhör kollektivet inte som det subjekt som människan är, en 

agerande människa med en egen identitet.  

Lgr 69 är inne på både jag-kultur och vi-kultur. Denna läroplan är orienterad på 

individen men också på gruppen. Orlenius skriver om jag- och vi-kultur i boken 

Värdegrunden - finns den? ” I så kallade jag-kulturer (som till exempel den svenska) är 

målet för fostran att barn och ungdomar ska bli självständiga, kritiskt tänkande individer. 

/.../ I så kallade vi-kulturer däremot är man grupporienterad./../
123

  

 I Lpo94 har den individcentrerade diskursen fått mycket mer inflytande jämfört 

med Lgr 69. Lgr 69 är tydligare när det gäller vilken diskurs som överordnar den andra 

nämligen den kollektiva diskursen framträder i dokumentet.  

Skillnaden i Lpo 94 och Lgr 69 angående individcentrering är att det i Lpo 94 visas det 

att den enskilde eleven är överordnad klassen/gruppen. Detta genom saknaden av 

grupporienterade företeelser i läroplanen. Lpo 94 kan anses vara ett dokument som tillhör 

en jag-kultur. 

I Lgr 69 talas det inte om kultur i den bemärkelse som det görs i Lpo 94. När det talas om 

kultur i Lpo 94 menas det kulturella företeelser som hänvisar till olikheter mellan 

människor och folkslag. Kultur i Lgr 69 är av estetiska slag såsom konst, teater, dans 

mm. På grund av att det inte talas om kulturell mångfald i Lgr 69 kan slutsatsen dras att 
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invandrare skulle assimileras i det svenska samhället. (se avsnitt 2.5) Kulturell mångfald 

nämns flera gånger i Lpo 94 vilket innebär att det finns olika folkslag som lever inom det 

svenska samhället. Det skrivs i Lpo 94 att skolan skall förmedla att det finns andra 

kulturarv än det svenska. Det kan anses vara ett upprätthållande av ”vi och dem”. Kanske 

att det till och med är så att genom påpekandet av att det finns andra, och att dessa andra 

alltid anses vara annorlunda. 

Lgr 69 är en läroplan som utgår ifrån principen likaberättigande för alla. (se 

avsnitt 4.1) Lpo 94 är mer inriktat mot isärhållning på grund av vad som sagts innan att vi 

och dem upprätthålls och för att solidaritet ska rikta sig mot de svaga och utsatta även om 

de sistnämnda inte definieras. Konsekvensen av denna förändring är att skolan har ett 

särskilt ansvar för de som skolan tycker äger problem eftersom de kanske inte når målen. 

Det medför att ”de duktiga” eleverna inte motiveras i sin utveckling. 

Skillnaden mellan Lgr 69 och Lpo 94 är att de som hade utländsk bakgrund på 60-

talet skulle assimileras i det svenska samhället. Det innebär att de skulle bli svenska och 

det visas tydligt genom citat nummer 10 i Lgr 69:s analysdel. Om skolan och hemmen 

har olika uppfattningar om värden skall skolan överbrygga dessa olikheter, med andra 

ord, alla skall ha samma uppfattningar och de som skolan förmedlar är de rätta. Lpo 94 är 

mer inriktad på att främja förståelse och inlevelse för andras värderingar, vilket i Lpo 94 

får namnet ”kultur”. Detta tycker vi är en form av integrering, och det är accepterat att det 

finns andra uppfattningar än de svenska.  

 Begreppet människolivets okränkbarhet är också värd en diskussion. Begreppet 

finns med i både Lgr 69 och Lpo 94. Detta värde verkar vara en av de viktigaste i Lpo 94 

eftersom den nämns först i raden med alla värden. Värdet får dessvärre ingen förklaring i 

Lpo 94:s text och förblir därför mångtydigt eftersom den förekommer i både diskurserna. 

Begreppet får således fritt utrymme för olika tolkningar angående dess betydelse. 

Begreppet kan omformuleras till: Människans liv är okränkbart. Okränkbar kan betyda att 

en människa inte ska kränka en annan, eller att livet i sig självt är okränkbart. Denna 

destinktion innebär att den förstnämnda har att göra med hur en människa behandlar en 

annan människa i konkreta handlingar och eller utsagor. Den andra har att göra med 
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åsikter om själva livet. ”Människolivets okränkbarhet och allas lika värde är 

grundläggande värden vilka utgör ett etiskt axiom som inte empiriskt kan beläggas.”
124

 

 Vilken definition läroplanen menar är otydligt. Om den utgår från konkreta 

handlingar och eller utsagor kan man ifrågasätta varför alla människors lika värde också 

nämns som begrepp som skolan skall gestalta och förmedla.  Alla människors lika värde 

får betydelse genom att läroplanen beskriver att ingen i skolan skall utsättas för 

diskrimination.  

Kan vi få fram betydelsen i etiken som fövaltas av den kristna tradtionen och den 

västerländska humanismen kanske?  Det blir svårt eftersom den kristna traditionen och 

den västerländska humanismen både är livsåskådningar. En av de främsta skillnaderna är 

att den kristna traditionen har Gud som högsta ledmärke och i humanism anses det 

mänskliga egenvärdet vara det högsta. (se avsnitt 2.5) Detta ger en spänning mellan två 

etiska villkor som nämns i Lpo 94 när det gäller vilket innebörd människolivets 

okränkbarhet ska få. Blir det humanismens eller det kristnas. Den ena utesluter den andra 

och därför förblir begreppet mångtydligt.  

Om den kristna etiken får företräde gentemot den västerländska humanismens syn 

på begreppet, innebär människolivets okränkbarhet att Gud bestämmer över 

människolivet. Även om den kristna etiska traditioner har olika åsikter om dessa 

ställningstaganden, vilket redan har problematiserats i analysen genom att ge exempel på 

de olika kristna traditionerna.  

 Förekomsten av meningen i Lpo 94, om att de grundläggande värdena skall 

förmedlas i överenstämmelse med den etik som kommer från den kristna traditionen, är i 

sig värd en diskussion. I ett samhälle som sekulariseras mer och mer är det förvånansvärt 

att den kristna traditionen nämns i en läroplan. Eleverna har inte samma anknytning till 

kyrkan och religionen längre. Det finns färre ungdomar som konfirmeras, och samhället 

efterlyser kyrkans tjänster mindre än på 70-talet.
125
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Ordvalet kristen tradition förekommer inte i Lgr 69. Vad kan detta antyda? Om vi sätter 

begreppet i en annan kontext kan vi kanske hitta lösningen i dåtidens samhälle. När Lgr 

69 ställdes upp fanns det inte något sådant som en mångfaldig befolkning. Det fanns 

befolkningsgrupper som inte tillhörde den kristna etiska traditionen men de grupperna var 

inte stora. (se avsnitt 4.1) I början av 90-talet hade dessa befolkningsgrupper utökats till 

att utgöra en större del av den svenska befolkningen.  

Ett annat perspektiv på problemet av saknaden av begrepet kristen tradition i Lgr 

69 kan sökas i faktum att det på 60-talet antogs att utländska befolkningsgrupper skulle 

bli svenska, m.a.o. skulle assimileras, vilket framkommit i analysen. 

Lpo 94 innehar, enligt oss, en konfliktsituation genom användning av begreppet 

icke konfessionell. Begreppet hanteras i Lpo 94 på detta sätt: ”Undervisningen skall vara 

icke-konfessionell.”
126

 Hur kan en skola, vars främsta styrdokument säger att 

indervisningen skall vara icke-konfessionell samtidigt ange att etiken skall förvaltas av 

kristen tradition. De här utsagorna är två olika perspektiv som utgör en viktig plats i Lpo 

94 och som, enligt oss, är helt oförenbara med varandra. Användandet av begreppen 

kristen tradition innebär redan problem när lärarna ska tolka Lpo 94. Problem som vi 

beskrev ovan. Icke-konfessionell undervisning betyder att religion, vilken religion som 

helst, inte ska genomsyra undervisningen. Vilket är motsats till perspektivet att etiken ska 

bygga på kristen tradition.   

Än idag fortsätter religionens roll att minska. Vi kan då konkludera att religion 

inte är den styrande drivkraften som den har varit. Ska då staten få tvinga människor att 

leva sitt liv i överenstämmelse med den kristna etiska traditionen? Även om skolorna har 

friheten att organisera högtider såsom julfest eller skolavslutningar påtvingar man 

människor en viss tradition genom att ha dessa högtider i kyrkan. Självklart har alla 

föräldrar och ungdomar friheten att själva avgöra om de vill deltaga men denna frihet 

existerar egentligen inte, för föräldrar som inte vill exkludera sina barn från det som 

anses vara normativt. Skolan försvarar sig genom att berätta att det inte predikas under 

t.ex. julfesten i kyrkan, men oss veterligen förekommer det. 

Icke-konfessionell som, som innan sagts, betonas av Lpo 94, betyder icke-

religiöst. Icke-religiöst är likvärdigt med humanismen. Den svenska kyrkans statisktik på 
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svenska kyrkans hemsida kan läsas som att ungdomarna mer och mer får en humanistisk 

syn. Det innbär att Gud inte anses vara drivkraften bakom människans handlande. 

Människan själv är den högste, är ett ledmärke i den humanistiska etiken. Vilket rimmar 

illa med Lpo94 där inte människan själv är ledmärke i etiken utan religionen.  

 Däremot kan den västerländska humanismen också problematiseras. Vi väljer 

dock att inte gå in på humanismen men på begreppet västerländsk eftersom vi har visat 

genom ovanstående diskussion att den humanistiska synen kanske passar ungdomar. 

Diskussionen har också gått in på begreppsparet ”vi och dem” vilket vi nu vill relatera till 

västerländsk mot något annat. Genom att Lpo 94 använder begreppet västerländsk i 

texten ges betydelsen att det finns något annat. Som Delanty beskriver ”Välfärden 

behöver rasism för att tilldelningen av rättigheter och välstånd skall kunna begränsas till 

det privilegierade grupper som återupptäckt nyttan med nationalism”
127

 Västeländsk står 

mot något annan del av världen och det västerländska anses vara bättre för att den hävdar 

sig själv i Lpo 94. 

 Slutligen kan det utläsas att diskursen i Lgr 69 är mer socialistiskt präglad än Lpo 

94, genom att individen hela tiden underställs kollektivet. I Lpo 94 visar sig de nyliberala 

tankarna genom begreppet frihet som enbart relaterar till individen som autonom. Genom 

bakgrunden har vi angett orsakerna till varför utveckling skett från socialistisk syn till en 

nyliberal syn och detta återspeglas i de båda läroplanernas diskurser. 
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6 Våra reflektioner 

 

Detta kapitel har som avsikt att avslutningsvis ge våra egna reflektioner angående arbetet 

som gjorts. 

 

Alla som har gjort historisk forskning eller läst historia torde stött på begreppet ”då- nu- 

sedan” som innebär att för att kunna förstå framtiden och göra den bättre måste man 

också veta något om det skedde i det förflutna och i nutid. Lgr 69 och dess samhälle är 

det förflutna. Den formades av de människor som levde då. Ett samhälle där 

levnadsstandarden och ekonomin var god, det sociala nätet runt familjen var tryggad och 

man kunde engagera sig aktivt i både politik och olika organisationer. Människorna i 

detta samhälle hade tid och behövde inte stressa. 

 Samhället som Lpo 94 nedtecknades i har förändrats mycket. I mellan tiden 

mellan Lgr 69 och Lpo 94 kom lågkonjunkturerna allt tätare, arbetslösheten ökade och 

bidragen minskade. Kvinnorna kom ut i arbetslivet och var inte längre den självklara 

uppfostraren som var hemma med barnen, utan nu skulle skolan i stället hjälpa till att 

fostra och förvara. Samhället förändrar människor och människor förändrar samhället i 

växelsvis verkan. Skilsmässorna har ökat och barnen bor då antingen med mamma eller 

pappa. Det sociala, trygga nätverket runt barnen har försvunnit. Barn och vuxna är 

stressade av allt de måste hinna göra. Människorna har blivit individer och kan inte 

längre förlita sig på kollektivet. Det socialistiska började ifrågasättas av nyliberala tankar 

och idéer. Demokratibegreppet har förändrats från att ha vilat på principer som tolerans, 

samverkan och likaberättigande. Demokratibegreppet i Lpo 94 vilar inte längre på dessa 

principer utan det har också tillkommit nya värden som grundar sig på människan.  

 En läroplan som passar den postmoderna människan är ännu inte skriven men 

kommer kanske att behöver skrivas, eftersom Lpo 94 inte passar samtidens elever som 

tycker att skolan är oviktig och tråkig. Den utgår inte från elevernas egna intressen som 

till exempel musik, media och kläder mm. Visserligen ger Lpo 94 ett ganska fritt val för 

läraren att utforma sin undervisning men detta verkar inte efterföljas. Kanske kan det ha 

att göra med att Lpo 94 kan tolkas så olika och att den därmed skapar osäkerhet hos 

lärarna. Det är lättare för lärarna att göra som de alltid gjort för det har fungerat hittills. 
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Nästa eventuella läroplan behöver kanske gå tillbaka till stoff och metoder som utgår från 

att alla barn är olika och att alla barn lär sig på olika sätt och där man också skall utgå 

från elevernas egna intressen genom att låta dem använda så många olika uttryckssätt 

som möjligt för att införskaffa sig kunskap. Och vem vet hur demokratibegreppet nu 

definieras. Kanske bygger den bara på människovärden.  

 Om vi fick vara med att utforma läroplanen skulle varken kristen etik eller 

begreppet västerländsk finnas med. För dessa två begrepp stämmer inte överens med det 

existerande samhället, och dessutom främjar de en uppdelning i ett samhälle som påstår 

sig vilja bli mångkulturellt där alla kulturer är lika mycket värda. Vi anser att för att få det 

samhället skall det inte finnas med några uteslutande eller framlyftande kulturer. 

 Avslutningsvis vill vi ge ett förslag till andra forskare som vill arbeta med 

läroplaner i ett genusperspektiv. I Lgr 69 talas det om han/hans när det syftas till eleven 

som individ och henne/hennes när det talas om eleven i gruppen. Detta kanske kan vara 

ett intressant ämne att forska vidare i särskilt om forskaren vill ha en historisk 

infallsvinkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Referenslista 

 

Ahlberg, A., Humanismen – Historiska perspektiv och nutida synpunkter. Ludvika 1992 

Boman, Y., Utbildningspolitik i det andra moderna, Trio Tryck, Örebro 2002 

Delanty, G,. Europa, identitet, verklighet, Daiddalos AB, Göteborg 1996 

Forsman, A., Skolans texter mot mobbning, - reela styrdokument eller hyllvärmare, Luleå 2003 

Hartman, S., Det pedagogiska kulturarvet. Traditioner och idéer i svensk 

undervisningshistoria. Stockholm 2005 

Lgr 69, Läroplan för grundskolan, Skolöverstyrelsen och Liber läromedel,  

Utbildningsförlaget, Stockholm 1975 

Lundgren, U., Att omorganisera omvärlden, en introduktion till läroplansteori, Borås 1989 

Nilsson, J,. Att se och förstå undervisningen, Studentlitteratur, Lund 1999 

Norberg, L.A,. Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Liber AB, Klippan 1993 

Olivestam, Erikson, Lindholm., Från kyrka till wellbeing, studentlitteratur, Lund 2002 

Orlenius, K,. Värdegrunden .....finns den?, Runa Förlag, Malmö 2001 

Richardson, G,. Svenskutbildningshistoria, Studentlitteratur, Lund 1999 

Runhagen, I,. Har skolan förändrats, Nr 51, Malmö 1999 

Sigurdson, O., Den goda skolan, Studentlitteratur, Lund 2002 

Wahlström, Ninni,. Om det förändrade ansvaret för skolan, Trio Tryck, Örebro 2002 

Winter Jørgensen, M. & Phillips, L,. Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

Lund 2000 

 

Otryckta källor 

 

Göransson, B,. Historieämnets legitimitet: Skola, akademisk disciplin, offentlighet, 

http://www.vxu.se/hum/publ/humanetten/nummer9/art0115.html , 2006-12-08 

Holm, C,. Frihet under makt och ansvar,  

http://www.ins.se/upload/iol/publikationer/d-uppsatser/holm_nr_38.pdf , 2006-12-08 

Karlsson, D,. Kristen tradition eller västerländsk humanism – En diskursanalys av skolans 

värdegrund, http://www.ep.liu.se/exjobb/itif/  , 2006-11-18 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94,  

http://www.skolverket.se  

http://www.vxu.se/hum/publ/humanetten/nummer9/art0115.html
http://www.ins.se/upload/iol/publikationer/d-uppsatser/holm_nr_38.pdf
http://www.ep.liu.se/exjobb/itif/
http://www.skolverket.se/


 73 

National Encyclopedi, http://www.ne.se , 2006-12-02 

Odepark, M, & Sjölund, A., Etik och moral i skolan, - hur kommer värdegrunden till uttryck i 

skolans arbete? Luleå 2005 

Svalin, K., Värdegrunden i skolans vardag – etiken i kristen tradition och västerländsk 

humanism,  http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=1234 , 2006-11-15 

Svenska Kyrkan, http://www.svenskakyrkan.se/ , 2006-11-12    

Sverige mot rasism, http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svStartPage____2289.asp , 

2006-12-02 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/
http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=1234
http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.sverigemotrasism.nu/templates/svStartPage____2289.asp


 74 

 


