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Sammanfattning  
 
 
Uppsatsen studerar bildningsideal och bildningsdidaktiska förutsättningar i läroplanen för 

gymnasieskolan 2011, en läroplan som i läroplansforskning benämns som mål- och 

resultatstyrd. Den mål- och resultatstyrda skolan, med ämnesplaner med konkretiserat 

innehåll och mätbara mål som ska kunna avläsas på förhand innan utbildningen påbörjats, är 

en utveckling bort från den klassiska bildningstankens fria förhållningssätt och den 

hermeneutiska bildningstraditionens idé om en förbehållslös bildningsresa. Detta har föranlett 

en debatt om föreliggande ”bildningskris” inom det svenska skolväsendet. Men antagandet 

om en ren utbildning utan bildning är en förenkling av en komplex utbildningsapparat med 

mångårig historia och därför söker jag efter bildningens plats i Lgy11.  

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig för det första i en framställning av idealtyper 

sprungna ur den klassiska/nyhumanistiska bildningstraditionen, den hermeneutiska 

bildningstraditionen samt den anglosaxiska liberal education. För det andra i en teoretisk 

framställning om bildningsdidaktiska utgångspunkter.  

 

Genom att kombinera idéanalys och diskursteori visade uppsatsens analys på tre framträdande 

bildningsideal i läroplanen för gymnasieskolan. Dels ett ideal om eleven som arbetsam, där 

det framtida yrkeslivet och entreprenörskap bör premieras, dels ett ideal om en förstående och 

sympatisk elev som respekterar olikheter och oliktänkande och dels ett ideal om eleven som 

världsmedborgare som ser fördelar med ett mångkulturellt, globalt samhälle. Analysen visade 

även att ämnesplanernas centrala innehåll och kunskapskrav är öppna för tolkning, de skulle 

kunna ha bildningsdidaktiska förutsättningar, men det finns inga garantier för att 

undervisningen utformas på ett vad jag kallar bildningsdidaktiskt sätt. Tvärt om visar tidigare 

forskning på att de mål- och resultatstyrda ramfaktorerna, som krav på utvärdering, 

anpassning till internationella mätningar och föräldrars ökade insyn i bedömningen, får lärare 

att konstruera bedömningsmatriser med mätbara mål som inte är öppna för vidare diskussion. 

Uppsatsens avslutande diskussion handlar istället om elevens individuella förutsättningar och 

hur den mål- och resultatstyrda läroplanen tycks slå kontraproduktivt och öka ojämlikheten 

elevgrupper emellan istället för att bygga en bra, stabil skola för alla.   

 

Nyckelord: Bildning, mål- och resultatstyrd, Lgy11, idealtyper, bildningsdidaktik  
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1. Inledning  
Den 29 januari i år fastnade jag för ett avsnitt av Idévärlden på SVT1. Det var Dick 

Harrisson, professor i historia som stod för programmets tes, nämligen att ”bildningen i 

Sverige är hotad”. Han utrycker en stark oro för den svenska skolans elever och menar att 

deras bildningsnivå utgör ett hot mot demokratin. Harrisson säger att ”Anti-intellektualism” 

utgör en grogrund för farliga totalitära ideologier. ”Den som inget vet och ej förmår att 

behärska källkritik blir ett lätt offer för historieförfalskare och politiska opportunister som 

manipulerar sanningen för ljusskygga syften”1. Enligt Harrisson motarbetas skolans 

bildningsuppdrag av en mängd olika instanser och personer, att det i grund och botten finns 

ett systemfel som gynnar ett ”bildningsföraktande samhälle”. Han upplever att hans 

universitetsstudenter får allt svårare att hänga med på relativt simpla resonemang och att det 

är djupt problematiskt att institutionernas ekonomi är beroende av antalet godkända studenter. 

Han menar att lärandeprocessen sätts åt sidan för att istället premiera lärandemål. Harrisson 

beskriver den svenska skolan i kris, som ett sjunkande skepp, ett skepp som jag som blivande 

gymnasielärare snart ska hoppa på. Jag känner därför ett starkt behov av att ta reda på mer.  

 

I Sverige liksom i många andra länder har det förts en intensiv debatt om skola och 

utbildning, dess förfall och uppgång, problem och möjligheter, under det senaste decenniet. 

Idag förs diskussioner i termer av disciplin, kunskapsmätningar, effektivitet, betyg och 

internationella jämförelser. Regelbundet genomförs det (kunskaps)mätningar som Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) och Programme for International 

Student Assessment (PISA), där de svenska elevernas låga resultat satt igång en skolpolitisk 

diskussion om att utbildningens kvalitet måste höjas. Hur det ska gå till råder det delade 

meningar om men en ny lärarutbildning2 med tillhörande lärarlegitimation har lanserats, 

likaså ett betygsystem med fler skalor, tätare nationella prov med start i lägre åldrar samt en 

ny läroplan för såväl grundskola, förskola och fritidshem som gymnasieskolan 2011. En 

läroplan som i läroplansforskning benämns som mål- och resultatorienterad. Detta har i 

kombination med bland annat styrningsfilsofier som New Public Management framväxt, 

friskolereformer och det ekonomiska nyttotänkandet lett till att kunskap har kvantifierats och 

sådant som inte går att mäta har enligt forskare som Burman (2015:250) och Biesta (2011) 

tenderat att osynliggöras.

                                                
1 Dick Harrisson, SVT Play – Idévärlden, säsong 1, avsnitt 3 
2 För mer information se regeringens proposition 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning  
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Dessa tendenser anses stå i konflikt med de gamla bildningsidealen som grundar sig i 

akademisk frihet och en åsikt om högre utbildning som något mer än en resurs för att höja ett 

lands bruttonationalprodukt. Bernt Gustavsson skriver att den målstyrda skolan ”leder till att 

kärnan i undervisning och utbildning får en alltmer underordnad roll.” (Gustavsson 2011:16). 

Enligt Burman & Sundgren (2013:9) finns det bättre möjligheter än på länge att framhäva 

bildningsbegreppet som ett radikalt politiskt och pedagogiskt begrepp, men för att en sådan 

debatt ska vara möjlig behöver bildningsbegreppet omformuleras utifrån vår tids behov, 

utmaningar och föreställningar. Sharon Rider (2016:181) menar på att det tycks pågå en 

kunskapskamp om vad som är viktigast i svensk utbildning, ”bildning” eller vetenskap, som 

att dessa stod i motsatsförhållande och var oberoende av varandra. Gustavsson (2011:99) 

skriver:  
Ren utbildning utan bildning, eller ren bildning utan utbildning är förenklingar av en värld som 
måste ses i sitt komplexa sammanhang. Den pedagogiska uppgiften består i att lära sig hantera och 
förstå detta sammanhang i hela sin komplexitet. 

 
I 2011 års läroplan för grundskolan finns termen bildning endast uttryckt två gånger. Detta 

behöver dock inte innebära att bildningsbegreppet inte är centralt i läroplanen, ”däremot 

behöver man söka svaret på frågan om bildningens betydelse för dagens skola i andra 

formuleringar” (Ringarp 2013a:277).  Det här är jag intresserad av.  

 
Syfte och frågeställningar    
 
Den mål- och resultatstyrda skolan, med ämnesplaner med konkretiserat innehåll och mätbara 

mål som ska kunna avläsas på förhand innan utbildningen påbörjats, är en utveckling bort från 

den klassiska bildningstankens fria förhållningssätt och den hermeneutiska 

bildningstraditionens idé om en förbehållslös bildningsresa. Men bildning handlar om både 

kunskap och människa (Nordin 2010a:106), en dialogisk process där innebörden av begreppet 

bildning är i ständig rörelse avhängande sin nationella, sociala och kulturella kontext. Precis 

som Ringarp (2013) poängterar kan bildningens betydelse för dagens skola gömma sig i andra 

formuleringar. Här har vi en intressant fråga som jag faktiskt behöver söka svar på innan jag 

börjar arbeta som undervisande och betygsättande lärare, för precis som Gustavsson 

inledningsvis poängterar består det pedagogiska uppdraget i att söka förstå och hantera 

utbildningsapparatens komplexitet.   
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Uppsatsen syftar till att undersöka vilka bildningsideal som finns representerade i läroplanen 

för gymnasieskolan 2011 och vidare söka identifiera bildningsdidaktiska förutsättningar i 

ämnesplanerna för utvalda kurser i samhällskunskap, svenska och matematik. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig för det första i en framställning av idealtyper 

sprungna ur den klassiska/nyhumanistiska bildningstraditionen, den hermeneutiska 

bildningstraditionen samt den anglosaxiska liberal education. För det andra i en teoretisk 

framställning om bildningsdidaktiska utgångspunkter. Genom att kombinera idéanalys och 

diskursteori söker jag svar på:    

 

Frågeställningar:  

 

1. Vilka bildningsideal går att identifiera i läroplanens inledande värdegrund samt 

ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav? 

2. Skiljer sig framställningen av bildningsideal åt mellan de olika delarna i läroplanen?  

3. Hur förväntas eleverna redogöra för sin kunskap i ämnesplanernas kunskapskrav, vad 

är det som ska mätas?   

 

Därefter förs en vidare diskussion om vad som kan tänkas tala emot skolans 

bildningsmöjligheter idag.  

 

Uppsatsens disposition  
 
I det inledande kapitlet har jag redogjort för uppsatsens syfte och frågeställningar. För att 

förstå uppsatsens empiri behövs läroplanens utveckling, betydelse och utformning placeras i 

ett historiskt perspektiv såväl internationellt som nationellt vilket görs i kapitel 2.  I kapitel 

2.3 presenteras den dolda läroplanen som återkommer i uppsatsens avslutande diskussion. 

Därefter redovisar jag ett axplock av tidigare forskning i ämnet och uppsatsens relation till 

denna. I kapitel 4 redogör jag för uppsatsens teoretiska utgångspunkter som handlar om 

bildningsideal och bildningsdidaktiska utgångspunkter. I kapitel 5 presenteras metod, 

tillvägagångssätt, avgränsning och metodreflektion, följt av kapitel 6 där uppsatsens 

empiriska analys utförts. En sammanfattning av slutsatser, avslutande diskussion och förslag 

på vidare forskning knyter ihop uppsatsen.      
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2. Bakgrund  
Den läroplan vi känner till idag har inte skapats i ett vakuum utan är starkt influerat av 

nationella och kulturella idé- och värdetraditioner. Nedan följer en kortfattad genomgång av 

dess historiska uppkomst och framväxt i svensk utbildningspolitik, samt framväxten av den 

Dolda läroplanen och dess betydelse för den samtida skoldebatten.  

 

2.1 Läroplanens framväxt   

 
Utbildning var länge endast avsedd för samhällets mest privilegierade, där kunskaper i språk, 

matematik och retorik utgjorde basen för att vinna och upprätthålla politiskt inflytande och 

makt. När utbildning sedan utvecklades till att inkludera en större massa, barn och ungdomar 

från olika samhällsskikt, blev organisering och kontroll en angelägen intressefråga för staten. 

Undervisningssituationen gick från mästare till lärjungerelation, till att organisera 

undervisning som klassundervisning (Wahlström 2016:12).  

 

Redan i det antika Grekland skissas en första ansats till läroplan upp, där läroplanens 

konstruktion och innehåll är beroende av vilken kunskap som premieras som god och viktig 

och vilken funktion skolan som institution bör inneha, vilket är avhängande historiskt och 

socialt sammanhang. Ulf P Lundgren (1983) benämner detta som ett försök att ”organisera 

omvärlden”, en läroplan syftar i grunden till att förmedla en åsikt om vad som bör räknas som 

viktiga kunskaper i en viss samhällelig kontext (Wahlström 2016:13). En läroplan är därmed 

tydligt förbunden med olika nationella och kulturella idé- och värdetraditioner och är 

underbyggd av en rad olika sociala, kulturella och ideologiska frågor.  

 

Den svenska läroplansutvecklingen är starkt integrerad med ett nordiskt pedagogiskt tänkande 

och det svenska ordet läroplan går därmed inte alltid att jämföra med exempelvis tyska 

begreppet Lehrplan, det italienska begreppet Programmi di insegnamento eller engelskans 

Curriculum (Sundberg 2016:73–74). På svenska syftar begreppet läroplan ofta till själva 

dokumentet utlyst av staten, medan engelskans curriculum är ett betydligt mer omstritt 

begrepp med flera olika definitioner (Wahlström 2016:14). Den amerikanska 

läroplansutvecklingen exempelvis, inleds under 1900-talet av en spänning mellan John 

Dewey och Franklin Bobbits olika tolkningar, där Deweys läroplansdefinition lägger fokus på 

samhällets behov av sammanhållning och dess sociala dimension där läroplanens innehåll och 
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urval är avhängigt tid och rum av ämnesval med odefinierat mål, utbildning och bildning är 

ett målet i sig. Bobbitts läroplansdefinition fokuserar på utbildningens effektivitet och 

ekonomiska samhällsnytta där läroplanens innehåll ska förmedla en serie av aktiviteter som 

eleven måste uppleva, och uppfylla, för att fungera som vuxen samhällsmedborgare 

(Wahlström 2016:16 – 19). Vid mitten av 1900-talet var det läroplanens funktion som 

målstyrande som kom att dominera. 1949 publicerade Ralph Tyler Basic Principles of 

Curricullum and Instruction, vars genomslag kan ses som en inledning på det sätt att se på 

läroplanens funktion som vi har idag (Wahlström 2016:20). Daniel Sundberg (2016:75 – 76) 

redogör för liknande spänningsfält och skiftande läroplansfokus även i nordeuropeisk kontext 

som dominerats av två olikt grundläggande sätt att styra med läroplaner, den innehålls- och 

processinriktade läroplanen samt den utfall- och produktinriktade läroplanen. Sveriges 

utbildningstradition har kopplingar till en nordkontinental europeisk tradition som historiskt 

kännetecknas av innehålls- och processkontroll där den politiska styrningen har haft hög 

tilltro till professionen att utföra sina uppdrag. Under de senaste decennierna har dock den 

anglosaxiska läroplanstraditionen (curriculum) som kännetecknas av tidigare nämnda utfall- 

och effektivitetsfokus vunnit mark. Sedan 1990-talet och framåt har de nordiska ländernas 

läroplansutveckling gått från en innehållscentrerad tradition mot en mer mål- och resultatstyrd 

läroplan vilket ger oss en anledning att se närmare på Sveriges läroplansutveckling och 

bakomliggande faktorer (ibid.).   

 

2.2 Läroplansutveckling i Sverige  

 
Sverige fick sin första läroplan med sammanhållen struktur 1962, tidigare hade svenska 

skolan fått hålla till godo med skolstadgor, undervisningsplaner, skolordningar och 

normalplaner etc. som saknade intern struktur för organisering, urval och bedömning 

(Sundberg 2016:77). Andra världskrigets slut ses som en avgörande faktor till den expansiva 

och dynamiska fas inom utbildningsväsendet som inleds under 1950-talet. En debatt om att 

skapa tillgång till likvärdiga och jämlika möjligheter till utbildning tog fart i Europa och i 

Sverige växte tilltron till utbildning och åsikten att nya skolreformer skulle säkra framtiden 

(ibid). Efterkrigstiden kan karaktäriseras som en säregen tid i svensk historia. Det 

socialdemokratiska partiet regerade oavbrutet Sverige från 1930-talet fram till regeringsskiftet 

1976 och två politiskt aktiva socialdemokrater kom att ha extra stor betydelse för den samtida 

svenska skolreformeringen (Burman 2014:192). Alva och Gunnar Myrdal kom, från 1930-

talet och framåt, att bli två av Sveriges mest inflytningsrika intellektuella.  
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Efter en stipendieresa till USA 1929 blev makarna Myrdal starkt influerade av Dewey och 

andra amerikanska akademiker när de drog upp linjerna för hur de ansåg att det svenska 

skolsystemet skulle reformeras. Från en äldre patriarkal utbildningskonception sökte nu 

Myrdals skapa en vetenskapligt rationell skola med syfte att fostra demokratiska medborgare 

på vetenskaplig grund (Burman 2014:194). 1946 års skolkommissions betänkande kom att 

betona värden som självständighet, frihet, vetenskaplighet och demokrati och utifrån det 

betänkandet infördes 1962 en obligatorisk grundskola, tillhörande läroplan och nioårig 

skolplikt. Senare under 1960-talet genomfördes även diverse reformer av gymnasieskolorna 

för att ha möjlighet att möta det ökade söktrycket, och i förlängningen även landets universitet 

och högskolor (ibid.)     

 

Sedan 1962 har läroplanen reviderats 1968, 1970, 1980, 1994 och nu senast 2011, som ett 

svar på det föränderliga samhällets aktualiserade utmaningar, dominerande värden för vad 

som bör klassificeras som god och viktig kunskap samt synen på skolans uppgift i samhället. 

Inom läroplansforskningen brukar man lyfta fram några grundläggande drag mellan olika 

läroplanstyper, nämligen innehållsorienterade, processorienterade och resultatorienterade 

(Sundberg 2016:79). De tre första läroplanerna, Lgr 62, 68 och 70 kategoriseras av Sundberg 

(2016:80) som innehållsbaserade läroplaner. Det vill säga, de ”ger konkreta anvisningar för 

det innehåll som eleverna ska möta i undervisningen, i termer av ämnesstoff och arbets- och 

undervisningsformer” (Sundberg 2016:79).  

 

Under 1970-talet växte ett allt större intresse för pedagogiska inriktningar som Reggio 

Emiliapedagogik och Montessoripedagogik, grundad av Loris Malaguzzi. Den pedagogiska 

inriktningen karakteriseras kort sagt av stimulans av nyfikenhet, glädje, konst, individens 

expressiva uttryck och den öppna, oförutsägbara, lärandeprocessen som man inte vet var och 

när den slutar (Burman 2014:199). För att kunna möta eleven behöver undervisningens 

innehåll utgå ifrån en lokal kontext och bygga på elevens intressen. Här kom den så kallade 

SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete, SOU 1974:53) att ha avgörande betydelse för 

kommande läroplansreform. I rapporten angavs riktlinjerna för att minska centralstyrningen i 

läroplanerna vilket föranledde att innehållet i läroplan och kursplan uttrycktes i mer allmänna 

termer och den professionella yrkesverksamma hade till uppgift att uttolka och arbeta med 

urvalsfrågan i högre utsträckning än tidigare (Sundberg 2016:84).  
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Intresset för och fokuseringen av lärandeprocessen kom att influera 1980 års läroplan som går 

att kategorisera under den processinriktade läroplanen. I den processinriktade läroplanen 

ligger tonvikten på beskrivningar av önskvärda utvecklingsprocesser för såväl 

samhällsdeltagande som personlig utveckling hos enskilda elever. Det är här upp till 

professionerna att anpassa undervisningen till lokala förutsättningar, elevers intressen och 

behov och sedermera urskilja resultatet -  läroplanen fokuserar process och utveckling snarare 

är innehåll och utfall (Sundberg 2016:83–84).  

 

Läroplansdiskussionen kom under det tidiga 1990-talet att påverkas av de snabba 

omvärldsförändringarna, en växande informations- och kunskapsintensitet och en tilltagande 

tjänstesektor. Sympati med styrningsfilsofier som New Public Management, som betonade 

individuella lösningar, vikten av valfrihet, konkurrens och resultatkontrakt växte sig allt 

starkare och den samtida diskussionen karaktäriseras av decentralisering, individualisering 

och internationalisering (Sundberg 2016:86). En utredning om en ny läroplan sattes i verket 

och rapporten ”Skola för bildning” (SOU 1992:94) föranledde en bildningsdiskussion kopplad 

till läroplanens uppdrag och kunskapsfokus. Begrepp som kompetens, utvärdering, livslångt 

lärande och flexibilitet var ledord inför läroplansreformsarbetet.  

 

Lgr 94, Lpf 94 och Lpfö 98 ses som en förlängning av den processorienterade läroplanen 

men kategoriseras av Sundberg (2016:86) mer precist som målstyrda och 

kompetensfokuserade läroplaner. Nu delas läroplanen upp i de två delar den har idag, en 

inledande värdegrund som preciserar skolans allmänna uppdrag, samt ämnesplaner som 

konkretiserar mål med den specifika ämnesstudien. Den här läroplanskonstruktionen sägs vila 

på två ben, mål och ett eftersträvande ideal och ena sidan och frihet och relativt öppna 

kompetensorienterade mål i det andra, samtidigt som åsikten om utvärderingars värde växer 

sig allt starkare; ”I Sverige kom debatten om läroplanens två ben att bli central. Förespråkarna 

till läroplanen menade att de var varandras förutsättningar för att snabbt och effektivt röra sig 

framåt; kritiker menade att de två benen sprang åt olika håll.” (Sundberg 2016:87). I och med 

skolans kommunalisering och de enskilda kommunernas större ansvar kom utvärderings- och 

kontrollsystem att växa sig allt starkare vilket kom att ge relativt marginellt utrymme för det 

lokala läroplansarbetet, en succesiv övergång till mål och resultatstyrning och en tillbakagång 

till ett tämligen givet ämnesinnehåll för undervisningen kom att urskönjas (Sundberg 

2016:88).  
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1995 går Sverige med i den Europeiska unionen och de internationella jämförelserna och 

påverkansfaktorerna blir ett faktum. Ett ökat politiskt och medialt intresse för skolans utfall 

och resultat föranledde ytterligare en ny läroplansdiskussion 2008–2009 (Sundberg 2016:89). 

I betänkandet ”tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan” (SOU 2007:28) ges en rad 

argument för behovet av en ny läroplan. Sundberg (2016:90) sammanfattar tre övergripande 

motiv:  

1. tydligare styrning (re-centralisering med hjälp av bl.a. skolinspektionen) 

2. tydligare resultatmedvetenhet och kunskapsbedömning  

3. ökad uppföljning, kontroll, spridning och användning av resultat  

 

2011 lanseras den nya läroplanen som kategoriseras under de resultatorienterade 

läroplanstyperna. Kännetecknande för resultatfokuserade läroplaner är att det formulerats 

mätningsbara mål (Sundberg 2016:90). Det nya för Lgr 11 och Lgy 11 är strukturen syfte, 

centralt innehåll och kunskapskrav. I och med rubriken centralt innehåll med teman, begrepp 

och lärostoff anses 2011 läroplan vara mer innehållscentrerad än tidigare upplagor (Sundberg 

2016:92–93).  

 

I dag talar man om den pedagogiska specialiseringens tidevarv (Burman 2014:248). i uttryck 

som standardbaserade läroplaner, där standards sätter ramen för undervisning och lärande i 

klassrummet (Sundberg 2016:91).  

  
Vad forskningen kunnat påvisa som problematiskt med de utfalls- och resultatorienterade 
läroplanerna är att kunskapskrav (standards) kan detaljstyra alltför hårt när det gäller urval, 
organisering av undervisning och elevers lärandeprocesser. De kortsiktiga kraven på vad eleven 
måste uppnå riskerar tränga ut långsiktiga mål som är svårare att utvärdera, som självständighet, 
problemlösning och kreativitet. Elever kan i ett sådant resultatorienterat läroplanssystem 
”uppmuntras” att ta snabbaste och kortaste vägen till de olika betygsnivåerna och kravnivåerna. I 
stället för att börja med målen (all undervisning börjar med vissa målsättningar) kan 
läroplansmodellen leda till ett mer instrumentellt ytlärande hos eleverna där innehållet är givet 
snarare än del av en kreativ, utforskande bildningsresa. (Sundberg 2016:93).    

 

Biesta (2011:13) skriver i God utbildning i mätningarnas tidevarv att frågan om vad vi ska 

med utbildningen till behöver aktualiseras, ett varför och inte hur. Han menar att mätningen 

av utbildningens utfall aldrig kan komma att ersätta svaret på frågan om utbildningens 

egentliga syfte. Biesta varnar för risken att ”vi i slutändan värderar det vi mäter i stället för att 

mäta det vi värderar” (Biesta 2011:33).    
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Enligt Biesta (2011:27–29) har utbildning tre funktioner; för det första syftar det till 

kvalificering – att utrusta och förbereda barn och ungdomar för både arbetsliv, vidare studier 

och som aktiva samhällsmedborgare, för det andra till subjektifiering – att möjliggöra för 

eleven att lära känna sig själv, processen att bli ett autonomt subjekt. Den subjektifierande 

funktionen kan ses som en motsats till den tredje funktionen socialisation – som innebär att 

eleverna socialiseras in i ett existerande sätt att vara och göra, där maktstrukturer upprätthålls 

och reproduceras genom sin kultur- och traditionsbevarande roll, vilket oftast konkretiseras i 

den så kallade dolda läroplanen.  

 

2.3 Den dolda läroplanen  

 
Under 1960-talet sökte skolforskare världen över att definiera ett begrepp som tydliggjorde 

kunskapskrav som inte står med i den explicita läroplanen men som ändå är av avgörande 

betydelse för utfallet av elevens studiegång. Det kan exempelvis vara läran i att vänta 

tålmodigt, komma i tid, arbeta individuellt, kontrollera sig motoriskt och verbalt, förmågan att 

underordna sig lärarens osynliga auktoritet och därmed undertrycka sina egna erfarenheter 

etc. (Broady 2007:17). Donald Broady ligger bakom den svenska översättningen av begreppet 

Den dolda läroplanen. Den dolda läroplanens inbyggda mekanik förmedlar och reproducerar 

förväntningar, normer och värderingar som påverkar elevens syn på sig själv och dennes plats 

i samhället. Den dolda läroplanen är inte dold för alla elever, många elever blir smärtsamt 

medvetna om sina förutsättningar och vad de förväntas socialiseras in i, även fast inte 

pedagogen hunnit reflektera över det (Broady 2007:24).  

 

Enligt Broady (2007:17) finns det anledning att påminna om den dolda läroplanen i dagens 

skoldebatt. I och med den progressiva pedagogikens framväxt har den s.k. ”flumskolan” 

kommit att kritiserats starkt och det ljuder röster om att återgå till en mer traditionell 

katederundervisning med disciplin som ledord, som om klassisk förmedlingspedagogik helt 

skulle ha försvunnit. Vad man däremot kan ”anklaga” progressivismen och 

individualiseringen för är att göra den dolda läroplanen just dold. Innan dess, när 

undervisning endast var avsedd för en priviligierad grupp i samhället och 

undervisningsmetoden utgick från förmedlingspedagogik, var skolans fostrande uppdrag inget 

man hymlade om (Broady 2007:29–30). Enligt Broady (2007:39) är den dolda läroplanen 

omöjlig att avskaffa, då de krav som ingår i den är nödvändiga för att kunna hantera en 

skolsituation som karaktäriseras av massutbildning med tillhörande ramfaktorer.  
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Det man däremot kan göra för att förebygga reproducerandet av rådande maktstrukturer är att 

göra lärare medvetna om den dolda läroplanens betydelse och hur lärarens agerande sätter 

spelreglerna i klassrummet och i det långa loppet även samhället i stort (ibid.).        

 

3. Tidigare forskning  
 
Med tanke på den omfattande skoldebatten med efterföljande reformarbete och diskussioner 

om just bildningsbegreppets vara i dagens läroplan tycks det ha bedrivits förvånansvärt lite 

forskning om just bildningens plats i läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11. Avsaknaden av 

forskning kan ha sin förklaring i att Lgy11 fortfarande är relativt nyimplementerad och att det 

helt i enkelt inte hunnit publiceras så mycket forskning kring den. Som poängterats tidigare är 

den språkliga barriären angående begreppen läroplan och bildning problematisk när det 

kommer till att jämföra internationell forskning. Därav kretsar genomgången av den tidigare 

forskningen kring svensk forskning i synnerhet. Den forskning som presenteras fokuserar 

främst på jämförelser och diskursiva förskjutningar läroplaner emellan samt internationella 

påverkansfaktorer för svenskt läroplansarbete inom utbildningspolitisk forskning. 

Genomgången följer en kronologisk ordning med de äldsta publikationerna först.    

 

Andreas Nordin, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö, har publicerat 

flertalet artiklar om bland annat bildning, livslångt lärande och internationella influenser i 

svensk läroplansteori och didaktik. De artiklar som redovisas här är dock publicerade innan 

lanseringen av Lgy11, men fortfarande av intresse för uppsatsens syfte. I Nordins (2008) 

artikel Lära för (arbets)livet? Om löften och begränsningar i diskurser om livslångt lärande 

lyfter han begreppet livslångt lärande och menar på att det aktualiserats i den internationella 

debatten de senaste åren. Diverse internationella samarbeten inom bland annat UNESCO3 och 

den Europeiska Unionen har gjort aktiva satsningar som ska verka främjande för det livslånga 

lärandet:  

 
Inom EU har kommissionen genom Lissabonstrategin utarbetat en plan för ökad tillväxt inom 
unionen. I den lyfts det livslånga lärandet fram som ett viktigt instrument i byggandet av en 
konkurrenskraftig kunskapsekonomi. Stora summor satsas inom unionen på ett nytt integrerat 
program för livslångt lärande som skall löpa mellan 2007–13. Utbildning och kunskapspolitik lyfts 
fram som allt viktigare faktorer för nationer som vill konkurrera internationellt på en globaliserad 
marknad. (Norin 2008:146).   

 

                                                
3 the United Nations Educational, Scientific and Culture Organisation 
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Studien bygger på en kritisk textanalys av 14 artiklar av tidskriften The International Journal 

of Lifelong Education åren 2000–05. Undersökningen syftar till att undersöka i vilken 

utsträckning och på vilket sätt den internationella pedagogiska forskningen tar upp och hur de 

beskriver det livslånga lärandets möjligheter utifrån den Europeiska Unionens fyra 

huvudmålsättningar för att främja livslångt lärande. Studien har fyra frågeställningar i relation 

till syftet, hur beskriver den pedagogiska forskningen det livslånga lärandets möjligheter för 

individen när det kommer till 1. Självförverkligande, 2. Aktivt medborgarskap, 3. Social 

integrering, 4. Anställbarhet/anpassningsförmåga. Studiens resultat visar på att det livslånga 

lärandet har kommit att betonas som ett viktigt politiskt instrument där diskurser om livslångt 

lärande på policynivå styrs av ekonomiska och tillväxtpolitiska faktorer. Ansvaret för det 

livslånga lärandet tycks dock ha gått från stat till individ, där individens rädsla för utanförskap 

tycks vara en stark drivkraft. Detta har föranlett att de demokratiska värdena fått stå tillbaka 

för individuell vinning i en global ekonomi. Undersökningens resultat visar på att 

homogenisering av individens förmåga till flexibilitet lett till att ”det utbildningspolitiska 

reformarbete som sker och de satsningar på skola och livslånga lärande som görs riskerar 

snarast att bidra till ökad ojämlikhet mellan grupper i samhället” (2008:152). Det är 

ekonomiska förutsättningar som styr individens möjlighet till självförverkligande och aktivt 

medborgarskap och stora grupper i samhället exkluderas. Vidare skriver Nordin att för att ett 

lärande ska främja social inkludering krävs det ett utvidgande av normen, ett intersektionellt 

perspektiv och en ökad förståelse för den mångfald som betecknas av den globaliserade 

världen. Diskursen om det livslånga lärandet verkar snarare kontraproduktivt mot de mål som 

EU satt upp och de utbildningsinsatser som skönjas verkar snarare mot dem som redan har en 

plats på arbetsmarknaden uppsatta ramar.  

 
Resultatet blir en omfattande kritik av det livslånga lärandets förmåga att tjäna som ett användbart 
ideal för lärande. I stället för att rusta individen så att hon på ett bättre sätt kan hantera det ökade 
antalet valsituationer hon ställs inför, prioriteras formella och rationella utbildningsinsatser för att 
hjälpa individen behålla sina platser på arbetsmarknaden. (Nordin 2008:154)  

 
 
Detta är ett resonemang som följs upp i Sara Carlbaums (2012) avhandling Blir du 

anställningsbar lille/a vän? Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i 

gymnasiereformer 1971-2011 vid Umeå universitet. Carlbaum menar att utbildningspolitiken 

bör ses som en viktig arena för den diskursiva kampen om utbildningens betydelse. 

Avhandlingen syftar till att analysera diskursiv kontinuitet och förändring med avseende på 

representation av problem, syfte och mål för gymnasieskolan mellan åren 1971–2011. Det 
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teoretiska ramverket består av diskursteori, feministisk teori och teorier om medborgarskap. 

Efter genomgående analys av regeringens politiska dokument om gymnasieskolans reformer 

visar avhandlingens resultat på tydliga förändringar. Carlbaum delar in gymnasiereformerna 

under de talande rubrikerna; (1971–1989) En skola för alla, (1990–2005) En skola för 

livslångt lärande till (2006–2011) En skola för arbetsmarknaden.  Den goda medborgaren 

porträtteras som en produktiv arbetare och precis som Nordin (2008) poängterar läggs ett 

påtalande ansvar på individen att följa den globala ekonomins ramar för gemenskap och 

synen på vad som räknas som viktig kunskap. Detta begränsar enligt Carlbaum det 

demokratiska medborgarskapet. ”Utbildning blir inte längre en del i fostrandet och 

socialiseringen till demokratiska medborgare i ett pluralistiskt samhälle. Förmågor som 

solidaritet, att göra sin röst hörd och att stå upp för och politisera sina egna och andras 

erfarenheter begränsas och tystas.” (Carlbaum 2012:246).   

 

I artikeln Från bildning till kvalitet? Om diskursiva förskjutningar i svenskt läroplansarbete 

(2010b) presenterar Nordin en kritisk diskursteoretisk studie. Studiens empiri bygger på en 

jämförande analys på de statliga offentliga utredningarna; läroplanskommitténs betänkande 

Skola för bildning (SOU: 1992:94) som låg till grund för Lpo 94 och betänkandet av Tydliga 

mål och kunskapskrav i grundskolan som förväntas ligga till grund för den då framtida Lgr 

11. Studien syftar till att analysera och problematisera grundläggande frågeställningar kring 

skolans styrning och frågeställningen är huruvida det går att spåra diskursiva förskjutningar 

mellan de påtalade betänkandena i fråga om skolans styrning, urval och organisering av 

kunskap (Nordin 2010b:3). Studiens resultat visar på skillnader mellan de bärande 

tankegångarna betänkandena emellan och tyngdpunktsförskjutningar. Skillnaden mellan Skola 

för bildning och tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan är just betoningen på att stärka 

och förtydliga målstyrningsprincipen. 

 
Samtidigt förs dock principer in för starkare statlig detaljstyrning genom att utforma ett 
sammanhållet styrdokument med den uttalade ambitionen att minska tolkningsutrymmet i den 
konkreta undervisningssituationen… En diskursiv glidning mot ett mer standardiserat och till viss 
del centralstyrt språkbruk lyser med andra ord igenom när det gäller skolans pedagogiska arbete. 
(Nordin 2010b:9).  

 
Den diskursiva förskjutningen visar sig också i tankegångarna kring bildning, i betänkandet 

Skola för bildning gjordes bildningsbegreppet till utgångspunkt för diskussion medan 

betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan snarare gör kvalitetsbegreppet till 

utgångspunkt för diskussion. 
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Historikern Johanna Ringarp har publicerat artikeln From Bildung to Entrepreneurship: trend 

in education policy in Sweden (2013b). I artikeln diskuteras Europeiska Unionens mål för 

ökat entreprenörskap och dess påverkan på svensk utbildningspolitik samt vad EU:s mål 

föranlett för förändringar i den tidigare utbildningsdivisen ”en skola för alla”. Detta gör 

Ringarp genom att först analysera rapporter publicerade av EU kommissionen och vidare 

inkludera tidigare diskussioner om svensk utbildning och läroplansforskning samt de redan 

befintliga målen i relation till begreppet bildning. En analys av läroplanen för grundskolan 

(2011) med frågeställningar som avser svara på vilka traditioner och sociala sammanhang 

som dominerar läroplanen och dagens utbildningspolitiska debatt, hur begreppen bildning och 

utbildning porträtteras och hur kunskapsprogressionen och skolans huvudsakliga syfte lyfts 

fram. Resultatet av studien visar att begreppet bildning endast finns formulerat två gånger, 

medan begreppet utbildning nämns frekvent. Hon poängterar dock att det inte behöver 

innebära att bildningsbegreppet är irrelevant i läroplanen utan att de bör sökas efter i andra 

formuleringar. Ringarp identifierar en tendens av att understryka att undervisningen ska vara 

anpassad till den enskilda elevens krav och behov, att eleven ska ha möjlighet att göra egna 

val och ta personligt ansvar för sin utbildning. Hon menar att dessa enskilda behov kommer 

att fortsätta driva det svenska skolsystemet (Ringarp 2013b:460). Studien visar även på en 

förskjutning av begreppet likvärdighets betydelse. Decentraliseringen av skolan kan ses som 

avgörande då skolans tidigare mål att främja social jämlikhet i Sverige försvann i och med att 

kommunernas budget blev avgörande för skolor vilket ledde till en differentiering över hela 

landet. Detta uppvaknande har lett till att betydelsen av utvärdering och nationella prov har 

ökat och Ringarp (2013b:461) menar att kunskapsmätningar – både nationella som 

internationella – är här för att stanna som mål för vad studenter vet och borde veta:    
 

The emphasis on entrepreneurship and, in particular, the scaled-down discussion of Bildung in 
education means that Sweden has strayed far fron the Bildung ideal that dominated thinking when 
the comprehensive school was developed and established. At that time, Bildung was viewed as a 
way to improve all human beings – even those from the working class – in order to create a 
welfare state (Burman & Sundgren, 2010). Today, it is obvious that economic discussions 
dominate the education policy debate. (Ringarp 2013b:462).   

 
Vidare frågar sig Ringarp vilken kunskapssyn som tycks dominera och hon undrar om inte 

förmedlingspedagiken är på uppgång. Läroplanens tonvikt på formell struktur och föräldrars 

växande inflytande i sina barns skolgång i kombination med att de demokratiska pelarna blivit 

nedtonade är helt klart värda att utvärdera och forska vidare på.   
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Rapporten En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr11 (2015:7) skriven av 

pedagogerna Ninni Wahlström och Daniel Sundberg, på uppdrag av institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, lyfter precis som tidigare refererade 

artiklar upp de transnationella utbildningspolitiska policyrörelsernas betydelse för den 

svenska läroplansreformer. Syftet med undersökningen var att studera hur de transnationella 

policyrörelserna påverkat Lgr11 samt vilka initiala lokala konsekvenser reformen kan tänkas 

få avseende lärarens undervisnings- och bedömningspraktiker. Utifrån en klassisk 

läroplansteori studeras för det första den samhälleliga utbildningspolitiska nivån, för det andra 

den programmatiska nivån, själva läroplanen och för det tredje den lokala skol- och 

klassrumsnivån. De använder sig av en ”mixed-method”-ansats där både textanalys av 

styrdokument, lärarenkäter och lärarintervjuer ligger till grund. Resultatet visar på en generell 

förskjutning mellan Lpo94 och Lgr11, ”utvärderingen pekar på att den svenska 

läroplansutvecklingen rymmer underliggande förskjutningar i linje med de internationellt 

förekommande läroplansdiskurserna och läroplansorienteringar” (Wahlström & Sundberg 

2015:21). Utvärderingsresultatet visar även på att läroplansreformen påverkat lärares 

professionella uppdrag och uppgifter, ”det finns tydliga indikationer på att läroplansreformen 

generellt har haft inverkan på hur lärare uppfattar kunskapsinnehåll och kunskapskrav i de 

ämnen de undervisar i” (ibid. s.21). En tredje slutsats är att läroplanen har stor påverkan på 

den undervisande lärarens undervisningsrepertoar:  

 
Generellt visar utvärderingen på skiften i lärares undervisningsrepertoarer där ”eget arbete” inte 
uppfattas vara en prioriterad arbetsform i Lgr11 och där i stället helklassdiskussioner framhålls 
ligga i linje med läroplanens intentioner. Lärare spelar alltjämt en central roll i urvalet av innehåll, 
men medan läroplanens roll för urval av innehåll har ökat förfaller elevers påverkan på 
undervisningens innehåll få ett mer begränsat utrymme (Wahlström & Sundberg 2015:21).   

 
Utvärderingen visar även att lärares bedömningspraktiker har förändrats med Lgr11, styrning 

med riktlinjer och kommentarmaterial har stor betydelse för lärarens arbete med bedömning 

och konkretiserande av kunskapskrav med hjälp av b.la. digitala lärarplattformer med 

matrismallar för bedömning och lokala pedagogiska planeringar (LPP).       

Den här uppsatsen har inte till syfte att göra en jämförande analys läroplaner 

emellan utan bidrar till vidare forskning genom att göra en djupare analys Lgy11 specifikt 

genom en idéanalys av dess innehåll. Däremot anknyter uppsatsens diskussion till den tidigare 

forskningens resonemang gällande dess historiska perspektiv, bildningens vara i läroplanen, 

internationella påverkansprocesser och tendenser till de-demokratisering i sin teoretisering 

och framställandet av bildningsideal.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
 

För att bedriva samhällsvetenskaplig forskning, kunna ge generella antaganden och bidra till 

förståelsen av den sociala verkligheten förutsätts teori, och teori förutsätter forskning (May 

2013:43–44). Den här uppsatsen bygger inledningsvis på en deduktiv ansats, arbetet inleds 

med att utforma ett teoretiskt ramverk om samtida förståelser av bildningstraditioner för att 

skapa förutsättningar att systematisera, förstå och förklara uppsatsens empiri. Sedan följer en 

genomgång av bildningsdidaktiska utgångspunkter som utgör en grund till uppsatsens 

framställning av idealtyper.  

 

4.1 Bildningstraditioner  
 

Begreppet bildning är allt annat än lättolkat, inte minst för dess språkliga förutsättningar. Det 

svenska ordet bildning kan härledas till tyskans Bildung, men begreppet tycks inte slagit 

igenom utanför den tysk-germanska språkvärlden. I engelskan används istället parallella 

översättningar, ibland översätts bildung till education och en bildad person beskrivs som 

educated, i andra sammanhang översätts det till culture och en bildad person är då cultivated 

(Tängerstad 2014:62).  Den bildningshistoria som vi möter är ofta framställd ur västerländskt 

perspektiv. Dess historia startar i det antika Greklands paideia, till medeltidens formatio till 

uppkomsten av det moderna, tidigare nämnda, bildningsbegreppet från 1760-talets Tyskland. 

Här kan bildning ses som ett europeiskt begrepp, samtidigt som det bör poängteras att det 

finns motsvarigheter i andra utbildningstraditioner som i exempelvis persisk, kinesisk och 

afrikansk kultur (Gustavsson 2012:311). 

 

Bildning i den västerländska litteraturen framställs generellt utifrån tre olika versioner:  

1. Den klassiskt europeiska traditionen även kallad nyhumanistisk tradition. 

2. Den hermeneutiska bildningstraditionen  

3. Den anglosaxiska traditionen som går under beteckningen Liberal Education 

(Gustavsson 2013:193).  

 

Nedan följer en grovt förenklad genomgång av de tre traditionerna.   
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4.1.1 Klassisk/ nyhumanistisk bildningstradition  
 
Bildningsbegreppet växer fram i gränslandet mellan upplysning och romantik när Kant och 

Hegel skrev sina verk, som en motreaktion mot samhällets dominerande diskurser (Nordin 

2010a:106). Kant och Hegel kom sedermera att stå som portalfigurer för två olika 

bildningstraditioner, Kant för den nyhumanistiska och Hegel för den hermeneutiska. 

Karaktäriserande för den nyhumanistiska traditionen är betoningen på individens autonomi, 

förmågan och rättigheten att tänka själv (Nordin 2010a:106). Denna idé vidareutvecklas sedan 

av Wilhelm von Humboldt, grundaren av Berlinuniversitetet. Inom den nyhumanistiska 

traditionen står det autonoma subjektet i fokus. Människan bildar sig självständigt. För att 

anses som bildad behöver dock individen tillhandata ett visst kunskapspensum, synen på vilka 

kunskaper som premieras är och andra sidan avhängande tid och rum och är därmed 

föränderliga (Nordin 2010a:107). Det karaktäriserande för den nyhumanistiska traditionen är 

alltså två grundläggande moment, för det första tanken att människan skapar sig själv i en 

obegränsad fri process, för det andra tanken om en målbild, en förebild att sträva mot 

(Gustavsson 2011:104). Målbilden har historiskt varit synonymt med den europeiska eller 

västerländska människan ur ett androcentriskt perspektiv, den utgångspunkten blir central i 

dagens bildningsdiskussion och utvecklingen av en bildningstanke som överskrider den 

västerländska kulturens begränsningar (Gustavsson 2011:105).   

 

4.1.2 Hermeneutisk bildningstradition  
  

Karaktäriserande för den hermeneutiska bildningstraditionen som grundar sig på Hegels idéer 

är att den till skillnad från den nyhumanistiska traditionen som betonar individens autonomi 

som avgörande, snarare lägger fokus på bildning som en samhällelig och kulturell 

angelägenhet (Nordin 2010a:106). Här ses inte bildning som ett individuellt projekt utan som 

ett direkt behov av interaktion människor emellan. Människan bildas genom att röra sig 

mellan det bekanta och det främmande, mellan det egna och de Andras. Bildningens 

intersubjektiva aspekter är avgörande och dialogen lyfts fram som bärande princip (Nordin 

2010a:107).  Denna idé vidareutvecklas sedan av Hans-Georg Gadamer och hans beskrivning 

av tolkning och förståelse. Tolkningen delas, i olika uttolkningar av Gadamers text, in i tre 

moment: det redan bekanta, öppenheten, och den nya förståelsen (Gustavsson 2011:110)  

Bildningsprocessen beskrivs ofta i metaforer om den resande människan:  
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Om vi rest i klassisk mening har vi öppnat oss för det främmande och annorlunda vi mött därute; 
hemkomna tolkar vi in detta i våra tidigare erfarenheter. Det är på det sättet inte samma hem vi 
kommer tillbaka till som vi for ut ifrån. Vi tolkar om det eftersom vi mött något nytt. (Gustavsson 
2011:110).    

 

Språket är av avgörande betydelse i en hermeneutisk grundförståelse, människan grundar sina 

tolkningar i och genom språket utifrån tidigare erfarenheter, förförståelse och fördomar. 

Bildning får här inte reduceras till ett fast tillstånd. Anders Burman citerar Gadamer i boken 

Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år (2015:216) 

där han poängterar att bildning inte kan förstås som ”en fråga om ett förfarande eller ett 

förhållningssätt utan som ett tillblivet Vara”. Här beskrivs bildning snarare som ett verb än ett 

adjektiv. Bildning är en ständig utvecklingsprocess i rörelse beroende av samhällets samtida 

möjligheter och utmaningar. Det karaktäriserande för den här bildningstraditionen är att resan 

aldrig tar slut, det finns ingen målbild utan förståelse och bildning är oändliga processer, både 

för människan som subjekt och för mänskligheten, samhället, i stort (Gustavsson 2011:113).    

 
4.1.3 Liberal Education  
 

Liberal education beskrivs ofta som den amerikanska motsvarigheten till bildning inom 

pedagogisk forskning. Denna bildningstradition har haft stor påverkan på amerikanska och 

engelska college som utmärks av två centrala drag: vikten av den sociala gemenskapen samt 

en bred, allsidig utbildning (Gustavsson 2011:107). Studenterna bor ofta på campus och 

arbetar i små grupper, skolorna har ofta ett rikt utbud av olika bildningsämnen där 

grundtanken är att studenten till en början ges en så allmän utbildning som möjligt för att i 

senare år specialisera sig. Liberal Education grundar sig till en början i den klassiska 

bildningstraditionen men har under senare år omvandlats och tagit nya uttryck på grund av 

förändrad kulturell och social miljö.  

 

Martha C. Nussbaums studier vittnar om en stor om förändring och ger själv förslag på en 

utveckling av liberal education för att kunna möta det mångkulturella samhällets behov 

(Gustavsson 2011:109). I Cultivatning Humanity and world citizenship (2007) betonar hon 

behovet av att studera den egna kulturen kritiskt i relation till andra kulturer och traditioner. 

Detta beskriver hon som en narrativ föreställningsförmåga: ”förmågan att kritiskt granska sig 

själv som en kosmopolitit eller världsmedborgare, samt förmågan att sätta sig in i sina 

medmänniskors levnadssituationer” (Burman 2013:9). Liberal Education har till synes 

övergått till en hermeneutisk bildningstanke där berättelsen är central och tanken om att vi 
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genom att ta del av andras berättelser vidgar vår förståelse inte bara för de andra, utan 

framförallt om oss själva, ”det är genom andra som man lär känna sig själv” (Burman 

2015:216).  

 
 
4.2 Bildningsdidaktiska utgångspunkter  
 

Bildning består av två delar: en utgörs av bilda, en fri process, som utgår från det subjektiva. Den 
utvecklas i enighet med ens personliga utveckling, något som pågår hela livet. Den andra utgörs av 
bild, eller förebild, det resultat eller mål som processen leder fram till. (Gustavsson 2011:131).   

 
För att skapa en distinktion mellan de tre bildningstraditionerna och kunna urskilja olika 

didaktiska utgångspunkter i arbetet med idealtyper kommer synen på och användningen av 

kanon4 att få statuera exempel.  

 

4.2.1 Förmedlingspedagogik  
 

Den klassiska bildningstraditionen grundar sig som tidigare poängterats på två grundläggande 

moment, att individen skapar sig själv i en obegränsad fri process samt användningen av 

målbilder. Ett bildningssyftande kanon skulle i det här fallet kunna anspela på att individen lär 

sig av texten, läser texten för att se hur tidigare storheter tänkt och agerat för att sedan agera 

därefter. Här skulle förmedlingspedagogik kunna utgöra generellt exempel. 

Förmedlingspedagogik, som ibland går under benämningen ”katederundervisning” har lång 

historia inom skolväsendet och är starkt knuten till skolan som institution. Den går ut på att 

läraren förmedlar ett givet ämnesstoff till eleverna, det färdiga lärostoffet ses här som 

objektivt inriktat, som vilar på vetenskaplig grund och erfarenheter hämtade i det kulturella 

arvet (Gustavsson 2011:130). Här anses kunskapen finnas i lärarens undervisning, som denne 

genom användning av exempelvis läromedel och föreläsningar förmedlar till eleverna (ibid.).     

Som tidigare poängterats är målbilden avhängande samhällelig och historisk kontext, vad som 

är eftersträvandesvärt förändras i takt med samhället.  

 

4.2.2 Reflexivet och erfarenhet 
 

Den hermeneutiska bildningstraditionen betonar behovet av interaktion människor emellan, 

eleven bildas genom att röra sig mellan det bekanta och främmande. Inom den progressiva 

pedagogiken som Dewey förespråkade förkastar man synen på eleven som passivt deltagande, 

                                                
4 utmärkande litteratursamling  
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där lärarens uppgift går ut på att förmedla ett på förhand givet material som 

kunskapsbyggande till eleven (Burman 2014:189). Här betonas snarare subjektet, elevens 

motivation, tidigare erfarenheter och intresse (Gustavsson 2011:130). Andreas Nordin 

(2010a:14) beskriver här snarare det bildande förhållningssättet som reflexivt. Ett begrepp 

som Dewey använder i kombination med erfarenhet, för att information ska bli till kunskap 

krävs det att eleven gör den till sin, ”det är först när man reflekterat över sådant som man varit 

med om som de omstrukturerande upplevelserna kan förädlas till en erfarenhet som man 

sedan bär med sig i det fortsatta livet” (Burman 2014:191).   

 

Ett bildningssyftande kanon skulle här läsas i syfte att söka förstå och tolka texten, genom att 

inta ett historiskt perspektiv kunna analysera vad den haft för betydelse för just mig och min 

närhet. Genom att läsa den och relatera den till min samtid och erfarenhet skulle den kunna 

leda till nya insiktsfulla kunskaper som håller i sig livet ut.   

 

4.2.3 Interkulturalitet och motspråk  
 

Inom Liberal Education ligger intresset i att studera vad som utesluts av den på förhand givna 

kanon och fokus ligger på att lyfta fler perspektiv. Här kan didaktiska utgångspunkter som 

interkulturellt förhållningssätt och motspråk agera exempel.   

 

Interkulturell pedagogik har kommit att få en allt viktigare roll i det samhälle som 

karaktäriseras av mångfald och pluralism (Lorentz 2009:13). Den interkulturella pedagogiken 

bör förstås som ett förhållningssätt, ett förhållningssätt som skapar villkor för ömsesidig 

respekt och förståelse i så väl den enskilda klassen, som skolan som samhället i stort 

(Lahdenperä 2004:12). Utgångspunkten i den interkulturella didaktiken är att skapa 

förutsättningar för att utveckla förmågan att överbygga olika synsätt, att söka förstå, tolka och 

respektera andras perspektiv samt kunna kritiskt granska den egna etnocentrismen, genom att 

konfronteras med olika synsätt ges eleven möjlighet att kunna analysera sina egna och andras 

utgångspunkter (Lahdenperä 2004:18).  

 

Lahdenperä (2004:24–25) redogör för tre olika aspekter i den interkulturella läroprocessen. 

Den första aspekten handlar om att utforma undervisningen utifrån elevens erfarenheter, 

kunskaper och upplevelser vilket förutsätter en aktiv elev. Den andra aspekten handlar om att 

eleven ska arbeta med att konfrontera andra sätt att tänka och värden som går utanför den 
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egna kulturella förståelsen, detta för att få ökad förståelse för sitt eget sätt att tänka och 

kategorisera andra. Den tredje aspekten består av känslomässig bearbetning, med 

utgångspunkt i etnocentrismen förstå konstruerandet av andra kulturers referensramar, 

strukturella förutsättningar och reproducering av rådande makthierarkier.  

 

I Birgitta E. Gustavssons avhandling Att sätta sig själv på spel. Om språk och motspråk i 

pedagogisk praktik (2007) använder hon sig av begreppet motspråk i läroprocessen, där 

motspråk definieras som det språk som hjälper eleven att spegla det egna ”jaget”: 

 
Lärande sker mellan människor, i ett intersubjektivt växelspel och kan inte enbart ses som något 
som sker isolerat hos var och en. Att lära sig något sker i en process där man låter sig utmanas och 
provoceras i sitt tankemönster. Genom att möta det ”främmande” kan en distans till ”jaget” skapas 
som möjliggör att gränser för språk och handlande blir synliga. (E. Gustavsson 2007:9).     

 

5. Metod  
 
Denna uppsats utgörs av en kvalitativ idéanalys av utvalda delar i läroplanen för 

gymnasieskolan 2011. Genom en blandning av deduktiv och induktiv ansats har jag arbetat 

fram idealtyper sprungna ur uppsatsens teoretiska referensram. Syftet är att söka identifiera 

bildningsideal och bildningsdidaktiska förutsättningar. Idealtyperna exkluderar dock 

information nödvändig för att besvara frågan om vad kunskapskraven avser mäta, därför 

kompletterar jag idéanalysen med Laclaus & Mouffes diskursteoretiska utgångspunkt att 

språket är strukturerat i olika mönster, genom att analysera vilka tecken som har en 

privilegierad status söka ta reda på vilka kunskaper som mäts i ämnesplanernas kunskapskrav.  

 

5.1 Material och urval  
 

Motivet till att använda läroplanen för gymnasieskolan (2011) som empiriskt material grundar 

sig i läroplansteorin som i sin tur grundar sig i ramfaktorsteorin, framtagen av Urban Dahllöf 

(1967) och vidare Ulf P Lundgren (1983). Dessa forskares arbete har haft ett stort inflytande 

på didaktiska studier med fokus på relationen mellan skolpolitiska beslut och den faktiska 

realiseringen av dessa i skolan (Lundgren 2012). Som tidigare nämnts byggs varje läroplan 

upp utifrån en serie grundläggande principer om hur omvärlden bör organiseras. Läroplanen 

syftar till styrning av tänkta påverkansprocesser, genom exempelvis kursplaners syfte och 

centrala innehåll. Varje styrning kräver även någon form av kontroll, utvärdering, som 

exemplifieras i kursplaners kunskapskrav. Det är just styrning och kontroll som är av intresse 
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för läroplansteorin, vad som anses vara viktigt att styra och kontrollera är avhängt ekonomisk, 

social och kulturell kontext (Lundgren 1983:17). ”Läroplansteorin kan i detta sammanhang 

ses som försök att bygga upp en kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och 

metodik formas i ett visst samhälle och en viss kultur” (Lundgren 1983:20).  Läroplansteorin 

vilar på antagandet att det som formuleras i formuleringsarenan, i det här fallet ämnesplaner 

framtagna av staten, sedan realiseras i realiseringsarenan, i skolan av yrkesverksamma. 

Lundgren poängterar dock att realiseringen av politiska beslut i form av ämnesplaners syfte, 

centrala innehåll och kunskapskrav, är beroende av hur läraren tolkar dem (Lindensjö & 

Lundgren 2000). Läroplansteoretiker ägnar sig således åt makroorienterade analyser av 

skolans strukturella villkor, vilket sätter ramarna för lärarens autonomi (Lundgren 2012).     

 

Uppsatsens empiri utgörs av Läroplanen för gymnasieskolan (2011) inledande kapitel Skolans 

värdegrund och uppgifter samt följande ämnesplaner i samhällskunskap, svenska och 

matematik:  

• Samhällskunskap 1a1, 50 poäng (gymnasiegemensam kurs för alla yrkesprogram). 

Som bygger på kunskaper grundskolan ger.   

• Samhällskunskap 1b, 100 poäng (gymnasiegemensam kurs på alla 

högskoleförberedande program). Som bygger på kunskaper som grundskolan ger  

• Samhällskunskap 2, 100 poäng. Som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller 

kursen samhällskunskap 1b.  

• Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller 

motsvarande.  

• Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1.  

• Matematik 1a, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller 

motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 

kursen matematik 1b eller 1c. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram.  

• Matematik 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller 

motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i 

kursen matematik 1a eller 1c. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska 

programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.  
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Urvalet grundar sig på att de tre ämnena är gymnasiegemensamma ämnen, om ändock med 

olika ämnesplaner beroende på yrkesförberedande eller högskoleförberedande 

gymnasieprogram.  

Svenska och matematik är två ämnen som testas i PISA och TIMSS och samhällskunskap 

tillhör min ämneskombination i min nuvarande utbildning och är därför av vidare intresse. 

 

5.2 Idéanalys  

 

Inom disciplinen idé- och ideologianalyser saknas en allmän, erkänd indelning. Bergström & 

Boréus (2012:145–148) lyfter dock en distinktion studier emellan och kategoriserar fem olika 

inriktningar. Det finns dels studier med ett beskrivande syfte, en deduktiv ansats där 

utgångspunkten är mer ställningstagande samt studier med ett mer förklarande syfte och 

induktiv ansats. Denna uppsats bygger på en beskrivande idéanalys där syftet är att analysera 

förekomster av idéer om bildning i ämnesplaner för gymnasieskolan. Textanalyser som söker 

urskilja idéer inom ett visst skrivet material kan enligt Bergström & Boréus (2012:149) 

använda sig av två olika analysverktyg: idealtyper och dimensioner. Här används det 

förstnämnda.  

 

Genom att använda mig av idealtyper som analysverktyg kan jag sortera olika formuleringar i 

texten. Med hjälp av idealtyperna kan jag också avgöra om och vilka delar av det analyserade 

materialet som faller utanför det som går att klassificeras inom min teoretiska referensram 

(Bergström & Boréus 2012:150). Att utveckla idealtyper kräver därför god förtrogenhet med 

analysobjektet, dess möjligheter och förutsättningar och själva urvalet av idealtyper bli 

avgörande för studien (Bergström & Boréus 2012:151).  

 

5.2.1 Tillvägagångssätt  
 

Jag kommer att använda mig av ett analysschema för att söka klassificera de olika 

bildningsideal som presenterats i studiens teoriavsnitt. Idealtyperna klassisk/nyhumanistisk 

bildningstradition, hermeneutisk bildningstradition samt liberal education fungerar här i 

kombination med redogörelsen av bildningsdidaktiska utgångspunkter som ett raster, en 

tolkningsram, mot bakgrund av den tidigare genomgången (Bergström & Boréus 2012:154).   
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Tabell 1: Analysschema för klassificering av bildningsideal  

 
 
 

 Vad lära?  Hur lära?  Varför lära?  
Klassisk/ 

Nyhumanistisk  
Bildningstradition 

  

Individens autonomi 
Individualism    

Förmedlingspedagogik 
Målbild – en arbetsför 
elev  

Självuppfyllande 
Agera förebild   

Hermeneutisk 
bildningstradition 

  

Tolkning och 
förståelse. 
Språkets betydelse 

Reflexivet 
Erfarenhet    

Samhällelig och 
kulturell 
angelägenhet 

Liberal Education  Social gemenskap, 
Kosmopolit  
Världsmedborgare  

Interkulturellt 
perspektiv  
Motspråk  
Berättelser  

Möta det 
mångkulturella 
samhällets behov  

 
 
 
 
5.3 Diskursanalys  
 
Precis som inom idé- och ideologianalyser har diskursanalysen inte en specifik indelning utan 

består av en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser som används på vitt skilda 

studieområden. Winther Jørgensen & Phillips (2000:7) presenterar dock tre olika sätt att 

förhålla sig till diskursanalys; deras tolkning av Laclaus & Mouffes diskursteori, kritisk 

diskursteori samt diskurspsykologi, med motivationen att dessa tre angreppsätt lämpar sig väl 

för studier med intresse för kommunikationsprocesser. Denna studie kommer att utgå från 

Laclaus & Mouffes diskursteori.  

 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000:10) är diskursanalys inte bara en metod utan bör 

ses som ”en paketlösning” som inkluderar såväl teori som metod. I det här fallet vilar 

diskursanalysen på socialkonstruktivistisk grund och poststrukturalistisk språkteori (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:13). Laclaus & Mouffes diskursteori grundar sig, enligt Winther, 

Jørgensen & Philips, på det poststrukturalistiska antagandet att:  

 
Diskursen konstruerar den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på 
grund av språkets grundläggande instabilitet. Ingen diskurs är en sluten enhet; diskursen omfattas 
snarare ständigt i kontakten med andra diskurser. Därför är nyckelordet i teorin diskursiv kamp. 
Olika diskurser – som var för sig representerar ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala 
världen – kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså för att låsa fast språkets 
betydelse på sitt eget sätt. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13).  
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Språket ger oss alltså tillträde till att skapa representationer av verkligheten, denna verklighet 

bör inte ses som en spegling av en redan existerande verklighet, utan språkets representativitet 

bidrar till att skapa den och försätter därmed verkligheten i ständig rörelse (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000:15). Laclaus & Mouffe ser, enligt Winther et.al. alla praktiker som 

diskursiva. Det innebär att det inte finns något dialektiskt samspel mellan diskurs och något 

annat, diskursen är tveklöst konstituerande för vår värld (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:26). I och med att betydelsen aldrig blir rigid pågår en ständig kamp om definitioner och 

samhälle vars utfall får sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2000:31). 

 

Inom olika diskurser finns det dock vissa betydelsefixeringar som blivit så 

konventionaliserade att vi uppfattar dem som självklara, naturliga. Här har diskursanalysen 

till uppgift att analysera de språkliga strukturerna som format ett till synes naturligt mönster. 

Här använder sig Laclau & Mouffe av olika teoretiska begrepp för att förklara diskursens 

vara. Diskursens betydelsefixering skapas genom olika tecken som går under begreppet 

moment, varje moment ges en betydelse genom att de skiljer sig från varandra på olika sätt. 

Betydelsen av momenten utkristalliseras kring några specifika nodalpunkter, nodalpunkten 

beskrivs som ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen springer ur och från vilket 

de får sin innebörd och mening (Winther Jørgensen & Phillips 2000:33).  

 

För att vissa begrepp och föreställningar skall ses som rigida behöver andra begrepp stängas 

ute för att definitionen skall förbli intakt, som antagonister. Alla de möjligheter som 

diskursen utesluter kallar Laclau & Mouffe för diskursiva fält. Innebörden av begreppet är 

alltså beroende av vad det inte är, som dikotomin ”vi” och ”De Andra”. Men eftersom 

verkligheten är i ständig rörelse och alltid sätts i relation till det som är utanför det diskursiva 

fältet så riskerar betydelsefixeringen att undergrävas av det yttre. Här använder sig Laclau & 

Mouffe av det teoretiska begreppet element, element är de tecknen som inte slutgiltigt fått en 

rigid mening, det kan vara mångtydiga tecken, även kallat flytande signifikans (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:34). Diskursen strävar efter att göra element till moment och 

därmed avskaffa alla mångtydigheter genom en tillslutning, men en permanent tillslutning är 

inte möjlig då alla moment alltid kan ses som ett potentiellt element beroende på vilka tecken 

som sätts i relation till varandra och inte i andra (Winther Jørgensen & Phillips 2000:36). 

”Därför kan det alltid föras en kamp om hur strukturerna ska se ut, vilka diskurser som ska 

härska och vilken betydelse som de enskilda tecknen ska tillskrivas” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:36). 
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5.3.1 Tillvägagångssätt  
 
Laclau & Mouffe gör inte själva några diskursanalyser på empiriskt material men de 

formulerar som sagt begrepp i diskursteorin som går att använda som redskap i en konkret 

diskursanalys. Winther Jørgensen & Phillips (2000:57) använder sig av metaforen fisknät där 

nodalpunkten är i mitten omringad av knutpunkter som utgörs av moment och element som 

tillsammans formar ekvivalenskedjor. Genom att lokalisera nodalpunkter med tillhörande 

knutpunkter i ett konkret material möjliggörs ett tillfälle att studera hur diskurserna, 

identiteten och det sociala rummet är diskursivt orienterade. Detta gör man genom att följa 

ekvivalenskedjorna av knuttecken, det karaktäriserande för ett knuttecken är att det är 

intetsägande i sig själv utan och ges innehåll först när de knyts ihop med ett annat knuttecken 

(ibid.). I denna uppsats används diskursteorin för att analysera hur centrala begrepp i 

ämnesplanernas kunskapskrav kan klassas som nodalpunkter eller flytande signifikanser 

(element). Element som bär på mångtydighet är oftast fast i en diskursiv kamp mellan olika 

diskurser, genom att undersöka hur elementen sätts i relation till varandra genom så kallade 

ekvivalenskedjor finns det möjlighet att ta reda på elementets specifika betydelse.     

 
5.4 Avgränsning 
 
Det är forskningsfrågan som bestämt empirin. Uppsatsen syftar inte till att utreda hur 

verkligheten egentligen är bakom diskurserna, det är inte möjligt med den här valda teoretiska 

och metodologiska utgångspunkten. Syftet är snarare att undersöka vilka mönster som finns i 

de formulerade dokumenten och vilka sociala/utbildningspolitiska konsekvenser som olika 

diskursiva framställningar av verkligheten får (Winther Jørgensen & Phillips 2000:28). Jag 

har även gjort ett medvetet val att enbart analysera den senaste läroplanen (Lgy11), då den 

som tidigare beskrivits har en säregen uppbyggnad som sätts i relation till samtidens syn på 

skolans funktion. Tidigare studier visar även på att värdegrunden är relativt oförändrad från 

Lpo 94 till idag. Uppsatsen hade kunnat inkludera fler ämnesplaner men dess omfång samt 

tidsaspekt satte avgränsningen.    

 

5.5 Metodreflektion   

 
Som poängterades inledningsvis så saknar idé- och ideologianalyser en erkänd, allmän 

indelning vilket gör att nämnda analyser uppvisar stora skillnader i upplägg, denna pluralism 

kan försvåra generalisering (Bergström & Boréus 2012:166). Men genom att använda mig av 
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idealtyper går det ändock att bringa ordning i materialet vilket underbygger studiens validitet 

och reliabilitet.  

 

Reliabilitet och validitet är två viktiga kvalitetskriterier när det kommer till 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, om 

resultatet av undersökningen går att upprepa av andra forskare (Bryman 2011:49). 

Validitetsaspekten handlar dels om studien mäter det den sagt att den har för avsikt att mäta, 

dels om resultatet av undersökningen går att generalisera samt frågan om kausala 

förhållanden, om det går att motivera att variabel x orsakar y (Bryman 2011:50–51).  

 

Begreppen validitet och reliabilitet springer ur den kvantitativa forskningstraditionen och får 

en lite annorlunda karaktär i kvalitativa studier som karaktäriseras av tolkning och 

förförståelse. Här blir det desto viktigare att förtydliga min sociala position i ett föränderligt 

socialt landskap (ibid. s. 352). Bryman (2011:167) menar att ”om en mätning inte är reliabel 

kan den inte heller vara valid”, så en tydlig beskrivning om teoretisk tolkningsram och 

tillvägagångssätt är avgörande för studiens kvalité.  

 

Precis som Dannefjord (2006:36) skriver ligger inte studiens resultat och dess möjlighet till 

generaliserbarhet i dess empiri, utan i den teori som själva empirin argumenterar för. Det är 

teorin som utgör uppsatsens objektivitet och därmed dess vetenskapliga fundament (May 

2013:18). Ett välarbetat analysverktyg som idealtyper kan då gynna systematisk jämförelse 

och komparativa analyser. Metoden lämpar sig då även på material med större omfång i 

behov av kategorisering (Bergström & Boréus 2012:166).  

 

Nackdelen med idealtyper som analysverktyg är för det första att det tar tid att utarbeta 

idealtyper, det kräver noga inläsning och det är inte självklart hur idealtypen bör se ut. Det 

finns också en risk att framställningen av klassificeringsschemat snarare blir en del av 

resultatet än en på förhand konstruerad modell som ska fungera som teoretisk tolkningsram 

(Bergström & Boréus 2012:167), frågor om materialet blir påtvingad analysmodellen väcks 

och hur begrepp och utsagor kan tänkas tänjas för att passa in i den förbestämda 

klassificeringen (ibid.). Det finns likaså en risk att jag som forskare tillskriver materialet 

egenskaper som lämpar sig för mitt syfte och då har vi ett validitetsproblem (Bergström & 

Boréus 2012:167). Här kan en resultat- och analysframställning som återge exemplifierande 

citat forcera validitetsproblematiken då läsaren själv ges möjlighet att kontrollera och tolka.  
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En idéanalys kan göras utifrån olika vetenskapliga traditioner, genom att använda sig av en 

lösare analysmodell där det lämnas mer utrymme för tolkning, desto mer anknyter man till 

den hermeneutiska traditionen. Olika forskare kan här göra olika bedömningar som kommer 

att vara avgörande för studiens utfall (Bergström & Boréus 2012:169). Hade jag istället valt 

att använda mig av mer specificerade idealtyper hade risken för bortfall p.g.a. att materialet 

inte passar in under någon av kategorierna ökat (ibid.).      

 

En diskursanalys kan sägas syfta till att studera och avslöja oreflekterade grundantaganden 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:28). Med den utgångspunkten är det viktigt som forskare 

att ställa sig främmande inför materialet. Detta kan vara svårt i mitt fall då jag arbetar med 

analysmaterialet kontinuerligt och var bekant med det innan studien påbörjades. Jag är även 

starkt präglad av min nuvarande utbildning och interkulturella förhållningssätt. Detta kan ses 

om problematiskt utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då min uppfattning och 

föreställning av dokumentet är ett resultat som speglar sig i tidigare erfarenheter och 

begreppsvärldar. Utifrån en hermeneutisk vetenskapstradition är detta problem oundvikligt då 

forskaren alltid innehar en position till undersökningsområdet som i sin tur påverkar studiens 

utfall. Men enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000:31) är det en stringent användning av 

teori och metod som gör humanistiska studier legitima som kunskapsproducerande. Genom 

att se världen genom en teori kan vi ställa oss främmande för det som tidigare uppfattats som 

självklarheter och ställa frågor som går utöver vår vardagliga förståelse, men att nå fram till 

en sanning är en utopi då sanningen själv är en diskursiv konstruktion (ibid s. 56).  

 

Vidare finns det för- och nackdelar beträffande just textanalys generellt. Fördelen med att 

studera en offentlig handling som läroplanen för gymnasieskolan 2011 är just dess 

tillgänglighet. Empirin kan ses som tidseffektiv då personlig kontakt och transkribering 

uteblir, det är kostnadsfritt och tillgänglig för vem som helst att granska (May 2013:239). 

Reflektion av forskningsetiskt övervägande när det kommer till informanters integritet uteblir. 

Det problematiska med dokumentstudier är att ens personliga preferenser, begreppsförståelse 

och tidigare erfarenheter påverkar vår förståelse av texten, av May (2013) benämnd som 

selektiv påverkan. Det finns även en risk att förstå dokument som stabila och statiska, vilket 

vi redan vet att Lgy 11 inte är då lärarens tolkningsram och att sociala, kulturella och 

ekonomiska påverkansprocesser är av avgörande betydelse.  
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6. Analys  
 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka bildningsideal som fanns representerade i Lgy 11 

och vidare söka identifiera bildningsdidaktiska förutsättningar i sju utvalda ämnesplaner i 

samhällskunskap, svenska och matematik. För att sedan föra en vidare diskussion om vad som 

kan tala emot skolans bildningsmöjligheter idag. Med uppsatsens analysmodell av idealtyper 

samt den kompletterande diskursteorin har det, med hjälp av tidigare forskning och 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt, gått att kategorisera följande analysrubriker kopplade till 

uppsatsens syfte.  

 
 
6.1 Den arbetsamme, förstående världsmedborgaren  
 
Under rubriken Skolans värdegrund och uppgifter har jag funnit flera citat som jag tolkat som 

bildningsideal. Jag inleder med ett resonemang kopplat till den klassiska/nyhumanistiska 

traditionen.   

 

Den klassiska/nyhumanistiska bildningstraditionen har problematiserats och i mångt och 

mycket stängts ute i vår tid, anledningen till det kan precis som Gustavsson (2011:105) 

skriver bero på den maktaspekt som förknippats med det bildningsidealet, ett elitistiskt 

projekt till för den västerländska mannen. Ett ideal som inte är förenligt med det 

mångkulturella, pluralistiska samhället vi lever i idag. Målbilden skiftar dock, som tidigare 

sagt, fokus beroende på social och kulturell kontext och enligt genomgången av tidigare 

forskning i ämnet tycks det skett en förskjutning från målbilden kopplad till nationellt 

ursprung och kön till en målbild som fokuserar på individens prestation, där det 

intersektionella perspektivet tycks passerar oreflekterat. Tidigare forskning av Carlbaum 

(2012), Ringarp (2013) och Nordin (2008) visar på en framväxt av en arbetsför individ som 

medborgarideal, vilket påverkat uppsatsen och lett fram till en induktiv ingång i relation till 

det tidigare deduktiva. I analysmodellen för idealtyper under det nyhumanistiska 

bildningstraditionens målbild har jag därför placerat in urklipp som rör just elevens plats på 

arbetsmarknaden. I värdegrunden går exempelvis att läsa: ”Skolan ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och 

innovationstänkande.” (värdegrunden s.7).   
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Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, 
ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 
kunskaper och sätt att arbeta. (värdegrunden s.7).  

 

Denna formulering beträffande formuleringen det livslånga lärandet skulle kunna vara ett 

resultat av det transnationella samarbetet och EU kommissionens Lissabonstrategi som 

Nordin (2008) refererar till i sin undersökning. Vidare kan vi i Skolans värdegrund och 

uppgifter läsa; ”Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag. 

Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier” 

(värdegrunden s.7).   

 
Den klassiska/nyhumanistiska bildningstraditionen har som tidigare framhållits två 

grundläggande moment, den ena är tanken om en målbild, en förebild att sträva mot 

(Gustavsson 2011:104). Här tycks skolans avsikt vara att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för eleven att tillägna sig och utveckla kunskaper som underlättar deras plats 

på arbetsmarknaden. Inom det klassiska/nyhumanistiska bildningstraditionen står det 

autonoma subjektet i fokus och människan förväntas bilda sig självständigt (Nordin 2010a). 

Detta blir intressant i relation till den tidigare forskningen där den goda medborgaren 

porträtteras som en produktiv arbetare och Nordin (2008) och Carlbaums (2012) resonemang 

om att ansvaret flyttats från stat till individ. Eleven kan här anses behöva ta ett personligt 

ansvar att utveckla kunskaper och förutsättningar för att kunna fungera inom ramar för den 

globala ekonomins gemenskap, om eleven inte assimilerar sig till rådande strukturer riskerar 

denna att uteslutas i samhällsgemenskapen. Carlbaum menar att ett sådant individualistiskt 

förfarande påverkar det demokratiska medborgarskapet, ”Utbildning blir inte längre en del i 

fostrandet och socialiseringen till demokratiska medborgare i ett pluralistiskt samhälle. 

Förmågor som solidaritet, att göra sin röst hörd och att stå upp för och politisera sina egna och 

andras erfarenheter begränsas och tystas.” (Carlbaum 2012:246). Men läroplanens värdegrund 

är för komplex för att kunna dra sådana entydiga växlar.  

 

Det andra grundläggande momenten inom den klassiska/nyhumanistiska bildningstraditionen 

är tanken att människan skapar sig själv i en obegränsad fri process (Gustavsson 2011:104).  

Nordin (2010a:106) skrev att det karaktäriserande för den nyhumanistiska traditionen är 

betoningen på individens autonomi, förmågan och rättigheten att tänka själv. Att människan 

bildar sig självständigt utifrån ett egenintresse. Detta går att finna i formuleringar så som: 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
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delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Värdegrunden s.5) och 

”Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 

utveckling” (värdegrunden s.8). Den påstådda ansvariga friheten tåls dock att diskuteras i 

relation till det samhälle vi lever i idag, vilket återkommer i uppsatsens avslutande diskussion.   

 

Skolans uppgift, kopplat till uppsatsens teoretiska framställning av förmedlingspedagogik i 

relation till den klassiska/nyhumanistiska bildningstraditionen, blir här att förmedla värden 

som gestaltas som objektiva, som vilar på vetenskaplig grund och erfarenheter hämtade i det 

kulturella arvet (Gustavsson 2011:103). Detta är en tankegång som återfinns i Skolans 

värdegrund och uppgifter. Det står explicit att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet” (värdegrunden s.5). Det står även att eleverna ska ”inhämta 

och utveckla kunskaper och värden”. Dessa värden konkretiseras i citat om att undervisningen 

ska vila på ”demokratisk värdegrund och respekt för de mänskliga rättigheterna.” 

(värdegrunden s.5) och ”främja aktning för varje människas egenvärde.” (värdegrunden s.5). 

Detta genom att utforma utbildningen så att;  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 
utbildningen ska gestalta och förmedla. (värdegrunden s.5).  

 

Vidare går att läsa att detta ska ske;  
 

I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism 
sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen ska vara icke-konfessionell. (värdegrunden s.5).   

 

Detta avslutande citat har varit uppe för debatt i flera år. De tidigare värdena kopplas samman 

med den kristna traditionen och den västerländska humanismen vilket återigen ger det 

klassiska/nyhumanistiska bildningsidealet stämpeln som elitistiskt och utanförskapande.  

Att det finns en hel del värden som uttryckligen ska förmedlas står klart, frågan är hur? I 

Skolans värdegrund och uppdrag sidan 6 står att läsa:  

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska former och utveckla elevernas 
förmåga att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva 
inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter 
eleverna har. (värdegrunden s.6). 

 



 31 

Detta kan kopplas till Wahlström och Sundbergs (2015) undersökningsrapport som visade på 

att lärares bedömningspraktiker förändrades med Lgr11. Styrning med riktlinjer och 

kommentarmaterial har stor betydelse för lärarens arbete med bedömning och konkretiserande 

av kunskapskrav med hjälp av b.la. digitala lärarplattformer med matrismallar för bedömning 

och lokala pedagogiska planeringar. Här ser vi hur det läroplansteoretiska perspektivet kan 

förstås, Lindensjö och Lundgrens (2000) antagande att läroplanens framställning på 

formuleringsarenan har avgörande betydelse för realiseringsarenans utformning och agerande. 

Återigen lyfts elevens, individens egna ansvar för sina studieresultat upp. Läraren förväntas 

förmedla kunskap till eleverna, ge dem redskap för att påverka sin situation. Här poängterar 

såväl Nordin (2008) som Carlbaum (2012) elevernas olika förutsättningar att tillägna sig 

kunskap som redskap till att påverka sin situation, en tråd som kommer att återupptas i 

uppsatsens avslutande diskussion.  

 

Det klassiska bildningsidealet är det ideal som jag funnit mest spår av i texten Skolans 

värdegrund och uppgifter. Det kanske är föga förvånande med tanke på att vårt skolsystem 

härstammar från den tyska traditionen, men det kan också mycket väl bero på att min idealtyp 

kompletterats av tidigare forskning om en möjlig samtida målbild. Carlbaum (2012) och 

Nordin (2008) menar dock på att målbilden arbetsför eller arbetsam inte är tillräcklig för att 

upprätthålla det demokratiska samhället, den globaliserade världen kräver ett helt annat arbete 

för strävan av social inkludering. För att detta ska möjliggöras behöver normen utvidgas och 

ett intersektionellt perspektiv intas för att eleven och samhällsmedborgare i stort ska få ökad 

förståelse för den mångfald som betecknas av den globaliserade världen.  

 

Begreppet förståelse och tanken om bildning som en samhällelig och kulturell angelägenhet 

leder oss in på den hermeneutiska bildningstraditionens plats i Skolans värdegrund och 

uppgifter. I läroplanen för gymnasieskolans 2011 inledande värdegrund återfinns rubriken 

Förståelse och medmänsklighet, där går att läsa att ”Skolan ska främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” (värdegrunden s.5).  

 

Enligt Nordin (2010a:107) så är de intersubjektiva aspekterna och dialog en bärande princip 

inom den hermeneutiska bildningstraditionen. Människan bildas genom att röra sig mellan det 

bekanta och det främmande, mellan det egna och de andras. Frågan om vem/vilka som är de 

andra blir dock komplicerad i ett klassrum som karaktäriseras av pluralism, detta förutsätter, i 
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linje med den progressiva pedagogiken, att elevens egna erfarenheter tas i beaktande och att 

undervisningen anpassas efter det faktum att eleverna har olika erfarenhetsvärldar.  

På sidan 8 i Skolans värdegrund och uppgifter står det att:     

 
Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge 
eleverna möjlighet att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över 
sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. (värdegrunden s.8). 

 

Enligt Hans-Georg Gadamers beskrivning av tolkning och förståelse så kan tolkningen delas 

in i tre moment: de redan bekanta, öppenheten, och den nya förståelsen (Gustavsson 

2011:110). Rätten till modersmålsundervisning och grundläggande kunskap om det egna 

kulturarvet blir utifrån det perspektivet nödvändigt, vilket poängteras i läroplanen; ”En trygg 

identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder” (värdegrunden s.5).   

 
Precis som mitt exemplifierande av användandet av kanon under rubriken 3.2 

Bildningsdidaktiska utgångspunkter, poängterar det reflexiva och erfarenhetsgrundade 

hermeneutiska bildningsidealet behovet av ett historiskt perspektiv för att förstå sin samtid. 

Detta återfinns i texten Skolans värdegrund och uppgifter;   

 
Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och 
beredskap inför framtiden. Undervisningen ska också utveckla förståelse för kunskapens 
relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande. (värdegrunden s.7).  

 

Att eleven bör utveckla förmågan till dynamiskt tänkande och förståelse för kunskapens 

relativitet är högaktuellt i dagens samhälle enligt Dick Harrissons inledande resonemang. Det 

är av samhälleligt och kulturellt intresse att eleven lär sig att hantera information i en global 

värld. I det hermeneutiska bildningsidealet tar resan aldrig slut utan såväl människa som 

samhälle ställs alltid inför nya utmaningar som inte alltid går att förutspå. Även detta 

resonemang återfinns i läroplanens inledande del;   

 
Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 
viktig. (värdegrunden s.7). 

 
Det har under analysens gång tett sig stundtals svårt att skilja mellan det hermeneutiska 

bildningsidealet och liberal education-idealet. Den främsta skillnaden är Martha C. 

Nussbaums resonemang om världsmedborgarskap och kosmopolit och vikten av att studera 

den egna kulturen kritiskt. Här är berättelsen central och tanken om att vi genom att ta del av 
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andras berättelser vidgar vår förståelse inte bara för de andra, utan framförallt om oss själva 

(Burman 2015:216). Ett ideal om eleven som världsmedborgare går att återfinna under 

rubriken förståelse och medmänsklighet:  

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 
ställer höga grav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 
mångfald (värdegrunden s.5).  

 
Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska 
utan också det nordiska, det europeiska och ytterst globala. Internationella kontakter och 
utbildningsutbyte med andra länder ska främjas (värdegrunden s.5).  

 
För att möjliggöra en global gemenskap behöver eleverna utveckla förmågor om respekt för 

olikheter och förståelse för det mångkulturella samhällets fördelar och möjligheter. Under 

rubriken saklighet och allsidighet står det att ”skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar 

och uppmuntra att de förs fram” (värdegrunden s.6). Detta förutsätter att den undervisande 

läraren intar ett interkulturellt förhållningssätt. Utgångspunkten i det interkulturella 

förhållningssättets didaktik är att skapa förutsättningar för att utveckla förmågan att 

överbygga olika synsätt, att söka förstå, tolka och respektera andras perspektiv, detta genom 

att eleven konfronteras med andra sätt att tänka och värden som går utanför den egna 

kulturella förståelsen (Lahdenperä 2004). I texten Skolans värdegrund och uppgifter framhålls 

det internationella perspektivet och det står att ”ett internationellt perspektiv är viktigt för att 

kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att kunna skapa 

internationell solidaritet.” (värdegrunden s.7).  Samtidigt framhålls förmågan till kritiskt 

tänkande  
 

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka 
och arbeta. (värdegrunden s.7). 

 

Nu ställer jag mig frågan när och hur dessa värden, förmågor och kunskaper ska förmedlas, 

utvecklas och kontrolleras vilket leder oss in på ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och 

kunskapskrav.  

 
6.2 Relationen mellan värdegrund och ämnesplaner  
 
 
Som tidigare betonats har läroplanen, sedan läroplansreformen 1994, vilat på två ben – med 

mål och ett eftersträvande ideal i ena hörnet och frihet och relativt öppna 

kompetensorienterande mål i det andra. Med tanke på det pluralistiska samhället vi lever i 
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sägs detta vara en förutsättning för den mål- och resultatstyrda skolan (Sundberg 2016:87). I 

Lgy11 inledande text Skolans värdegrund och uppgifter redovisas de grundläggande värden 

som undervisningen både ska förmedla och grunda sig i. Frågan är då om detta är någonting 

som återspeglas i ämnesplanerna för samhällskunskap, svenska och matematiks syfte. Vi 

börjar med ämnet samhällskunskap allmänna övergripande syfte, oberoende delkurs. Här 

finns några formuleringar som kan kategoriseras under uppsatsens idealtyper av 

bildningsideal.   

 

Ämnesplanens syfte -  Samhällskunskap  

 

Inom det klassiska/nyhumanistiska bildningsidealet lyfts individens möjlighet till autonomi, 

förmågan och rättigheten att tänka själv och påverka sin situation (Nordin 2010a). I 

ämnesplanen står det att undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla:  
Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna så väl de individuella som de kollektiva 
rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och 
funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv (samhällskunskap s.1).  

 

Detta stämmer väl överens med den syn på kunskap om både demokrati och det mänskliga 

rättigheterna ses enligt värdegrunden beskrivs som värdefull kunskap, vilket ska förmedlas till 

eleven (värdegrunden s.5). Citatet inkluderar även tolkningar, perspektiv och det globala 

samhället i relation till det lokala vilket tidigare kategoriserats inom det hermeneutiska- och 

liberal education bildningsidealet. Inom det hermeneutiska bildningsidealet lyfts språket upp 

som avgörande betydelse och antagandet att människan grundar sina tolkningar och vidare 

förståelse i och genom språket utifrån tidigare erfarenheter, förförståelse och fördomar 

(Burman 2015). Vikten av ett ämnesspråk inom den tvärvetenskapliga samhällskunskapen 

framträder i ämnets syfte;    
Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa 
samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv. (samhällskunskap 
s.1).  

 
Samt att eleverna bör utveckla en ”förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera 

orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och 

metoder.” (samhällskunskap s.1). Vilka begrepp, teorier, modeller och metoder tycks vara upp 

till den enskilda läraren att avgöra vilket kommer att diskuteras under analysrubrik 6.3.  

 



 35 

Det framträder även ett syfte om behovet av ökad förståelse för andra människor i citatet: 

”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor” 

(samhällskunskap s.1).  Hur detta ska gå till och vilka samhällsfrågor som ska aktualiseras är 

flytande, detta kan tolkas som en förutsättning för att kunna arbeta med progressiv pedagogik 

som ska anpassas utifrån elevens erfarenhetsvärld där elevens motivation, tidigare erfarenhet 

och intresse bör tas i beaktning (Gustavsson 2011).  

 

Vikten av det historiska perspektivet som betonades i texten Skolans värdegrund och 

uppgifter återfinns även i ämnesplanens syfte där det står att:  

 
Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper 
och samhällsstrukturer. (samhällskunskap s.1).  

 
I ämnesplanen för samhällskunskaps syfte tar resonemanget om eleven som 

världsmedborgaren och vikten av det internationella samarbetet som tidigare kategoriserats 

inom liberal education-idealet relativt litet utrymme. Förutom tidigare angett citat om global 

nivå så återfinns en formulering om att undervisning i samhällskunskap ska syfta till att 

eleverna utvecklar kunskap om hur ”politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar 

idag människor i olika samhällen över hela världen” (samhällskunskap s.1).  

 

Vikten av att undervisningen bygger på vetenskaplig grund och behovet av att eleverna 

utvecklar en förståelse för det vetenskapliga arbetet samt ett kritiskt förhållningssätt utgör en 

stor del inom samhällskunskapens syftesbeskrivning;  

 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en 
förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till 
att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningsätt och eleverna ska 
därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera 
information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen 
(samhällskunskap s.1). 

 
Ämnet samhällskunskap har enligt min tolkning klart bildningsdidaktiska förutsättningar.  

Ämnesplanens syfte -  Svenska  

 

En analys av ämnesplanen för ämnet svenskas syftesbeskrivning vittnar även det om flertalet 

bildningsdidaktiska förutsättningar. I inledningen kan vi läsa att:  
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Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 
reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 
personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 
känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. (svenska s.1).   

Det här citatet anser jag inkluderar alla de tre bildningsidealen. Undervisning i språk och 

retorik har precis som Wahlström (2016) poängterade inledningsvis haft en grundläggande 

roll som bildningsämne och stor betydelse för upprätthållandet av politiskt inflytande och 

makt. Ett välutvecklat språk kan utifrån Nordins (2010a) framställning av det 

klassisk/nyhumanistisk bildningsidealet ses som en förutsättning till autonomi och möjlighet 

för människan att bilda sig självständigt. Citatet inkluderar även ett syfte om språket som 

verktyg för reflektion och kunskapsutveckling vilket betonas som avgörande inom det 

hermeneutiska bildningsidealet (Burman 2015). Även liberal education-idealets betoning på 

berättelsens centrala plats och tanken om att vi genom att ta del av andras berättelser vidgar 

vår förståelse inte bara för de andra, utan om sig själv (Burman 2015). Vidare går att läsa att:  

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja 
deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 
språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska 
också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som 
behövs i arbetslivet och för vidare studier. (svenska s.1).   

Undervisningen kan tolkas som att läraren ska ”hjälpa eleven att hjälpa sig själv”, här skrivs 

ingenting om att läraren ska förmedla kunskap utan lärarens arbete tolkas här snarare som 

handledande där elevens autonomi lyfts fram som huvudsyfte. Citatet ger även uttryck för en 

målbild om eleven som framtida arbetare som kan kopplas till uppsatsens redogörelse av 

tidigare forskning.  

Det hermeneutiska bildningsidealets didaktiska utgångspunkter reflexivet och erfarenhet i 

relation till andras erfarenheter och perspektiv läses in i citatet om att undervisning i svenska 

ska ”utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. ” (svenska s.1).  

Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras 
muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, 
efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av 
skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 
intressen och den egna utbildningen. (svenska s.1).   

Detta resonemang vidareutvecklas sedan när vikten av skönlitteratur, någonting som Martha 

C Nussbaum gjort till sin huvudparad inom liberal education, preciseras:     
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Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 
i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 
förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 
utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.  (svenska s.1).  

Detta kan dels kopplas till Birgitta E. Gustavssons avhandling Att sätta sig själv på spel. Om 

språk och motspråk i pedagogisk praktik (2007) där hon använder sig av begreppet motspråk i 

läroprocessen, där motspråk definieras som det språk som hjälper eleven att spegla det egna 

”jaget”. Och dels det intersektionella förhållningssättets strävan att arbeta med relationen av 

det särskiljande och gemensamma utifrån olika kulturella preferenser (Lahdenperä 2004).  

Eleven förväntas även inom ämnet för svenskundervisning utveckla: ”Kunskaper om centrala 

svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa 

i ett sammanhang.” (svenska s.2) samt ”Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över 

skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” (svenska s.2).  

Även ämnet svenska tycks ha klara bildningsdidaktiska förutsättningar.  

Ämnesplanens syfte – Matematik  

Precis som språkstudier har ämnet matematik haft en avgörande och ohotad roll inom den 

västerländska utbildningstraditionen (Wahlström 2015). Ämnesplanen inleds med citatet:  

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur 
praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan 
(matematik s.1).   

Ämnet motiveras av att tillhöra det kulturella arvet som Gustavsson (2011) refererar till under 

rubriken förmedlingspedagogik. Det beskrivs vidare som internationellt gångbart och en 

förutsättning för att möta framtida behov. I ämnet matematiks syftesformulering återfinns 

målbilden om eleven som framtida entreprenör och problemlösare, som i exempelvis citaten:  

”Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel.” (matematik s.1) 

samt ”I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa 

situationer. ” (matematik s.1).  
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Även ämnesspråk har en viktig plats inom matematiken, vilket kan kopplas till det 

hermeneutiska bildningsidealet. Där språket förväntas stödja eleven i sin process till förståelse 

och tolkning av sammanhang:  

 
Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika 
strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och 
yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och 
bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar 
förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och 
samhälle. (matematik s.1).  

Matematik beskrivs som någonting som knyter samman människor från olika delar av världen 

då ”Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.” 

(matematik s.1).  

Även matematiken har helt klart bildningsdidaktiska förutsättningar. Men bara för att det 
finns förutsättningar innebär det inte det kommer att utgöra en grund läroplattformarnas 
bedömningsmatriser eller lärarens LPP (Wahlström 6 Sundberg 2015). Här är ämnets centrala 
innehåll styrande.  

 
6.3 Ett centralt innehåll fri för tolkning  
 
 
Tidigare avsnitt behandlade ämnesplanerna för ämnena samhällskunskap, svenska och 

matematik för gymnasieskolans övergripande syfte. Här följer en redovisning av respektive 

kurs centrala innehåll kopplat till de bildningsideal som arbetats fram genom analysen av 

idealtyper. Det centrala innehållet föreskriver vad undervisning i kursen ska behandla. Som 

titeln för analysen skvallrar om så visar analysen av de olika ämnesspecifika kursernas 

centrala innehåll att det finns bildningsdidaktiska förutsättningar, men att det enligt min 

tolkning är avhängigt lärarens tolkning utifrån elevensgruppens karaktär och aktuella 

samhällsförhållanden och händelser.   

 

Samhällskunskap kurs 1a1, 50 poäng i yrkesförberedande program  
 
Utifrån analysmodellen för idealtyper har jag klippt in citat som kan kopplas till 

bildningsidealens vad lära.  Inom den klassiska/nyhumanistiska bildningsidealet står 

individens autonomi i fokus, till detta kan undervisning under punkten:  
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• ”Medborgarnas möjligheteter att påverka politiska beslut på olika nivåer.” 

(samhällskunskap s.7). 

 

Inom det hermeneutiska bildningsidealet framhäver språkets betydelse för vidare tolkning och 

förståelse, detta skulle kunna arbetas med under det centrala innehållet: 

 

• ”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt 

i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 

utanförskap.” (samhällskunskap s.7).   

 

Det citatet skulle även kunna passa in under liberal education-idealet, men jag har här valt att 

fokusera på tanken om världsmedborgarskap och det kritiska granskandet av ”det egna”, här 

kan följande tre punkter agera exempel:  

 

• ”demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. 

Internationella och nordiska samarbeten.” (samhällskunskap s.7).  

• ”Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och 

politik.” (samhällskunskap s.7).   

• ”metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.” 

(samhällskunskap s.7).  

 

Samhällskunskap kurs 1b, 100 poäng i högskoleförberedande program  

 

Kursens är dubbelt så stor som samhällskunskap 1a1, det centrala innehållet är detsamma som 

för yrkesförberedande med tillägg på politiska ideologier och deras koppling till 

samhällsbyggande och välfärdsteorier, samhällsekonomi, massmediers och 

informationsteknikens roll i samhället samt samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller 

och metoder. Förutom de punkter som presenterades i ovanstående kurs görs följande tillägg 

kopplat till bildningsidealen:  

   

• ”Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med 

undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden.” (samhällskunskap s.12).  
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• ”Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjlighet att påverka 

människor samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och 

nyhetsvärdering.” (samhällskunskap s.12).   

 

Inom den högskoleförberedande grundkursen i samhällskunskap läggs ett större fokus på 

språkliga förutsättningar för att söka analysera samhällsfrågor och samhällsförhållanden. 

Vilka begrepp, teorier, modeller, metoder, samhällsfrågor och samhällsförhållanden som står 

till förfogande tycks vara upp till läraren att avgöra.  

 

Samhällskunskap kurs 2, 100 poäng. Som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller 

kursen samhällskunskap 1b.  

 

Detta är en fördjupningskurs vilket tydligt styr det centrala innehållet, punkten:  

 
• ”tematisk fördjupning i samhällsfrågor.” (samhällskunskap s.15).	

 
är så intetsägande att den skulle kunna placeras in under alla tre bildningsideal beroende på 

vilken fördjupning och vilken samhällsfråga som tas upp under kursen.  

Punkterna:  

• ”Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till 

exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till 

maktfördelning och ekonomiska villkor.” (samhällskunskap s.15).  

• ”Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i 

arbetet med  komplexa samhällsfrågor.” (samhällskunskap s.15).  	

har jag valt att koppla till det hermeneutiska bildningsidealet då jag kategoriserat 

ämnesspråket av särskild vikt, då idén om att människan grundar sina tolkningar i och genom 

språket och utifrån tidigare erfarenheter, förförståelse och fördomar (Burman 2015) är 

bärande inom idealet.  

När det kommer till liberal education-idealets syn på eleven som kosmopolit och 

världsmedborgare med kritiskt perspektiv till det egna, skulle följande punkt kunna tolkas 

som bildningsförutsättande:  
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• ”Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor 

och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, 

keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart 

samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.” 

(samhällskunskap s.15).  

• ”Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och 

källor i  arbetet med komplexa samhällsfrågor.” (samhällskunskap s.15).   

Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.  

I det centrala innehållet för ämnet svenska står det ingenstans om elevens autonomi och språk 

som maktmedel, detta är någonting som jag dock väljer att tolka in mellan raderna då det 

klargjorts utifrån tidigare genomgång av den historiska användningen av språk inom den 

klassisk/nyhumanistiska bildningstraditionen. Däremot lyfts det fram flera punkter som kan 

tolkas in under såväl det hermeneutiska bildningsidealet som liberal education. Som tidigare 

sagt har skönlitteraturens möjligheter en särställning inom den senare tidens liberal education. 

Och ett välutvecklat ämnesspråk antas inom min tolkning av det hermeneutiska 

bildningsidealet som en klar förutsättning för vidare förståelse.  

 
• ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 
 Grundläggande källkritik.” (svenska s.9).    

• ”Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och 
strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera 
språkriktighetsfrågor.” (svenska s.9).   

• Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 
(svenska s. 9).    

 
Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. 	

Återigen lyfts här ämbetsspråkets bildande karaktär som kan kopplas till det hermeneutiska 
bildningsidealets syn på tolkning och förståelse: 

 
• ”Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning 

av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och 

stildrag som hör till dessa texttyper.” (svenska s. 12).   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• ”Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.” (svenska s. 12).  

• ”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter.” (svenska s. 12).    

Nedanstående citat skulle säkert få Martha C Nussbaum att jubla, berättelsens centrala punkt 

inom liberal education-idealet får här en tydlig koppling:   

 

• ”Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika 

tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen 

mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat 

samhällsutvecklingen.” (svenska s. 12).    

Matematik 1a, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller 
motsvarande, yrkesförberedande program.   

Strukturen som följer det centrala innehållet ser annorlunda ut inom ämnet matematik än 

inom svenska och samhällskunskap. Här finns det fler punkter med överrubriker och mer 

konkreta punkter kopplade till ämnet. Det bör här förtydligas att jag inte är tillräckligt 

matematisk kunnig för att göra en djupare analys av det matematiska ämnets 

bildningsmöjligheter. Jag söker efter ord och formuleringar som passar in i mitt 

analysverktyg. Även inom matematiken är ämnesspråket av avgörande betydelse, det beskrivs 

som syftesbeskrivningen redogjorde för som ett världsspråk. Genom att lära sig om olika 

begrepp och deras betydelse kan eleven, utifrån det hermeneutiska idealet, se och uppfatta 

verkligheten på ett annat sätt.  

En annan sak som framkom av analysen av matematikens centrala innehåll var dess möjlighet 

att skapa sammanhang för såväl karaktärsämnena som andra ämnen. Även detta kopplar jag 

till det hermeneutiska bildningsidealet resonemang av reflexivet av erfarenhet.  

• ”Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för 

karaktärsämnena.” (matematik s. 3).   

• ”Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena 

samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.” (matematik s.3).  
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• ”Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika 

problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i 

dessa situationer.” (matematik s. 3).    

• ”Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar 

i andra ämnen.” (matematik s. 3).    

Matematik 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller 
motsvarande, högskoleförberedande program.   

Inom den här kursen finns ett centralt innehåll som går att koppla till individens autonomi och 

möjlighet att påverka sin situation som lyfts fram inom det klassiska/nyhumanistiska 

bildningsidealet:  

 
• ”Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal 

skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för 

användning av digitala verktyg.” (matematik s. 6). 

Punkter som berör ämnesspråk i relation till karaktärsämnena finns representerade även här då 

det centrala innehållet lyfter begrepp som till exempel förändringsfaktor och index, funktion, 

procentbegrepp (matematik s. 6). Det redogörs även punkt att granskning av statistiska 

metoder (som kan tolkas som kritisk granskning),  

 

• ”Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom 

vetenskap.” (matematik s. 6).   

• ”Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av 

sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och 

säkerhetsbedömningar.” (matematik s. 6).   

Det centrala innehållet har helt klart bildningsdidaktiska förutsättningar, vilket kanske kan ses 

som föga förvånande, för precis som referensen till Sharon Riders (2016) åsikt i inledningen, 

så står inte vetenskaplighet och åsikten om att skolan ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet i motsatsförhållande till bildning. Vilket vetenskapligt perspektiv och hur 

uppgiften ska konstrueras och bedömas tycks dock fortfarande vila på den professionella 

lärarens axlar. En intressant iakttagelse är dock diskrepansen mellan yrkesförberedande och 
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högskoleförberedande kurser där elever som studerar på högskoleförberedande kurserna har 

ett centralt innehåll med betoning på ämnesspråk tillskillnad mot yrkesförberedande elever 

som därmed inte ges samma förutsättningar för hermeneutisk- och liberal education 

bildningsmöjligheter.  

 

Med motivation för likvärdig utbildning och bedömning har dock bedömningskriterierna i 

Lgy11 konkretiserats under ämnesplanens rubrik kunskapskrav och jag frågar mig om det går 

att identifiera någon/några särskilda bedömningsdiskurser.       

 
6.4 Kunskapskrav fyllda med flytande signifikanser    
 
 
Syftet med diskursanalysen var att lokalisera nodalpunkter för att vidare studera hur 

diskurserna är diskursivt orienterade. Genom att följa momentens ekvivalenskedjor såg jag en 

möjlighet att identifiera vilka begrepp som stod i diskursiv kamp och möjligen även stänga 

diskursiva fält. Men detta visade sig vara lättare sagt än gjort.   

 

I ämnesplanernas redogörelse av kunskapskrav förtydligas det vad det är som ska ligga till 

grund för bedömningen av elevens kunskapsnivå. Det som skiljer de olika 

bedömningsnivåerna åt är så kallade värdeord, eleven kan exempelvis redogöra översiktligt 

(för betyget E), utförligt (för betyget C) eller utförligt och nyanserat (för betyget A).  

Läraren behöver förtydliga vad som ska inkluderas i dessa värdeord, genom användning av 

exempelvis en lärandematris visa vad det är som räknas som översiktligt respektive utförligt 

etc. Till dessa värdeord är ytterligare ett eller flera begrepp kopplat. Inom de 

samhällsvetenskapliga ämnena som legat till grund för uppsatsens analys är begreppen analys, 

redogöra, diskutera, problematisera och dra slutsatser kopplade till ämnets centrala innehåll. 

Vad som inkluderas i dessa begrepp är högst otydligt, de enda av begreppen jag lyckats forma 

en ekvivalenskedja av är begreppet analys. Där analysera i kursen samhällskunskap 1a1 kan 

innebära:  

 

Analysera – olika samhällens organisation – olika samhällsförhållanden – bakomliggande 

idéer  

 

Analys – förklara samband – dra slutsatser om likheter och skillnader  
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Analys – identifiera orsak och konsekvens – diskutera orsak och konsekvens  

 

Inom ämnet svenska är begreppen förmedla, återge, göra reflektioner, resonera, formulera en 

tes, diskutera och ge exempel begrepp kopplade till värdeorden och kursens centrala innehåll.   

Och inom ämnet matematik är begrepp som formulera, analysera och lösa. Resonera, ge 

exempel, beskriva, visa och använda begrepp kopplade till värdeorden och kursens centrala 

innehåll.  

 

Min analys visar egentligen på ett slags nollresultat, avsaknaden av moment som förklaras 

genom antingen ekvivalenskedjor eller antagonister existerar inte i kunskapskraven, med en 

liten avvikelse för begreppet analys diskursiva kamp. Alla begrepp kan därmed ses som 

flytande signifikanser som behöver tolkas av respektive betygssättande lärare.      

 
Enligt Nordins studie av läroplansutvecklingen kunde han se en diskursiv glidning med syfte 

att ”utforma ett sammanhållet styrdokument med den uttalade ambitionen att minska 

tolkningsutrymmet i den konkreta undervisningssituationen” (2010:9). Lärarens 

tolkningsutrymme har enligt tidigare forskning av läroplansutvecklingen minskat (Sundberg 

2016), men det är enligt min mening omöjligt att ta bort helt i den svenska 

utbildningskulturen med dess historiska arv från progressiva pedagogikens idé om elevens 

erfarenhet som utgångspunkt för undervisningen och därmed måste det centrala innehållet och 

kunskapskraven gå att tolka. Det utvecklingen av den mål- och resultatstyrda skolan däremot 

tycks ha lett till är som tidigare sagt lärarens behov av att konkretisera bedömningsmatriser 

för eleverna att tyda. Jag som lärare behöver ha exakt klart för mig vad en uppgift ska syfta 

till, det finns inte utrymme för mig att tillägna mig nya kunskaper och perspektiv i kontakt 

med elevens svar. Den hermeneutiska bildningstanken med en intersubjektiv dialog går 

förlorad. Det finns en risk för att Biestas varning om att ”vi i slutändan värderar det vi mäter i 

stället för att mäta det vi värderar” (Biesta 2011:33) besannas. Konsekvenserna av detta tåls 

att diskuteras vidare vilket görs under rubriken avslutande diskussion.    
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7. Sammanfattning av slutsatser   
 
 
Uppsatsen syftade till att undersöka vilka bildningsideal som finns representerade i läroplanen 

för gymnasieskolan 2011 och vidare söka identifiera bildningsdidaktiska förutsättningar i 

ämnesplanerna för utvalda kurser i samhällskunskap, svenska och matematik. Med hjälp av 

framställningen av idealtyper sprungna ur den klassiska/nyhumanistiska bildningstraditionen, 

den hermeneutiska bildningstraditionen samt den anglosaxiska liberal education och tidigare 

forskning kunde jag besvara frågeställningen om vilka bildningsideal som går att identifiera i 

läroplanens inledande värdegrund samt ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och 

kunskapskrav. Analysen identifierade tre bildningsideal i läroplanen för gymnasieskolans 

inledande kapitel Skolans värdegrund och uppgifter samt de utvalda ämnesplanernas 

övergripande syfte. Dels ett ideal om eleven som arbetsam, där det framtida yrkeslivet och 

entreprenörskap bör premieras, dels ett ideal om en förstående och sympatisk elev som 

respekterar olikheter och oliktänkande och dels ett ideal om eleven som världsmedborgare 

som ser fördelar med ett mångkulturellt, globalt samhälle.  

 

Uppsatsen visade även på en diskrepans mellan ett uttalat bildningsideal i dels läroplanens 

inledande del och ämnesplanernas syfte och dels ämnesplanernas centrala innehåll och 

kunskapskrav. Ämnesplanernas centrala innehåll och kunskapskrav är öppna för tolkning, de 

skulle kunna ha bildningsdidaktiska förutsättningar, men det finns inga garantier för att 

undervisningen utformas på ett vad jag kallar bildningsdidaktiskt sätt, tvärt om visar tidigare 

forskning på att de mål- och resultatstyrda ramfaktorerna, som krav på utvärdering, 

anpassning till internationella mätningar och föräldrars ökade insyn i bedömningen, får lärare 

att konstruera bedömningsmatriser med mätbara mål som inte är öppna för vidare diskussion. 

Det är upp till varje lärare att precisera vad de lägger in i de begrepp som jag i en analys av 

kunskapskraven identifierar som flytande signifikanser, exempelvis: analys, redogörelse, 

diskussion och resonemang. Redogörelsen svarar på frågeställningarna om framställningen av 

bildningsidealen skiljer sig åt mellan de olika delarna i läroplanen samt hur eleverna förväntas 

redogöra för sin kunskap i ämnesplanernas kunskapskrav.  

 

Uppsatsens analys visar även på en liten skillnad mellan yrkesförberedande och 

högskoleförberedande kurser där de högskoleförberedande har mer utrymme för 

bildningsdidaktiska förutsättningar i och med betoning på ämnesspråk kopplat till det 
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hermeneutiska bildningsidealet. I min avslutande diskussion argumenterar jag för att den 

dolda läroplanens aktualitet och hur den mål- och resultatstyrda läroplanen leder till en ökad 

ojämlikhet elevgrupper emellan, där skolans struktur premierar elever med förmågan att tolka 

lärandematriser och läsa av vad det är läraren vill att hen ska kunna.      

 

8. Avslutande diskussion  
 
 
Det mest intressanta i analysen av läroplanen för gymnasieskolan 2011 och sökandet av 

bildningsideal är enligt mig allt det som inte står. I kunskapskravens begrepp som jag tidigare 

kategoriserat som flytande signifikanser finns det inga uttalade krav för att eleven ska 

redogöra för den klassiska/nyhumanistiska bildningsidealets samtida målbild eller att läraren 

bör bedriva en undervisning och bedöma ett material som tar sin utgångspunkt i den enskilde 

elevens begreppsvärld och ge hen verktyg för att kunna tolka och förstå sin omvärld på ett 

mer nyanserat sätt, likt det hermeneutiska bildningsidealet förespråkar. Det är lärarens uppgift 

att föra in de värden som konkretiseras i Skolans värdegrund och uppgifter i sitt 

undervisnings och bedömningsunderlag.    

 

I linje med Wahlström och Sundbergs (2015) teoribaserade utvärdering av Lgy11 menar jag 

att den mål- och resultatorienterade läroplanen och dess utformning lett en industri där 

enskilda kommuner köper in sig på lärplattformar med standardiserade formatmallar för 

kunskapsbedömning vilket enligt Ulf P Lundgrens ramfaktorsteori kan förstås som en tydlig 

indikator för hur lärare bör bedriva sin undervisning. Läraren behöver utforma en 

undervisning som går att mäta på ett ”rättssäkert” sätt och där kan allt för komplexa 

resonemang falla bort, och eleven kan välja att ta den lätta vägen ut (Sundberg 2016:93).   

 

Som tidigare analysdel visat är läroplanen tolkningsbar och det är upp till den enskilda läraren 

att bedöma vilket centralt innehåll som ska behandlas när, vad fokus bör ligga och vilket 

kunskapskrav som ska testat i relation till det. Att ha kunskap att läsa av och förstå en 

lärandematris eller en LPP anser jag går under den dolda läroplanen. Eleven behöver vara 

flexibel i sin förståelse för att alla lärare tolkar de flytande signifikanserna olika.  De elever 

som är bäst rustade för skolans utformning och anpassningsbara för dess ramar klarar sig bäst. 

Eller som Sundberg (2016:93) skriver, de elever som förstår vilken väg som leder snabbast till 

ett högt betyg vinner. Biesta (2011) menar på att frågan om utbildningens varför måste 
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aktualiseras, vilket jag utifrån uppsatsens resultat och analys, vill understryka. Just nu tycks 

en diskussion om skolans kvalificering vara i fokus, där socialisering och subjektifiering får 

en allt mer underordnad roll. Carlbaum skriver exempelvis  

 
Utbildning blir inte längre en del i fostrandet och socialiseringen till demokratiska medborgare i ett 
pluralistiskt samhälle. Förmågor som solidaritet, att göra sin röst hörd och att stå upp för och 
politisera sina egna och andras erfarenheter begränsas och tystas. (Carlbaum 2012:246).   

 
Jag menar, utifrån Carlbaums tidigare forskning, att den dolda läroplanen har fått betydligt 

större utrymme i devisen ”en skola för arbetsmarknaden”. Detta kan även kopplas till 

Ringarps (2013:460) studie där hon identifierar en tendens där den enskilda elevens behov, 

krav och möjlighet att göra egna val och ta personligt ansvar för sin utbildning driver det 

svenska skolsystemet framåt. Tidigare forskning av exempelvis Nordin (2006) och Carlbaum 

(2012) visar på att utformningen av dagens skola har gått från att vara en statlig angelägenhet 

till en individuell angelägenhet. Frågan om elevers förmåga till eget ansvar har aktualiserats 

där forskning visar att elever från studievana hem och med mest engagerade föräldrar tenderar 

att lyckas bättre i sina studier. För att återkoppla till inledningens referenser till PISA och 

TIMMS så visade den senaste PISA undersökningen5 att klyftorna mellan de högst- 

respektive lägst presterande ökade. Ser vi till tidigare forskning är det ingen slump, då den 

mål- och resultatstyrda skolan slår kontraproduktivt mot de elever som inte passar in i 

normen. Vi har gått från en tanke om en skola för alla till ett konstaterande om en skola för 

vissa.  

 

En annan sak som fångat mitt intresse under uppsatsskrivandets gång är tolkningsutrymmet i 

Lgy11 och vilka konsekvenser detta kan få. Precis som Lundgren poängterar är realiseringen 

av politiska beslut i form av ämnesplaners syfte, centrala innehåll och kunskapskrav beroende 

av hur läraren tolkar dem (Lindensjö & Lundgren 2000). Ändå är fokus på den nya 

lärarutbildningen högre ämnesstudier och mindre pedagogik och didaktik. Under mina fem år 

på ämneslärarutbildningen har jag läst en kurs a´7,5 högskolepoäng i pedagogisk filosofi och 

arbetet med att utkristallisera en personlig uppfattning av skolans mål och tillhörande 

kunskapssyn har jag som student fått ägna mig åt på fritiden. Det tycker jag är skrämmande, 

för är det någonting jag känner att jag hade behövt så är det en stabil grund att hänvisa mina 

beslut angående lektionsutformning, material och bedömning till när världen runt omkring 

pockar på resultat och utvärdering. Ringarp skriver:  

 
                                                
5 http://www.dn.se/insidan/samsyn-i-skolan-ger-bra-resultat/    
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Står det därmed klart vilken kunskapssyn som för tillfället äger den utbildningspolitiska diskursen? 
Utgår vi från Gustavssons resonemang om kunskapens olika läger verkar det som 
förmedlingspedagogiken har fått ett uppsving. Betoningen av formell struktur i det livslånga 
lärandet liksom av föräldrars ökade inflytande på sina barns skolgång är tydlig i texterna som har 
analyserats ovan. Likaså har de demokratiska inslagen i utbildningen tonas ned. Det återstår att se 
vad som kommer bli kvar av målet en skola för alla, där betoningen när det gäller bildning och 
kunskap handlade om jämlikhet och likvärdighet, eller om det målet helt kommer att bytas ut mot 
individualisering och entreprenörskap. (Ringarp 2013a:283). 

 
När jag påbörjade den här uppsatsen hade jag en önskan om att nyansera den mediala bilden 

av den svenska skolan i kris. Jag tyckte att Dick Harrissons teori i det tidigare refererade 

programmet Idévärlden var orättvis. Men ju längre in i uppsatsen jag kommit desto mer tycks 

jag genom mitt resultat spä på diskussionen om en möjlig bildningskris. Att söka förstå och 

hantera utbildningsapparatens komplexitet var lättare sagt än gjort.  Visst finns det plats för 

bildning i dagens skola, men den är beroende av lärarens egna kunskapssyn och kunskap i 

pedagogisk filosofi och förmågan att bedriva en bildningsdidaktisk undervisning och kanske 

framförallt ramfaktorer som ekonomi, föräldrarinflytande, och elevens egna förmåga att ta 

ansvar för sin lärande som enligt tidigare forskning grundar sig på elevens sociala och 

kulturella kapital. Det finns helt klart ett stort hål att fylla vidare forskning med. Läroplanens 

tonvikt på formell struktur och föräldrars växande inflytande i sina barns skolgång i 

kombination med att de demokratiska pelarna blivit nedtonade är helt klart värda att utvärdera 

och forska vidare på. Jag efterlyser även mer studier om konsekvenserna av lärarnas olika 

tolkningar av läroplanen, det hade vart intressant att analysera olika lärares LPP.er och 

intervjua dem för att få reda på vilken kunskapssyn som ligger till grund för deras 

resonemang. Det hade även varit intressant att se studier som arbetar med andra idealtyper än 

dem jag arbetat med här, det finns alltid en massa saker som inte får plats men som tåls att 

diskuteras vidare. Jag hade gärna studerat Wolfgangs Klafkis bildningsteori närmare och det 

grämer mig att lärarutbildningen inte har mer pedagogisk filosofi.  

 

En läroplan är tydligt förbunden med olika nationella och kulturella idé- och värdetraditioner 

och är underbyggd av en rad olika sociala, kulturella och ideologiska frågor. Kanske kan mer 

forskning som antingen falsifierar eller bekräftar Dick Harrissons teori och farhågor om ”anti-

intellektualismens” konsekvenser som grogrund för farliga totalitära ideologier och dess hot 

för demokratin komma att sätta en ny läroplansutredning i rullning.  
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