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Abstract 

Focusing on the individual!  

- A discourse analysis of the portrayal of the individual in the compulsory 
school – curriculums, from the 60’s to the 90’s  
 
Autumn 2009 
Author: Dounya Hayyoun 
Tutor: Johan Eellend              
  

The purpose of this paper was to look into how the individual has been portrayed in the 

different curriculums for Swedish compulsory school from the 60’s to the 90’s. This was done 

in order to see what type of discourse –monocultural- multicultural- or intercultural- the 

understanding of the individual has led to.        

  The purpose was divided into five questions: Who is the individual in the curriculums? 

How is the individual portrayed in relation to education in the curriculums? How is the 

individual portrayed in relation to society in the curriculums? What type of discourse - 

monocultural- multicultural- or intercultural- is mirrored in the different curriculums? Is it 

possible to see tendencies in the discourses that lead closer to, or farther away from, an 

intercultural perspective?            

  The material that was analysed consists of four different curriculums: Lgr 62, Lgr 69, 

Lgr 80, and Lpo 94. The method used was a discourse analytic approach based on the theory 

of social constructionism. The answers to the questions asked were structured with the 

support from definitions of monocultural discourse, multicultural discourse, and intercultural 

discourse, derived from Pirjo Lahdenperäs (2008) descriptions of different organizational 

cultures.               

 The main conclusion drawn from this analysis was the fact that the intercultural discourse 

about the individual has not been obtained. Instead, the monocultural discourse has been 

dominant for a long time. There have been tendencies showing a move towards a more 

multicultural-, or intercultural discourse in Lgr 80 and Lpo 94, but these perspectives have not 

been fully accomplished due to there always existing a cultural norm.  

Key words: individual, school-curriculum, discourse, monoculture, multiculture, interculture 

Nyckelord: individ, läroplan, diskurs, monokultur, mångkultur, interkultur 
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1. Inledning 

1:1 Bakgrund 

Jag har under lärarutbildningen ofta fått höra att läraren i dagens skola ska sträva efter att se 

varje elev och planera sin undervisning efter vad det är för individer hon/han har framför sig. 

Läraren ska uppmärksamma vad eleverna har med sig i ”bagaget” och låta varje elev utveckla 

sin fulla potential och sitt eget sätt att lära. Ett interkulturellt förhållningssätt ses, i min 

utbildning och i andra sammanhang, som ett ideal för att klara detta.     

 Det interkulturella perspektivet är inget nytt, redan1985 beslutade riksdagen att det 

interkulturella perspektivet skulle genomsyra all undervisning.     

 Med tanke på att det finns ett politiskt beslut om att det interkulturella perspektivet ska 

genomsyra all undervisning så är det logiskt att anta att förordningar som regeringen utformat 

för att reglera skolans verksamhet, också ska genomsyras av detta perspektiv. Läroplanen är 

en sådan förordning, det är ett viktigt styrdokument för skolan, den är bland annat till för att 

organisera skolans verksamhet och undervisning enligt politiska beslut och de värderingar 

som man tänker sig att vi som ett samhälle delar. En grundläggande förutsättning för att ett 

interkulturellt förhållningssätt ska vara en realitet inom skolväsendet, är att dess styrdokument 

också antar detta perspektiv. Det är därför av intresse att undersöka huruvida det verkligen 

förhåller sig på det sättet. Det är detta jag ämnar göra genom att titta på de olika läroplanerna 

som har figurerat sedan 60-talet.           

  Det finns olika skäl till varför man skulle se tillbaka och jämföra epoker i historien. Man 

brukar säga att kunskap om historien hjälper oss att förstå samhället och samtiden. Historia 

ses ofta som ett svar till frågan ”varför?” och på det här sättet kan man ringa in de tendenser 

som lett till närvaron eller frånvaron av interkulturalitet i läroplanen och skolan. Ett annat skäl 

till att jämföra epoker är att det kan underlätta en djupare analys, eftersom det blir lättare att 

kritiskt betrakta ett diskursivt system om man har någonting att jämföra med; företeelser kan 

annars lätt bli betraktade som självklara och allmängiltiga.      

 Det svenska samhället har sedan 60- talet präglas av en snabb förändring och man kan 

tänka sig att detta även haft ett intryck på skolans värld. Samhället har blivit allt mer 

heterogent och det är intressant att undersöka hur väl skolväsendet har hängt med. Just 

heterogenitet är ett av nyckelorden för interkulturell teori och pedagogik vilket lett till en 

tanke om att man ska se till de enskilda individerna för att som pedagog på bästa sätt både 

lära ut och själv lära.             

 Monika Eklund som har skrivit doktorsavhandlingen Interkulturellt lärande. Intentioner 
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och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början (2003), menar att den 

interkulturella undervisningen ofta ses som undervisning för och om invandrare. Hon hävdar 

även att man i Sverige inte har studerat det interkulturella synsättet, som skall vara närvarande 

i all undervisning och omfatta alla elever, i någon vidare utsträckning. Därför kommer jag, när 

jag behandlar interkulturalitet, utgå ifrån en något bredare definition av begreppet kultur, där 

inte endast etnicitet är i fokus utan även kön och klass. Och när det gäller etnicitet så syftar jag 

inte endast på minoriteter utan även på majoritetssamhället. Genom att vidga kulturbegreppet 

på det här sättet blir det lättare att se om det i läroplanerna finns förutsättningar för att det 

interkulturella förhållningssättet ska omfatta alla elever.     

1:2 Syfte och frågeställningar 

1:2:1 Syfte 

Med denna uppsats ämnar jag undersöka individframställningen i läroplanerna från 60-talet 

till 90-talet; jag vill se hur diskursen om individen konstrueras och förändrats i takt med att 

samhället förändrats. Detta gör jag för att visa hur förståelsen om individen leder till en 

monokulturell- mångkulturell- eller interkulturelldiskurs i de olika läroplanerna.     

1:2:2 Frågeställningar  

Vem är individen i läroplanerna? 

Hur framställs individen i förhållande till undervisningen? 

Hur framställs individen i förhållande till samhället? 

Vilken typ av diskurs – monokulturell, mångkulturell eller interkulturell – ger de olika 

läroplanerna uttryck för? 

Är det möjligt att se tendenser i diskurserna som leder närmare – eller längre ifrån - det 

interkulturella perspektivet? 

1:3 Forskningsfält 

Jag ska här presentera den tidigare forskning som varit relevant för detta arbete. Den 

forskning som jag hittat och ansett vara relevant är text- och diskursanalytiska studier med 

mångkultur och interkultur som teman. I slutet av detta avsnitt kommer en kort 

sammanfattning med diskussion om forskningsfältets relevans för denna uppsats. 

 Diskursanalytiska studier som fokuserar på individframställningen i läroplaner eller i 
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övriga styrdokument har varit svåra att hitta. Det är denna infallsvinkel, som kombinerar 

individframställningen med interkulturella teorier samt en kartläggning av utvecklingen över 

tid, som detta arbete tillför till forskningsfältet.         

 Studier inom den pedagogiska forskningen med interkulturella perspektiv har inte 

ansetts vara relevanta för denna uppsats eftersom att de fokuserar på den praktiska 

tillämpningen av interkulturell pedagogik; de studier som ansetts vara relevanta för det här 

arbetet har en mer teoretisk infallsvinkel där fokus ligger på analyser av styrdokument och 

diskurser inom skolväsendet. För den som är intresserad av - och vill komplettera denna 

framställning med - en mer praktisk infallsvinkel till ämnet så presenteras exempel på titlar 

som behandlar interkulturell pedagogik i följande not1.       

 År 2001 kom antologin Värdegrund och svensk etnicitet under redaktion av Göran 

Linde. I boken behandlas den del av läroplanen Lpo 94 som handlar om skolans värdegrund. 

 Till boken har Pirjo Lahdenperä bidragit med artikeln ” Värdegrunden som 

exkluderande eller inkluderande diskurs”. Det hon visar är olika exempel på att 

värdegrundstexten i läroplanen till stor del ger uttryck för etnocentrism, där den egna 

(svenska) kulturen ses som överlägsen, och där inkludering endast kan uppnås genom 

assimilering. Hon visar på att man talar om ”vi” och ”andra”, och att ”de andra” beskrivs som 

en homogen grupp.           

 Monica Eklund har i avhandlingen, Interkulturellt lärande – Intentioner och realiteter i 

svensk grundskola sedan 1960-talets början (2003), två syften. Det ena är att hon ur ett 

samhällsvetenskapligt och läroplansteoretiskt perspektiv ska undersöka förutsättningarna för 

interkulturellt lärande i svenska skolan. Det andra är att hon ur ett socialisationsteoretiskt 

perspektiv ska undersöka det uppfattade och upplevda interkulturella lärandet hos och mellan 

elever i skolår 9. Hon har använt sig både av kvantitativa och kvalitativa analyser. För att 

uppnå det första syftet är hennes empiriska material officiella dokument, till exempel 

                                                

1 Lahdenperä, Pirjo (1997). Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?: En textanalytisk studie av 
åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. 

Lahdenperä, Pirjo (red) (2004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. 

Lorentz, Hans & Bergstedt, Bosse (red) (2006). Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella lärande 
miljöer. 

Westerberg, Boel (1987). - det är vi som är negern - : om kulturmöten i skolan 

Westberg, Boel & Linnér, Margareta (1988). Jag tål inte se tjejerna. En rapport om att arbeta med interkulturell 
undervisning 
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utredningar och styrdokument. Hon har också jämfört olika läroplaner med tyngdpunkt på 

jämförelsen mellan Lgr 80 och Lpo 94. För att uppnå det andra syftet, har hon utfört 

intervjuer med elever och tittat på betygsdokument. Hon har även använt sig av formella - och 

informella samtal med lärare och annan personal.        

 Det hon kommer fram till är att det finns en diskrepans mellan intentionerna i officiella 

dokument och den praktiska verkligheten; elevernas interkulturella lärande uteblir. En annan 

slutsats hon drar är att myndigheterna är motsägelsefulla i den här frågan eftersom de å ena 

sidan i övergripande beslut uttrycker en sak och å andra sidan ger andra signaler i andra 

beslut.              

 I rapporten Överallt och ingenstans – Mångkulturella och antirasistiska frågor i svensk 

skola (2006), har författarna Camilla Hällgren, Lena Granstedt och Gaby Weiner skrivit en 

kunskapsöversikt. Författarna har med utgångspunkt i svensk invandrings – och 

utvandringshistoria, sammanställt kunskap och forskning om vad de kallar för 

”mångkulturella och antirasistiska frågor i skolan” (Hällgren, Granstedt & Weiner 2006;4). 

De visar hur den politik som förts inverkat på skolans arbete i detta ämne.    

 Författarna har använt sig av ett brett material som utgörs av, till exempel, rapporter 

från högskolor, statliga utredningar och propositioner, handlingsplaner, rapporter från 

Skolverket, sammanställningar av vad som presenterats vid konferenser och publicerat 

material om genomförda projekt på skolor.         

 Författarna menar att skolan har fått en nyckelroll när det gäller implementeringen av 

samhällets integrationsarbete. Rapporten belyser hur språkfrågan länge har dominerat 

innehållet i de mångkulturella frågorna. Författarna framhåller att språket har använts som en 

metafor för att dölja de mer socialpolitiska frågorna, de hävdar att krav på språkkunskaper har 

varit mer accepterade än krav på kulturell anpassning. Författarna kan dock se tendenser till 

att man i forskningen i början av 2000-talet börjar visa en mer komplex bild av 

mångkulturella frågor i skolan.         

 Författarna kommer också fram till att ”goda intentioner har en tydlig närvaro i den 

offentliga retoriken” (Hällgren, Granstedt & Weiner 2006;72) men att det är svårt att se om 

intentionerna gett någon effekt i praktiken. En möjlig anledning till detta, menar de är att det 

saknas vägledning för lärarna när det gäller hur arbetet ska genomföras, alltså hur de politiska 

intentionerna ska översättas till vardaglig praktik. Ett exempel på goda intentioner som varit 

svåra att förverkliga i praktiken är det interkulturella perspektivet och författarna drar 

slutsatsen att en lärarutbildning med en tydligare grund i interkulturella, mångkulturella och 

antirasistiska frågor, kan vara ett steg som kan leda till att diskrepansen mellan teori och 
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praktik motverkas.                

 Hans Lorentz har i avhandlingen Talet om det mångkulturella i skolan och samhället: 

En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973-2006 

(2007), som syfte att genom en diskursanalys komma fram till en större förståelse om hur det 

mångkulturella har artikulerats åren 1973-2006. Han vill analysera på vilket sätt talet om det 

mångkulturella har konstruerats i både politiska - och pedagogiskt politiska texter (Lorentz 

2007;22).  Författaren uttrycker att avhandlingen också har som syfte att beskriva ett svar på 

hur man kan lösa problemet med den diskrepans som finns mellan det som framförs i teorin 

och det som sker i verkligheten (Lorentz 2007;21).       

 Det han har kommit fram till är att man i diskursen om det mångkulturella mellan 1975-

2006 har talat om invandrare, assimilation, flyktingar, diskriminering, rasism, undersökningar 

av psykologiska aspekter av invandrarnas tillvaro och beskrivningar av den psykiatriska 

vården för invandrare och flyktingar. Han observerar ett språk där man ofta pratat i 

dikotomier; ”vi” och ”de andra”.  Han har också observerat att diskursen visar på en konflikt 

mellan vad man säger att lärarstudenter bör lära sig om arbete i en mångkulturell skola och 

vad de verkligen lär sig. Samma sak gäller talet om vad skolor bör göra och vad de verkligen 

gör i fråga om det mångkulturella.          

 Slutligen diskuterar författaren det interkulturella förhållningssättet som det mest 

passande i dagens mångkulturella samhälle och som en möjlig lösning till den problematik 

som råder i dagens skolsystem.           

 Av beskrivningen av forskningsfältet ovan framkommer det att det finns gemensamma 

drag som kan återfinnas i studierna av Lorentz (2007), Eklund (2003) samt i rapporten av 

Hällgren, Granstedt och Weiner (2006): alla belyser på något sätt diskrepansen mellan 

politiska intentioner och praktiken.          

 Detta är en viktig iakttagelse för denna uppsats då jag ämnar undersöka huruvida 

intentionerna präglar de politiska dokumenten som är skolans läroplan. Läroplanerna är 

skolans främsta stöd och verktyg för att förverkliga de politiska intentionerna i sitt samhälliga 

uppdrag. Därför är iakttagelserna av en diskrepans mellan politiska intentioner och praktik av 

betydelse för den här uppsatsen då den ger en möjlighet att undersöka huruvida en anledning 

till diskrepansen kan vara otydlighet eller motsägelsefullhet i läroplanernas framställning. 

 När det gäller studierna av Lorentz (2007), Eklund (2003) samt artikeln av Lahdenperä 

(2001) så uppmärksammar de motsägelsefullheter och monokulturella inslag med till exempel 

formuleringar i dikotomier, ”svensk”- ”invandrare”, uttryck om assimilering och en svensk 

norm. Även dessa observationer är viktiga för denna uppsats då det är dessa frågor jag ämnar 
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undersöka. Det är intressant att se om en analys som är koncentrerad till skolans läroplaner 

leder till samma slutsatser och om dessa i så fall är oförändrade eller om det sker förändring 

över tid och hur denna förändring i så fall yttrar sig.       

 Vidare diskussion om denna uppsats i förhållande till forskningsfältet kommer i den 

slutliga sammanfattningen, där slutsatserna som kan dras av analysen i denna uppsats relateras 

till den tidigare forskningen.           

1:4 Teori och metod 

Jag kommer att använda diskursanalysen som metod för det här examensarbetet. Diskurs är på 

många sätt både en teori och en metod. Man kan säga att det är en metod som bygger på en 

viss teori. Därför har jag valt att skriva ihop de två olika delarna.     

 Vivien Burr har i boken Social Constructionism (2003) beskrivit den 

socialkonstruktionistiska teorin. Det är denna bok samt boken Diskursanalys som teori och 

metod (2000) av Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, som jag kommer att 

använda för att beskriva begreppen socialkonstruktionism, diskurs och diskursanalys. 

 Jag kommer även att använda Pirjo Lahdenperäs bok Interkulturellt ledarskap – 

förändring i mångfald (2008) för att beskriva tre olika diskurser – monokulturell, 

mångkulturell och interkulturell – som kommer att användas för att beskriva olika 

förhållningsätt till individen.            

 Med utgångspunkt i socialkonstruktionismen, kommer jag här att presentera den teori 

som detta arbete bygger på.      

1:4:1 Socialkonstruktionism 

Enligt Burr finns det fyra antaganden som kan sägas vara grundläggande för 

socialkonstruktionismen.            

 Det första är antagandet om ”[a] critical stance toward taken – for – granted knowledge” 

(Burr 2003;2). Detta innebär att man ska vara kritisk mot sina antaganden och observationer 

av världen; att man ska ifrågasätta tanken om att vår kunskap är baserad på objektiva 

observationer av omvärlden. Detta betyder att det inte behöver finnas någon egentlig naturlig 

eller sann orsak som säger att saker och ting måste vara kategoriserade enligt det system vi 

har kategoriserat dem (Burr 2003;3).          

 Det andra är antagandet om ”[h]istorical and cultural specificity” (Burr 2003;3). Detta 

innebär att förståelse av världen är specifikt för en historisk och kulturell kontext. Detta 

innebär inte bara att vår förståelse är bunden till en viss historisk och kulturell kontext utan att 
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den också är en produkt av dessa kontexter. Förståelsen är beroende av- och kan endast 

förstås fullt ut - i dessa kontexter. Därför kan vi inte utgå ifrån att vårt sätt att förstå världen är 

mer sann eller mer rätt än andra sätt (Burr 2003;4).       

 Det tredje är antagandet om att ”[k]nowledge is sustained by social processes”(Burr 

2003;4). Författaren menar att alla sociala interaktioner, speciellt språkliga, är av stort intresse 

för socialkonstruktionismen eftersom man anser att kunskap skapas mellan människor. Detta 

betyder alltså att vår förståelse, det vi tycker är sant, inte är baserade på objektiva 

observationer, utan den är skapad i sociala processer och interaktioner mellan människor 

(Burr 2003;4).             

 Det fjärde är antagandet om att ”[k]nowldge and social action go together”(Burr 

2003;5). Detta innebär att varje social konstruktion inbjuder till ett visst handlande som svar. 

Alltså leder vår förståelse av ett fenomen till att vi handlar på ett visst sätt gentemot det. 

Därför leder våra konstruktioner av verkligheten till att vissa handlingar ses som acceptabla 

och andra inte. Det leder också till att vissa maktstrukturer skapas eftersom det sker en 

reglering av vad olika människor får - och inte får – göra, samt att det sätter normer för hur 

man ska behandla varandra (Burr 2003;5).          

 Det som beskrivits ovan är alltså de antaganden som enlig Burr kan sägas vara 

grundläggande för socialkonstruktionismen. Det jag ska fortsätta med nu är att beskriva hur 

dessa antaganden kopplas till diskursbegreppet.    

1:4:2 Diskurs 

Som man kan se av Burrs resonemang ovan så är vår förståelse av omvärlden beroende av vår 

historiska och kulturella kontext. Kunskap förmedlas i dessa kontexter genom sociala 

interaktioner mellan människor; från det att man föds in i en viss kontext och utvecklar ett 

språk så reproduceras förståelsen mellan människor som delar kulturen och språket. Detta 

innebär att språket är en förutsättning för tanken och förståelsen av verkligheten (Burr 

2003;7).              

 Resonemanget ovan är en viktig utgångspunkt för diskursbegreppet och de flesta 

diskursanalytiska ansatser har sin grund i socialkonstruktionismen (Winther Jørgensen & 

Philips 2000).  Burr beskriver diskursbegreppet på följande sätt: ”[a] discourse refers to a set 

of meanings, metaphors, repesentations, images, stories, statements and so on that in some 

way together produce a particular version of events” (Burr 2003;64). Man kan alltså säga att 

en diskurs är ett visst att tala om eller förstå någonting. Som sagt så finns det enligt 

socialkonstruktionismen inte ett bestämt sätt att tala om och förstå världen och man kan dra 
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slutsatsen att ett objekt kan förstås på olika sätt. Det kan alltså finnas olika diskurser om ett 

objekt (Burr 2003;64).            

 Burr betonar att diskurser inte är någonting abstrakt som cirkulerar någonstans över våra 

huvuden utan de är starkt knutna till social praktik och de har stor effekt på hur vi lever våra 

liv. De är också starkt knutna till de strukturer som organiserar vårt samhälle. De som får 

fixera betydelser eller sanningar i diskurser har alltså stor makt. Burr understryker dock att det 

är viktigt att komma ihåg att diskurser inte behöver vara dominerande för evigt; 

konkurrerande diskurser kan i olika tider komma att ta över och dominera (Burr 2003;77).   

1:4:3 Diskursanalys  

Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips bok Diskursanalys som teori och metod 

(2000) skriver att diskursanalysens syfte är: ” att kartlägga de processer där vi kämpar om 

hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 

konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga”(Winther Jørgensen, Philips 2000;32). 

Det är detta samt Vivien Burrs resonemang ovan om att en diskurs är ett visst sätt att tala om 

och förstå någonting, som jag kommer att ta fasta på i min diskursanalys. Jag kommer att 

kartlägga vilken förståelse man har om individen i läroplanerna genom att se vilken bild som 

framträder om vem individen är samt hur denna individ framställs i förhållande till samhälle 

och utbildning. En viktig utgångspunkt i min diskursanalys är att förståelsen om individen 

leder till ett visst handlande eller förhållningsätt gentemot denna. Jag vill med min 

diskursanalys beskriva detta förhållningssätt utifrån de aspekter som presenteras nedan.  

 Pirjo Lahdenperä beskriver i boken Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald 

(2008), vad som kännetecknar en monokulturell organisationskultur, en mångkulturell 

organisationskultur och en interkulturell organisationskultur. Efter att ha gått igenom de olika 

beskrivningarna vill jag mena att vad författaren beskriver kan förstås som olika sätt med 

vilka individer kan förhålla sig till varandra inom en viss organisationskultur. Dessa 

beskrivningar är även applicerbara på en skolorganisation. Jag kommer att använda 

Lahdenperäs beskrivningar av de olika organisationskulturerna och applicera dem på 

individdiskursen i skolans läroplaner.   
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1:4:3:1 Monokulturell diskurs om individen  
- Homogenitet vad gäller nationalitet, kön och social eller politisk bakgrund. 

- De som har formell eller informell makt styr vad som är norm. 

- En kultur betraktas som normativ och som en måttstock med vilken man mäter andra 

kulturer. 

- Kulturella eller andra skillnader ignoreras eller betraktas som avvikelser från normen. 

- Mångfald ignoreras eller motarbetas genom att ”andra” beskrivs som annorlunda. 

- Man exkluderar eller stöter bort personer som man inte anser passar in för att de 

uppvisar vad man anser vara avvikande beteende, normer och värderingar. 

- Man försöker genom socialisation, informellt eller formellt, assimilera nya personer. 

- Man anser att det man upplever som brister i normalitet måste kompenseras. 

- Man värnar om rådande strukturer, normer och värderingar, vilket leder till att 

förändring och utveckling försvåras. 

1:4:3:2 Mångkulturell diskurs om individen 
- Heterogenitet och värdesättande av mångfald. 

- Det finns ingen relation mellan bakgrund och status/nivå i hierarkin. 

- Nya personer anammar den existerande kulturens normer och värderingar, men de kan 

också förändra dem. 

- I en mångkulturell miljö kan de olika kulturerna finnas i varandras fysiska närhet utan 

att de nödvändigtvis behöver integrera eller mötas.  

1:4:3:3 Interkulturell diskurs om individen 
- En kultur ses inte som norm. 

- En växelverkan sker mellan olika kulturer; kulturer samverkar och berikar varandra. 

- I kulturmöten ses ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa 

som etiska värden som ska eftersträvas. 
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- Det finns en förståelse för hur stereotyper, fördomar, diskriminering och sociala 

ojämlikheter påverkar vår kommunikation och sociala relationer.  

- Det finns ett kritiskt förhållningssätt till den egna historian, kulturen och de egna 

kulturella värderingarna. 

- Kulturbundna antaganden, perspektiv, referensramar och föreställningar problematiseras 

och kontrasteras med andra synsätt. 

- Kultur ses som en social konstruktion och sätts i sitt sammanhang för att kunna 

analyseras, förstås och kritiseras. 

- Medvetenhet om att den egna kulturella bakgrunden medför kulturella filter som kan 

begränsa kontakten med människor som har en annan kultur.    

1:4:4 Övriga begrepp 

I min diskursanalys använder jag mig bland annat av begreppen kultur, klass, kön och 

etnicitet. Begreppen är inte nödvändigtvis entydiga och därför vill jag dröja mig kvar vid dem 

för att beskriva vilken betydelse jag lägger in i dem. För detta ändamål kommer jag att 

använda mig av boken Kulturnavigering i skolan (2007) under redaktion av etnologerna 

Gösta Arvastson och Billy Ehn.           

 Av dessa fyra begrepp är det ett som är överordnat de andra, det är begreppet kultur. 

Kultur kan definieras som inlärda värderingar, normer och föreställningar som delas av en 

grupp människor och som kommer till uttryck i sociala samspel (Arvastson & Ehn 2007;155). 

 De övriga begreppen är underordnade detta begrepp eftersom de är olika kulturella 

kategorier som människor kan delas in i (Arvastson & Ehn 2007;155). Nedan ska jag även 

definiera dessa olika kategorier.           

 Begreppet klass är en ”social eller ekonomisk kategori” (Arvastson & Ehn 2007; 154). I 

begreppsdefinitionen som finns i Kulturnavigering i skolan (2007; 154) står det att det inte 

finns någon enighet i vad man ska utgå ifrån när man definierar detta begrepp och man 

nämner exempel som ekonomi, värderingar, utbildning, bakgrund, yrke eller boende. Den 

betydelse jag lägger in i klassbegreppet bygger främst på ett samspel av bakgrund i, 

utbildning, yrke och ekonomi.          

 Kategorin etnicitet syftar till identifiering av en grupp med utgångspunkt i härkomst. 

Denna grupp anses ha gemensam historia, kultur och språk. Människor inom en etnisk grupp 

kan definiera sig själva i relation till andra etniska grupper utifrån en tanke om ett gemensamt 



   

 14 

ursprung (Arvastson & Ehn 2007; 151).          

 Att definiera etnicitetsbegreppet kan vara problematiskt i dagens mångkulturella och 

multietniska samhälle. Detta gäller främst yngre personer i till exempel skolans värld, vilka 

kan vara födda i Sverige eller ha levt i Sverige under en längre tid men genom sina föräldrar 

och hemmiljö också kan ha rötter i andra nationer. När jag använder begreppet etniskt svensk 

menar jag personer som endast har rötter i Sverige. Den som inte är etniskt svensk blir då den 

som har utländsk härkomst genom att antingen själv vara född utanför Sverige eller ha 

föräldrar som är det. Därmed inte sagt att människor inte kan bli ”svenskar” genom att till 

exempel vara födda och bli medborgare i nationen Sverige, jag gör alltså en åtskillnad mellan 

”svensk” och ”etniskt svensk” i detta hänseende.        

 Begreppet kön kan definieras som ”egenskapen att vara eller göras till hane eller 

hona”(Arvastson & Ehn 2007;155), detta är den enda betydelsen jag lägger i könsbegreppet. 

Min utgångspunkt är att kön är en social konstruktion vilket innebär att förståelsen av vad 

som anses vara manligt och kvinnligt konstrueras i sociala relationer inom en specifik 

historisk och kulturell kontext.            

1:4.5 Problematisering av teori och metod 

Genomgången av teorin ovan väcker en del tankar om möjliga problem eller svårigheter med 

socialkonstruktionismen som teori, vilka kan vara värda att ta upp.     

 För det första leder teorin till en tämligen deterministisk syn på människans liv och 

tillvaro, man kan fråga sig vilken frihet den enskilda människan har att forma sitt liv om vi 

alla reduceras till en produkt av den sociala tillvaro vi lever i. Men den sociala tillvaron är ju 

ingenting som existerar ovanför människors huvuden och styr dem med osynliga trådar, utan 

den är uppbyggd av en grupp enskilda individer. En intressant fråga, som även Vivien Burr 

(2003) tar upp, är frågan om vad som kommer först; är individen en produkt av det sociala, 

eller är det sociala en produkt av individen? Enligt Burr så leder båda dessa synsätt till 

problem för socialkonstruktionismen, hon menar att det första synsättet tar bort möjligheten 

att diskurs kan vara en förändrande kraft av det sociala, medan det andra sättet inte är möjlig 

för socialkonstruktionismen eftersom att individen blir överordnad det sociala.   

 För det andra så är tanken om relativitet någonting annat som är värt att ta upp. Enligt 

socialkonstruktionismen är kunskap eller förståelse av någonting bundet till en specifik 

historisk och kulturell kontext. Detta leder till att man inte kan säga att en viss förståelse är 

mer rätt eller sann än någon annan; allt är relativt. Det är här problemet kommer in, för i vår 

tid säger vi ändå att mycket av den förståelse som vi har idag är mer rätt eller moraliskt 
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försvarbar än vad det var i andra tider. Till exempel så har synen på homosexualitet förändrats 

över tid, det var inte för så längesen som homosexualitet, i Sverige, sågs som en sjukdom eller 

en kriminell handling men att säga att vårt sett att se på det nu är mer rätt, är alltså inte möjligt 

enligt socialkonstruktionismen.           

 Trots detta är socialkonstruktionismen lämplig som teori i det här sammanhanget. Detta 

eftersom det interkulturella synsättet i princip kräver att man ska se på kultur som en social 

konstruktion där ingen kultur är mer överordnad eller är mer rätt än någon annan och där 

människan ses som en produkt av den kultur den ingår i.       

 När det gäller det interkulturella perspektivet så kan en del frågor väckas om huruvida 

det är möjligt att bygga ett samhälle eller ett skolsystem utan konsensus om en gemensam 

grund att utgå ifrån; att alla gör och beter sig på det sätt som är rätt för just dem kan inte vara 

ett förhållningssätt för ett fungerande system. För läraren kan det till exempel vara praktiskt 

omöjligt att låta upp emot 30 olika individer utforma innehållet i undervisningen på 30 olika 

sätt.               

 Vad som är viktigt att komma ihåg i denna fråga är att ett interkulturellt förhållningssätt 

inte innebär att det inte kan finnas en grund eller en referensram att bygga på; vad det innebär 

är att denna grund eller referensram inte kan utgå från en specifik kultur som ses som norm. 

Tanken är att olika kulturella referensramar ska interagera för att på så sätt skapa en tredje 

kulturell position, att man skapar en gemensam kultur som innefattar perspektiv och 

referensramar från alla aktörer och inte endast från aktörer i maktposition.     

 Det är också värt att ta upp diskursanalys och diskursbegreppet. Som Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Philips (2000) skriver så används diskursbegreppet ofta ganska 

urskillningslöst. Det har nästan blivit ett modeord och många aktörer vill knyta det till - och 

använda det i olika discipliner. Detta har lett till begreppet fått lite olika betydelser. Det finns 

flera diskursanalytiska metoder som man kan välja att använda sig av men vad det tillslut 

bottnar i är språket och hur man använder det för att tillskriva betydelse till någonting; hur 

man talar om någonting. Det är denna utgångspunkt jag har när jag utför min diskursanalys.

 När det gäller de flesta textanalytiska ansatser och även den diskursanalytiska ansatsen, 

kan frågor väckas om objektivitet och tillförlitlighet. Jag vill mena att det inte går att vara 

objektiv i en textanalys eftersom att texten inte existerar utanför läsaren. Det är läsaren som 

konstruerar texten; läsarens referensram är avgörande för vilken betydelse som genom 

tolkning läggs i den lästa texten2. Det är alltså viktigt att vara medveten om att tolkarens 

                                                

2 Louise Rosenblatts Reader-Response teori, är en teori inom litteraturvetenskapen som belyser detta perspektiv.  
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kulturella filter bidrar till förståelsen av en text. När jag presenterar läroplanerna så ska 

tolkningen förstås mot bakgrund av att jag är en ung kvinna som är född i Sverige men 

uppvuxen med föräldrar som en gång har invandrat till Sverige. Det är även av betydelse att 

jag gått en utbildning med interkulturell profil och kommit att se på detta perspektiv som ett 

ideal i både skolsammanhang och i andra sammanhang. När jag väljer ut delar av läroplanerna 

att presentera, väljer jag utifrån vad jag anser representerar andan i läroplanen. Motivet är inte 

att presentera absoluta sanningar, jag anser att detta inte går att göra i detta sammanhang, utan 

jag vill argumentera för möjliga tolkningar.     

1:5 Material och avgränsning 

Jag kommer att analysera läroplanerna: Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Jag har valt att 

börja i 60-talet eftersom att det är då enhetsskolan, alltså en skola som är mer lik den skola vi 

har idag, börjar ta form. Likheten anses vara en förutsättning för att en jämförelse över tid på 

detta begränsade utrymme ska vara möjlig. Det är de inledande delarna av läroplanerna som 

kommer att studeras, alltså kommer kursplaner, timplaner och liknande att utelämnas. Detta 

beror dels på att det är i inledningarna som det övergripande uppdraget och riktlinjerna för 

skolan presenteras, dels på att studien annars skulle bli alltför omfattande i detta sammanhang.

 Anledningen till att jag valt material från ett relativt långt tidsspann, är att institutioner 

av det slag som skolan är, tenderar att vara präglade av långsamma förändringsprocesser3, jag 

anser att detta långa tidsperspektiv är nödvändigt för att kunna kartlägga en förändring i 

diskursen.                

 År 2010 kommer det med största sannolikhet att komma en ny läroplan. Denna uppsats 

ger en bild av, eller en utvärdering av, hur det interkulturella perspektivet varit framträdande 

eller frånvarande fram till nu och blir därför relevant när vi tar avstamp i en ny läroplan.   

 

 

 

 

 

                                                

3 Det finns ett teoribygge med benämningen institutionell teori, vilket Douglas C North har fått nobelpris för, 
som bland annat belyser institutioners traditionsbundna och statiska karaktär.   
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2. Analys 

Jag ska nu beskriva diskursen om individen, fokus kommer att ligga på förändringen och på 

det som är säreget för varje läroplan. Resultatet delas in i två avsnitt där Lgr 62 samt Lgr 69 

behandlas i det första avsnittet, medan Lgr 80 samt Lpo 94 behandlas i det andra avsnittet. Jag 

kommer i samband med redogörelserna av läroplanerna, att beskriva den samhälliga och 

skolpolitiska kontexten för att göra det möjligt att se förändringen i förhållande till en kontext. 

Indelningen görs eftersom de läroplaner som behandlas tillsammans figurerar i liknade 

samhällsklimat.             

 De böcker jag använder mig av för att beskriva den samhälls – och skolpolitiska 

kontexten är Torbjörn Nilssons Hundra år av svensk politik (2009), Lars-Arne Norborgs 

Sveriges historia under 1800- och 1900-talen – svensk samhällsutveckling 1809-1992 (1993) 

samt Henry Egidius Skola och utbildning i historiskt och internationellt perspektiv (2001). 

 Analysen kommer att vila på socialkonstruktionistisk grund och struktureras enligt de 

begrepp som presenterats i teoriavsnittet. Jag kommer att växla mellan att skriva ”individen” 

och ”eleven” för att undvika upprepning.          

2:1 Del 1. Lgr 62 och Lgr 69 

2:1:1 Kontexten 

Efterkrigstiden under senare delen av 40-talet och 50-talet var präglad av många sociala 

reformer och den svenska välfärdsstaten började ta form med en tanke om att motverka 

sociala orättvisor och skapa lika trygghet för alla medborgare, och på 60-talet hade den vuxit 

sig stark (Nilsson 2009; 97-106).           

 Lgr 62 uppkom som ett led i skolreformen som innebar att man gick från en uppdelning 

i realskola och folkskola till en enhetlig grundskola. Ett syfte med detta var att alla, oavsett 

familj och socialbakgrund, skulle få en likvärdig utbildning med möjlighet till högre 

utbildning och andra fördelar som hörde till. Man kan se det som ett försök att utrota 

klassklyftor, som ett försök att rusta Sverige för den allt starkare industrialismen som skulle 

kräva en annan typ kunskap och bildning bland befolkningen eller båda delarna (Egidius, 

2001).               

 Under 60-talet började kvinnorna att bege sig ut i arbetslivet, både till industrin och till 

den offentliga sektorn. Någon jämställdhet var det dock fortfarande inte tal om, vare sig i 

arbetslivet eller i politiken, kvinnorna var fortfarande underrepresenterade. Det visade sig 

dessutom att de yrken som togs över av kvinnor förlorade i status med minskad lön som 
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resultat (Nilsson 2009; 107).           

 Detta var också en tid då invandringen till Sverige började ta fart. För första gången 

förändrades befolkningssammansättningen i tätorterna som fram till nu varit relativt etniskt 

homogen. Som mycket annat, berodde den ökade invandringen på industrins expansion; den 

största delen av invandringen bestod av så kallad arbetskraftsimport (Norborg 1993;35). 

2:1:2 Lgr 62 

2:1:2:1 Vem är individen? 
Redan i början av läroplanstexten Lgr 62 sker en betoning på att skolan måste se den enskilda 

individen som en central utgångspunkt för skolans verksamhet: ” [i] centrum för skolans 

fostrande verksamhet står den enskilda eleven” (Lgr 62; 13) och lite senare ” [s]kolan skall ge 

individuell fostran”(Lgr 62;13).           

 Det som också uttrycks relativt snabbt är att individen är en ”han”: ” … med aktning för 

elevens människovärde och kännedom om hans [min kursivering] individuella egenart och 

förutsättningar skall [skolan] söka främja hans [min kursivering] personliga mognande till en 

fri, självständig och harmonisk människa” (Lgr 62;13) .      

 Det går också att utläsa att det i skolan möts elever med olika klasstillhörighet eftersom 

det utrycks att skolan ska ”bereda alla uppväxande, oberoende av bostadsort och andra yttre 

villkor, reell tillgång till lika utbildningsmöjligheter” (Lgr62; 14) och eftersom skillnader i ” 

hemmens utbildningstradition och studieambitioner” nämns (Lgr 62;36).   

 Det finns också aspekter som tyder på att individerna är infödda etniskt svenska 

personer, detta eftersom enda gången folk med annan etnisk tillhörighet nämns är när det 

antyds att de finns utanför landet: ” [skolan ska] skapa ökad förståelse för människors liv och 

villkor inom andra, längre bort liggande [min kursivering] samhällsbildningar och lära 

[eleverna] inse betydelsen av goda mellanfolkliga relationer och internationell samverkan” 

(Lgr 62;18). Individerna är inte endast etniskt homogena utan de har också samma religiösa 

livsåskådning som skolan ska orientera dem i, ”genom en av saklighet präglad undervisning i 

kristendomskunskap” (Lgr 62;15).          

 Vilka som kan sägas vara individerna i läroplanen är alltså svenska män eller pojkar 

med olika klasstillhörighet. De som inte finns närvarande är alltså kvinnor samt personer med 

en annan etnicitet än svensk.      
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Tolkning  
I beskrivningen av den monokulturella diskursen kan man läsa att det, i diskursen, finns en 

homogenitet när det gäller till exempel, nationalitet, kön och socialbakgrund. Diskursen 

innebär också att de som har formell eller informell makt styr vad som är norm samt att 

kulturella skillnader antingen ignoreras eller betraktas som avvikelser från normen; dessa 

aspeker finns närvarande i genomgången av vem individen är.      

 Det skrivs att alla elever är individer och att alla är olika, denna olikhet beskrivs dock i 

vaga termer om skillnader i anlag, begåvningstyp, intellektuellförmåga och intressen. Även 

om man säger att alla är olika, är det tydligt vem som är normen: det är den svenske, 

medelklass mannen. Det är också den mannen som antagligen varit med och utformat 

läroplanen.              

 Att det är just en man som är norm framkommer eftersom inget annat kön är nämnt, 

man skriver konsekvent om en ”han”. I och för sig nämns fostran till ”familjebildare”, med 

utgångspunkt i vad som på den tiden antagligen ansågs vara en familjenorm så skulle det 

begreppet kunna vara en referens till en man och en kvinna, det är dock bara ett antagande.  

 Att det är en etniskt svensk man som beskrivs är också tydligt eftersom någon annan 

etnicitet inte nämns förutom när man hänvisar till människor utanför landets gränser.  

 I samhällskontexten som beskrevs tidigare kan man se att kvinnor börjat ta en allt större 

roll i samhälls- och arbetslivet samt att det i samhället fanns personer med annan etnicitet, 

kanske inte ännu till stor del inom skolan, men i alla fall inom landet på grund av 

arbetskraftsinvandringen. Definitionen av vem individen i skolan är speglar alltså inte den 

sammansättning av människor som var verksamma i samhällslivet. Fler människor hade 

börjat ta för sig av offentligheten, även om dessa fortfarande var relativt maktlösa. 

2:1:2:2 Individen och utbildning 
Retoriken i läroplanen, med ord som ”öva” och ”förmedla”, tyder på en tanke om att 

utbildning eller kunskap är någonting som ägs av skolan eller lärarna och att dessa sedan ska 

”föra över” kunskapen till eleverna. Det står, till exempel, tidigt i läroplanen att 

undervisningen har som mål att ”meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter” (Lgr 

62;13) och lite senare att skolan har som uppgift att ”stimulera och öva elevens 

tankeförmåga… [och] utveckla hans känslo- och viljeliv…” (Lgr 62;16).   

 Eleverna är skilda individer när det gäller anlag, begåvning, intellektuellförmåga och 

intresse, dessa är främst de skillnader som nämns och som undervisningen ska anpassas efter 

(Lgr 62). Man menar att verksamheten måste inriktas på skolans samtliga elever, ”en 

heterogen skara individer, stadda i ständig utveckling och företrädande de mest skilda 
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personlighets- och begåvningstyper” (Lgr 62; 13). Detta leder, menar man, till att 

prestationskraven på individer inom samma klass måste varieras: ”[i] en skola för alla, där 

största möjliga hänsyn skall tas till den enskilda elevens intresse och förmåga, måste kraven 

på prestation inom en och samma klass variera”, samt att det är ”väsentligt … att alla … gör 

sitt bästa inom ramen för sin fallenhet och sina förutsättningar” (Lgr 62; 17). Man 

understryker också att det är viktigt att stoffet i undervisningen knyter an till elevernas ”egna 

erfarenheter eller aktuella tilldragelser”(Lgr 62;19), så att det på så sätt blir en meningsfull 

undervisning för eleverna.           

 Det kan nu vara dags att kliva ut från läroplanstexten och in i den skolpolitiska 

kontexten för den här tiden. Vad man kan se av genomgången ovan är att det finns en stor 

betoning på elevers förmåga, begåvning och anlag. Detta kan kopplas samman med att det vid 

tiden för enhetsskolans utformning, till en början fanns en stark tilltro till psykologin och till 

så kallad differentiell psykologi. Där man ansåg att det var möjligt att se elevers fallenhet för 

olika typer av utbildning och med hjälp av olika tester analysera elevers begåvning och 

intelligenser (Egidius 2001; 57, 80, 91-98).          

 Att alla elever ska ses som individer syftar främst till att alla ska ha rätt till samma 

utbildningsmöjligheter oavsett social bakgrund och familjens utbildningstradition. Man 

understryker att eftersom alla är olika så ska alternativa studievägar erbjudas (Lgr62; 14). Det 

betonas att detta är ett fritt val och att familjens utbildningstradition och liknade inte ska ligga 

till grund för beslutet, utan att det i samråd med föräldrarna ska vara elevers skiftande anlag 

och intresse som styr. Det går inte neka eller avråda en elev från en studieväg, även om man 

anser att eleven saknar förmåga för den valda studievägen (Lgr 62; 34-35).  

 Henry Egidius beskriver dessa olika studievägar i sin bok, han förklarar att eleverna och 

deras föräldrar i årskurserna 7 och 8 fick välja studievägar som var mer eller mindre praktiska 

och teoretiska. I årskurs 9 fick de välja mellan 9 olika linjer; två linjer som var 

gymnasieförberedande och teoretiskt inriktade, tre linjer som var socialt, ekonomiskt och 

tekniskt inriktade, tre linjer som var yrkesinriktade för hushållstekniskt arbete, handel och 

tekniskt praktiskt arbete och en linje som var allmänpraktisk för de som inte kunde bestämma 

sig.                

 Det finns ett syfte med att beskriva de olika linjerna och det är att de för tankarna till de 

klasstrukturer som var rådande och som man uttrycker att man vill eliminera. 

 Egidius (2001) för ett resonemang om att dessa linjer innebar att man upprätthöll 

rådande klass- och utbildningsförhållanden för att blidka de kritiska röster som ifrågasatte hur 

elever från olika befolkningsgrupper och elever med olika studiebegåvning skulle kunna 
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undervisas tillsammans. Han menar att poängen inte var att ändra på strukturerna utan att alla 

barn på samma villkor kunde välja linje fritt, jag återkommer till detta resonemang senare. 

Tolkning  
I den fortsatta beskrivningen av den monokulturella diskursen, kan man läsa att upplevelser i 

brister i normalitet måste kompenseras genom särskilda medel för kursverksamhet samt att 

man värnar om rådande strukturer, normer och värderingar och att detta försvårar förändring 

och utveckling.             

 Dessa aspekter av den monokulturella diskursen kan kopplas till det som framkommer i 

beskrivningen av förhållandet mellan individ och utbildning. Det första exemplet där den 

kompensatoriska hållningen gentemot individerna kan hittas, är i retoriken om 

undervisningen. Denna nämner å ena sidan att undervisningen ska ha en utgångspunkt i 

elevernas erfarenheter. Dock kan man se att uttryck om att man ska ”förmedla”, ”meddela” 

och ”öva” kunskap, å andra sidan snarare tyder på att man ser eleverna som blanka ark vilka 

skolan ska fylla med kunskap.           

 När det gäller värnandet om strukturer, normer och värderingar så kan även detta 

anknytas till förhållandet mellan individ och utbildning i Lgr 62. Ett exempel kan återfinnas i 

den starka tron på differentiering som präglar den här läroplanen, vilket yttrar sig till exempel 

i det linjesystem som beskrivits ovan. Som nämnts ovan visar Henry Egidius hur indelningen 

i linjerna återspeglar de rådande klasstrukturerna; han menar att man i princip har tagit den 

gamla realskolan och folkskolan och lagt dem under samma tak. För att motverka detta samt 

för att antyda att man verkar för ett klasslöst samhälle, upprepas det i läroplanen att valet av 

studiegång ska vara helt fritt och att ingen påtryckning ska ske på eleverna för att de ska göra 

det ena eller andra valet. Dock kan man fråga sig hur fritt detta val är i realiteten. Som det 

redan nämnts så fanns det en stark misstro till att individer från olika befolkningsgrupper 

skulle undervisas tillsammans, detta sammanlagt med att det står att valet ska göras med 

föräldrarna och att prestationskraven ska variera i den obligatoriska undervisningen – istället 

för att variera undervisningsmetoder som skulle vara ett mer interkulturellt förhållningssätt – 

kan göra att valfriheten i realiteten var begränsad.  

2:1:2:3 Individen och samhället 
Det kan vara lämpligt att börja med att redogöra för förhållandet mellan samhället och skolan 

som beskrivs på följande sätt: ”samspelet mellan skola och samhälle måste vara sådant, att 

skolan med sitt arbete icke blott fullgör en samhällsfunktion, som svarar mot samhällets 

aktuella behov, utan också på lång sikt blir en positivt skapande kraft i samhällsutvecklingen” 
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(Lgr 62;14). Vid flera tillfällen nämner man ett samhälle som håller på att förändras, detta 

uttrycks till exempel när man skriver: ”samhället befinner sig i ständig utveckling. Dess 

omdaning sker snabbt” (Lgr 62;13) och ”[v]äxlingar i kultursituationen kan … medföra, att 

frågan om den grundläggande bildningens lämpliga innehåll från tid till annan kan behöva 

omprövas” (Lgr 62;15). Man menar att skolan måste utbilda eleverna för morgondagens 

samhälle som ”betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan mellan 

människor av olika läggning och begåvning”( Lgr 62;13).      

 Som man kan se i den tidigare beskrivningen av läroplanen så finns det en betoning på 

att eleverna ska ses som enskilda individer. Det man också kan se är att det även finns en 

betoning på att individerna ska ses som samhällsmedlemmar, detta framkommer redan i 

början av läroplanen på det här sättet: ”[d]en enskilda människan är i sin kontakt med 

omvärlden också medmänniska och medborgare. Hon är medlem av familj och kamratkrets, 

och hon är samhällsmedlem”(Lgr 62; 13).        

 För att individerna ska kunna fungera i samhället är det skolans uppgift att på olika sätt 

fostra eleverna till detta, genom att skolan när den ” utför sin fostrargärning, måste… se till att 

arbetet väl anpassas icke blott till den enskildes utan också till samhällets utveckling”(Lgr 

62;13). Man menar att det måste finnas ett samarbete i fostran mellan hem, skola och 

samhälle och att det därför är viktigt att överbrygga olikheter i uppfostringsnormer. Att det 

överhuvudtaget finns en stor fokus på fostran, det skrivs till exempel om ”social fostran”, 

”smakfostran”, ”fostran till familjebildare”, ”etisk fostran” och ”arbetsfostran”, tyder på att 

man ser det som skolans uppgift att forma individer som passar in i samhället. Ett exempel på 

detta formuleras på följande sätt:  

Genom sin individuella och sociala fostran skall skolan ge alla elever en 

grundläggande bildning som till dem förmedlar sådana färdigheter och 

kunskaper, vanor, attityder och värderingar, som är av betydelse för deras 

fostran och personliga utveckling och för deras möjlighet att anpassa sig i 

dagens och morgondagens samhälle och där fungera som yrkesutövare 

och samhällsmedborgare (Lgr 62;15)     

 Det finns även andra aspekter som betonar att det är viktigt att individen är en 

samhällsmedlem. Till exempel talar man om att skolan har som uppgift att förvalta ett 

”kulturarv” som ska föras vidare till eleverna och om en ”gemensam referensram” som i 

dagens komplicerade samhälle måste utvidgas (Lgr 62; 14-15). Det anses också vara viktigt 

att eleverna ”inriktas och utrustas så, att de under den ökade fritiden både och kan göra aktiva 
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insatser i samhällslivet samt även i övrigt ge fritiden ett utvecklande och värdefullt 

innehåll”(Lgr 62; 17).             

 Vad man sammanfattningsvis kan säga är, att det anses vara en av skolans främsta 

uppgifter som samhällsinstitution att fostra individer som sedan ska vara verksamma i 

samhället. De värden som anses utgöra det som samhället vilar på ska förankras i eleverna 

genom skolan. Fastän man uttrycker att man ser eleven först och främst som en individ så 

uttrycks det minst lika starkt att denna individ måste formas och anpassas efter samhället.  

Tolkning 
När det gäller framställningen om förhållandet mellan individen och samhället så kan man 

även här se att det är ett monokulturellt förhållningssätt gentemot individen som är det 

dominerande. Detta kan baseras bland annat på beskrivningen om att det finns en 

kompensatorisk hållning gentemot individen. Och på att man värnar rådande strukturer, 

normer och värderingar samt att man försöker, genom informell eller formell socialisation, 

assimilera nya personer.            

 Den kompensatoriska hållningen är bland annat framträdande i den starka betoningen på 

fostran som finns i den här läroplanen. Även om man uttrycker att eleverna är olika och att de 

inte ska göras lika så går det att utläsa att individen ska fostras till någonting som är ganska 

specifikt med tanke på de relativt välpreciserade olika sorters fostran som skolan ska ge 

eleverna för att de ska passa in i samhället. Det är alltså genom fostran som även tanken om 

assimilering kommer fram.           

 Samhällets och kulturens föränderlighet omnämns ofta i den här läroplanen, detta går 

dock inte ihop med stora delar av retoriken i övrigt som uttrycker att kultur och samhälle ses 

som statiska. Det är detta som antyder att man värnar om rådande strukturer, normer och 

värderingar. Till exempel säger man att skolan ska ”förvalta” och i eleverna ”förankra” ett 

kulturarv, samma sak gäller fostran och att man nämner att samhället genom skolan ska ”ge” 

eleverna en gemensam referensram som omsluter ett rikare innehåll än förut. Retoriken om att 

man ska ge, förvalta och överföra någonting antyder att detta någonting är bestämt och fast. 

Ett mer interkulturellt sätt att se på det skulle innebära att till exempel låta individerna skapa 

eller utveckla en gemensam referensram som bygger på en interaktion mellan människor med 

olika referensramar. 
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2:1:3 Lgr 69 

2:1:3:1 Vem är individen? 
Även i den här läroplanen betonas vikten av att se eleverna som enskilda individer, det första 

exemplet hittas redan i det inledande stycket och är formulerat på följande vis: [i] centrum för 

skolans verksamhet står den enskilda eleven. De som verkar inom skolan skall visa aktning 

för elevernas människovärde och söka skaffa sig kännedom om hans individuella egenart och 

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

harmonisk människa” (Lgr 69;10). Individerna beskrivs som heterogena med skilda 

personlighets- och begåvningstyper (Lgr 69;10).       

 Som man kan se i det tidigare citatet, är individen fortfarande en han. Dock nämns 

kvinnor för första gången i den här läroplanen, det uttrycks att ”skolan bör[min kursivering] 

verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på arbetsmarknaden och inom 

samhällslivet i övrigt”(Lgr 69;14). Vidare menar man att skolan bör behandla frågor om 

könsroller och uppmuntra debatt samt ifrågasättande av rådande förhållanden (Lgr 69;14).  

 Individerna är fortfarande etniskt svenskar, eftersom man med samma formulering som 

i den föregående läroplanen antyder att människor med annan etnicitet befinner sig i andra 

länder som ligger längre bort (Lgr 69;15). Dock kan man se en antydan till att man flyttar 

dessa människor närmare det egna samhället när man i anslutning till föregående citat om 

jämställdhet mellan könen, uttrycker följande: ”[s]kolan skall skapa förståelse för de grupper 

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

på andra nationer och folkgrupper”(Lgr 69;14). I anslutning till detta kan man även nämna att 

skolämnet kristendomskunskap har bytts ut mot religionskunskap.    

 Individens klasstillhörighet är i den här läroplanen, i jämförelse med den tidigare, något 

nedtonad. Man nämner fortfarande lika utbildningsmöjligheter oavsett bostadsort och andra 

yttre villkor, men inte i samma omfattning. Man talar inte heller om skillnader i 

utbildningstradition på samma sätt längre, istället för att man förr talade om att yrkesval 

beroende av utbildningstradition skulle motverkas, talar man nu om att könsbundna yrkesval 

skall motverkas (Lgr 69; 22).  
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Tolkning 
När det gäller framställningen om vem individen är så kan man se att det finns tecken på att 

diskursen håller på att bli mindre monokulturell. Att kvinnor nämns för första gången i den 

här läroplanen är ett exempel på detta. I och med att man börja nämna fler individer så kan 

man se en antydan mot en mer mångkulturell diskurs men det är fortfarande lång väg dit. För 

det första är det skillnad mellan att säga att skolan bör verka för jämställdhet mellan könen 

och att säga att den skall göra det, dessutom så benämns individen fortfarande som en han. 

 Både när man nämner kvinnor och förståelse för andra nationer och folkgrupper så är 

det i samband med att man tar upp människor som har svårigheter i det moderna samhället. 

Själva formuleringen med uttrycket om att skapa förståelse för andra folkgrupper och 

nationer antyder att det fortfarande är det etniskt svenska som är norm, man talar för övrig 

fortfarande om människor med annan etnicitet som om de befinner sig utanför landets 

gränser, man kan också fråga sig vad i samhället som är så modernt att kvinnor samt andra 

folkgrupper skulle ha svårigheter i det. Uttrycket visar på en nedlåtande ton mot en grupp 

människor.  Dessa aspekter gör att normen som gick att identifiera i den förra läroplanen i stort 

sett är den samma i den här läroplanen, alltså en svensk man.  

2:1:3:2 Individen och utbildning 
Som det nämnts tidigare, så uttrycks det i läroplanen att den enskilda individen ska vara i 

centrum för skolans verksamhet (Lgr 69;10). I anknytning till detta är det passande att nämna 

att det anses att skolan har ett särskilt ansvar ”för de elever som av, fysiska, psykiska eller 

andra skäl har svårigheter i skolarbetet” (Lgr 69; 10) och att det, även i den här läroplanen, 

anses att kraven på prestation inom samma klass måste varieras ”i en skola för alla” (Lgr 

69;13).               

 Även om man i den här läroplanen, i likhet med den föregående, talar om att elevers 

anlag och begåvning ska tillvaratas i undervisningen så har dessa uttryck till viss del fått ge 

vika för formuleringar om individens intressen, till exempel ska skolan ” ge utrymme för 

elevernas skiftande intressen genom individualisering av undervisningen i obligatoriska 

ämnen, genom tillvalsämnen och genom fritt valt arbete” (Lgr 69;11).     

 Den största skillnaden när det gäller individen och utbildning i jämförelse med den förra 

läroplanen, är den minskade tron på differentiering. Man har till exempel tagit bort de olika 

linjerna och endast lämnat kvar fem timmar som tillval i årskurs 9 (Egidius 2001;100). Man 

skriver till exempel att ”yrkesinriktad utbildning kommer ifråga förts efter 

skolpliktstiden”(Lgr 69;12) och att ”den gemensamma grundutbildningen … måste meddelas 

under hela studietiden i grundskolan” (Lgr 69; 12).            
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Tolkning 
I och med att man nu har tagit bort de olika linjerna, kan man säga att det i den här läroplanen 

tagits ett steg närmare det man uttrycker att man vill göra i Lgr 62, nämligen att ge alla en 

likvärdig grundutbildning och i längden verka för ett klasslöst samhälle. Det finns här alltså 

en vilja till att luckra upp de rådande strukturerna som skulle kunna leda till att 

valmöjligheterna i livet begränsats på grund av en persons kulturella bakgrund. Det talas dock 

fortfarande om att kraven på prestation ska variera inom samma klass, vilket kan leda till ett 

förhållningsätt som missgynnar vissa elever från till exempel studieovana miljöer. Som sagt 

skulle en mer mångkulturell eller interkulturell hållning vara att kraven är de samma men att 

arbetssättet skulle varieras för att hjälpa alla elever att nå upp till kraven.            

2:1:3:3 Individen och samhället 
När det gäller individen och samhället i den här läroplanen så anses det att det är skolans 

uppgift att hjälpa varje elev att ta tillvara och utveckla sina förutsättningar, både som individ 

och som medborgare i ett demokratiskt samhälle (Lgr 69; 12). Allsidighet i skolning anses 

vara viktig för elevens individuella utveckling, eftersom att man i ett demokratiskt samhälle 

lägger större ansvar på den enskilda människan (Lgr 69;12). Man menar att skolan skall ge 

eleven en god uppfattning om de värderingar och principer som bär upp rättsordningen i det 

demokratiska samhället och att ”skiljaktigheter som föreligger mellan olika gruppers och 

människors värderingar bör … ta[s] upp till diskussion och belysning” (Lgr 69; 13).  

 I likhet med den förra läroplanen så betonas det att samhället är i utveckling och att 

eleverna måste få öva sig för en roll i morgondagens samhälle som i större utsträckning 

kommer att kräva samverkan och solidaritet mellan människor (Lgr 69; 10). Som det även 

nämndes i den förra läroplanen så uppmärksammas skolans roll som en ”positivt skapande 

kraft i samhällsutvecklingen” (Lgr 69; 11), här nämner man även att man ska göra eleverna 

intresserade av att medverka i utvecklingen (Lgr 69;11).      

 I den här läroplanen sker en tydligare global förankring, man skriver som i den förra 

läroplanen om att den gemensamma referensramen måste utvidgas i det allt mer komplicerade 

samhället (Lgr 69;12), det betonas också att individen inte bara ska ses som samhällsmedlem i 

en nationell gemenskap, utan även i en internationell gemenskap (Lgr 69;10).   

 Den största förändringen som sker i framställningen om förhållandet mellan individen 

och samhället, är den minskade betoningen på fostran. Fostran nämns fortfarande men i mer 

generella och mindre specifika ordalag. Man kan se en tendens till att uttryck som ”individen 

ska fostras” ändras till ”eleven ska utveckla”.  Det finns exempel på uttryck som är identiska 

förutom att ordet fostran tagits bort eller bytts ut mot ordet utveckla. Ett exempel på detta är 
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att formuleringen:”[s]kall [skolan] lyckas fostra [min kursivering] sina elever till goda 

samhällsmedlemmar, måste den ge dem kunskap om samhället” (Lgr 62;14) kan jämföras 

med formuleringen: ” [s]kall [skolan] lyckas främja elevernas utveckling till goda 

samhällsmedlemmar, måste den ge dem kunskap om samhället” (Lgr 69; 11). Ett annat 

exempel är att överbryggandet av skillnader i ”uppfostringsnormer” (Lgr 62:14) blivit endast 

överbryggandet av skillnader i ”normer” (Lgr 69;11).      

         

Tolkning 
Den minskade betoningen på fostran kan vara ett svar på de många förändringar som sker i 

samhället vid utformningen av den här läroplanen. Det måste ha varit svårare att avgöra exakt 

vad individen ska fostras till för att passa in i ett samhälle satt under snabb förändring, man 

börjar istället uttrycka sig i mer allmänna termer om fostran till anpassning för ett liv i ett 

demokratiskt samhälle. Som sagt så har uttryck om fostran till stor del ersatts med uttryck om 

att eleven ska utveckla vissa egenskaper, vilka dessa egenskaper är bestäms fortfarande av 

skolan och samhället. Detta är dock ändå ett steg bort från den monokulturella diskursen 

eftersom tanken om assimilering och den kompensatoriska hållningen gentemot individen 

minskar i formuleringen om att eleverna ska utveckla egenskaper istället för att säga att de ska 

få dem utifrån.             

  En annan skillnad är att man i den här läroplanen belyser att olika människor och 

grupper i ett samhälle kan ha olika värderingar och att man menar att dessa ska belysas och 

diskuteras. I det sammanhang där detta tas upp kan man dock ana att dessa värderingar ska 

belysas och diskuteras för att de sedan ska överges i förmån för skolans värderingar som ”bär 

upp rättsordningen i ett demokratiskt samhälle”(Lgr 69;13), man kan tolka det som att de 

värderingar som skulle skilja sig från skolans då inte skulle göra det. Att man 

uppmärksammar detta är dock en förändring från den förra läroplanen där alla värderingar i 

stort sätt beskrevs som allmängiltiga.    

2:1:4 Slutsats 

Efter redogörelsen av den första läroplanen, Lgr 62, kan man dra slutsatsen att det är en 

monokulturell diskurs som speglas. Detta gäller alla tre aspekter som tagits upp här, alltså 

vem individen är, vad som uttrycks om förhållandet mellan individ och utbildning samt vad 

som utrycks om hur förhållandet är mellan individen och samhället. Visserligen talar man om 

människor från olika samhällsklasser men vid formuleringar om sänkta krav på prestation och 

erbjudandet av alternativa studievägar så är det ändå alternativ bort från en viss standard man 
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talar om, dessutom så reproducerar de olika studievägarna de klasskillnader man säger sig 

vilja utjämna.             

 I Lgr 69 finns det tendenser som leder bort från den tydligt monokulturella diskursen i 

den tidigare läroplanen men diskursen om individen är fortfarande övervägande 

monokulturell. Med tanke på de många förändringarna som sker i samhället från tiden då Lgr 

62 var den rådande läroplanen till att Lgr 69 tog över, skulle man kunna ha väntat sig en större 

skillnad i diskursen än vad som faktiskt blev fallet, speciellt eftersom Lgr 62 till stora delar 

formulerades på 50-talet och efter de ideal som var rådande då. Det här visar att förändringar 

inom skolan som organisation går långsamt. Det visar också på att en monokulturell diskurs 

varit dominerande som, enligt definitionen, värnar om rådande strukturer, normer och 

värderingar, vilket resulterar i en försvåring av förändring och utveckling.   

 Det största hindret för en interkulturell diskurs i de här båda läroplanerna är att man 

presenterar en specifik individ och kultur som ses som norm.       

2:2 Del 2. Lgr 80 och Lpo 94 

2:2:1 Kontext 

Om 60-talet skulle kunna kallas förändringens tid så blev 70-talet vad man skulle kunna kalla 

för krisernas tid. Den ekonomiska tillväxten var svag, arbetslösheten ökade igen och 

omfattande strejker ägde rum bland olika grupper under stora delar av 70-talet (Nilsson 

2009;116).               

 Ett led i detta blev att arbetskraftsinvandringen stoppades, endast flyktingar och familjer 

som fått återförenas tilläts invandra. Samtidigt var det dock händelser i omvärlden som ledde 

till att Sverige fick ta emot många flyktingar från olika delar av världen. Dessa grupper skiljde 

sig från de tidigare invandrade grupperna vad gäller etnicitet, religion och kultur. Under lång 

tid rådde en assimileringsideologi, man ville att invandrarna snabbt skulle bli svenskar. Med 

tiden började man dock i allt högre utsträckning betona invandrarnas rätt att bevara sin 

kulturella identitet och man införde till exempel hemspråksundervisning (Norborg 1993;38-

39).              

 Under 70-talet växte också kritiken mot den styrning uppifrån som präglat 60-talet, 

behaviorismen förlorade sin dominerande ställning i psykologin och man började ifrågasätta 

att samhällsplanering, som till exempel utformning av skola och utbildning, skulle baseras på 

forskares och experters förslag. Läroplanen skulle inte ge sken av att vara baserad på 

psykologisk pedagogik och psykologisk forskning, man ville att den istället skulle vara ett 

politiskt dokument (Egidius 2001; 106).         
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 Det var under dessa omständigheter som Lgr 80 och decentraliseringen av skolan tog 

form. Kommunerna blev ansvariga för skolan, vilket innebar att man övergick från 

detaljstyrning till målstyrning med allmänt formulerade mål och valfrihet i arbetsformer 

(Egidius 2001; 28-31).            

 Innan det skulle bli dags för en ny läroplan, Lpo 94, växte det under 80-talet fram 

utökade kontakter över nationsgränserna, människor blev mer medvetna om ett globalt 

samhälle, samarbete inom Europa blev en viktig politisk fråga och en informationsteknologisk 

utveckling tog fart (Egidius 2001; 122).         

 I skolans värld växte det under slutet av 80-talet fram en efterfrågan på någon form av 

resultatstyrning för skolan. Vad man tillslut landade i var en kombination av mål- och 

resultatstyrning som innebar att lärare bedömer hur bra elever klarar målen för studierna, de 

resultat som då uppvisas ligger till grund för fortsatta mål. Denna tänkta förändring som också 

innebar en ny betygsskala, i kombination med krav på tydligare mål ledde till att den nya 

läroplanen Lpo 94 utformades (Egidius 2001). Mål- och resultatstyrningen visade sig senare 

vara svåra att kombinera och Egidius (2001) menar att det i realiteten blev en renodlad 

resultatstyrd skola där läroplanen fastställer uppdraget och tillhandahåller en kvalitativ 

betygsskala som hjälp till att gradera resultaten.        

2:2:2 Lgr 80 

2:2:2:1 Vem är individen? 
Det man kan läsa i början av läroplanen om vem individen är, är att ” läroplanen speglar 

demokratins[min kursivering] samhällssyn och människosyn[min kursivering]: människan är 

aktiv, skapande kan och måste ta ansvar och söka kunskap för att i samverkan med andra 

förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor”(Lgr 80;13).   

 I den förra läroplanen framträdde till viss del kvinnorna för första gången. I och med 

den här läroplanen stärks deras framträdande ytterligare. När man talar om en likvärdig 

utbildning tar man inte enbart upp klassaspekten, utan man talar även om likvärdig utbildning 

oavsett kön i följande formulering: [a]lla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan”(Lgr 

80;14) man betonar även att skolan skall verka för jämställdhet mellan könen. (Lgr 80;17). 

Man har även slutat beskriva individen som ”han”.       

 Även individer med annan etnisk tillhörighet blir mer framträdande, det nämns att 

skolan har ”[e]tt särskilt ansvar … för elever med svårigheter och för barn och ungdom som 

tillhör olika minoriteter”(Lgr 80;14) och att skolan aktivt skall ”verka för att invandrarna i 
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vårt land innefattas i samhällsgemenskapen”(Lrg 80;17).       

 Vad man mer generellt kan säga om individen i den här läroplanen är att det finns fler 

formuleringar i plural om ”eleverna”, ”elevgruppen” och så vidare än vad som var fallet i de 

äldre läroplanerna där man i större utsträckning använde formuleringar i singular som 

”individen”, ”eleven” och ”han”.           

 Man kan även säga att olikheter beskrivs i bredare bemärkelse, det nämns till exempel i 

större utsträckning att det kan finnas skillnader och konflikter mellan olika människors 

värderingar: 

I skolarbetet ställs man dagligen inför frågor där det föreligger olika 

uppfattningar. Det kan gälla livsåskådning, politik, sociala värderingar 

eller moral, det kan gälla stilriktningar och smak. Skolan tar emot barn 

ur alla grupper och åsiktsläger i samhället. Alla föräldrar skall med 

samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvisade om att 

dessa inte blir påverkade från skolans sida till förmån för den ena eller 

den andra av inbördes kämpande åskådningar och uppfattningar. I 

frågor, där det föreligger olika uppfattningar, skall skolans 

undervisning därför vara saklig och allsidig” (Lgr 80; 18). 

Tolkning 
Vid analys av beskrivningen om vem individen är kan man se att den här läroplanen antagit 

en mer mångkulturell hållning, i den bemärkelsen att det är en mer heterogen sammansättning 

bland individerna i skolan som träder fram. Den ensidiga könsbeskrivningen finns inte i den 

här läroplanen, det går inte längre att utan tvekan säga att individen är en man. Pronomenet 

“han” har ersatts med mer könsneutrala pronomen och benämningar i plural; ”eleverna” och 

nu skall skolan verka för jämställdhet mellan könen, istället för det som står i den förra 

läroplanen om att skolan bör göra det.         

 Även människor med annan etnicitet får ett större framträdande i den här läroplanen och 

nu befinner de sig inom landets gränser och i skolan, man talar till exempel om ”invandrare” 

och olika ”hemspråk”. Det som skulle tala emot den mångkulturella ståndpunkten och mer för 

den monokulturella är dock hur man talar om ”invandrare”. När man talar om människor av 

annan etnicitet i den här läroplanen så blir det ofta i dikotomier; ”vi” eller ”vårt land” och 

”invandrare”. För det första så talar man om människor med en annan etnicitet som en 

homogen grupp och för det andra så blir den svenska etniciteten norm eftersom att man är 

”invandrare” i förhållande till det etniskt svenska.         
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 Det finns även element i den här framställningen som tyder på en mer interkulturell 

diskurs och det är den mer divergenta synen på värderingar till exempel. Det uppmärksammas 

att olika värderingar kan finnas i skolan och man tar upp olika exempel på detta och man 

menar att undervisningen därför ska vara saklig och allsidig. Det motsägelsefulla i den här 

frågan är dock att man i andra sammanhang talar om vissa gemensamma grundläggande 

värderingar och man kan här fråga sig vilka värderingar som ska anses vara grundläggande 

och för vilka de är gemensamma. 

2:2:2:2 Individen och utbildning 
Som det nämnts tidigare, beskrivs en likvärdig utbildning utifrån fler premisser i den här 

läroplanen jämfört med tidigare, den ska vara likvärdig oberoende av kön och likvärdig för 

”elever med annat hemspråk än svenska” genom att ”skolan måste – samtidigt som den 

stärker dessa elevers språkutveckling - aktivt ta tillvara deras kultur” (Lgr 80; 14), man 

fastslår också att särskild hjälp ska göras tillgänglig för invandrarbarn och barn med särskilda 

svårigheter, till exempel ska en hemspråkslärare vara med vid samtal med invandrarbarn och 

deras föräldrar, samt att en speciallärare deltar vid samtal om barn med särskilda svårigheter 

(Lgr 80;25). En ny aspekt som kommer upp i den här läroplanen är att det uttrycks att 

”invandrarbarn och deras föräldrar kan vara en stor tillgång för att förmedla kännedom om 

andra länders kulturer” (Lgr 80; 31). När det gäller samverkan mellan hem och skola i 

allmänhet uttrycks det att ”[d]et kan vara av stor betydelse att skillnader i normer och 

uppfattningar i olika frågor blir diskuterade mellan skola och föräldrar så att man kan 

överbrygga eventuella motsättningar”(Lgr 80; 24).       

 När det gäller frågan om vad skolan ska lära ut, menar man att ”urvalet av 

kunskapsområden har skett med hänsyn till vårt nutida och framtida samhälle och till den 

kulturkrets vi tillhör”(Lgr 80;14). Det betonas också att alla landets skolor genom en 

obligatorisk kurs med samma ämnen och stoffområden ska leda till en gemensam referensram 

och likvärdig grundutbildning till alla medborgare (Lgr 80; 15), samtidigt uppmärksammas 

det att eleverna kommer till skolan med kunskaper, erfarenheter, vetgirighet samt nyfikenhet 

och att skolan måste knyta an till detta i sitt arbete (Lgr 80; 14).     

 Vad man generellt kan säga om den här läroplanen när det gäller individen och 

utbildning, är att det talas mindre om överföring av kunskap från skola till elev. Detta har i 

viss utsträckning ersatts av andra formuleringar, som till exempel att: ” [det är skolans] 

uppgift att … leda elevernas kunskapssökande [min kursivering] in på väsentliga områden…” 

(Lgr 80;14).  
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Tolkning 
Vid analys av beskrivningen ovan kan en del mångkulturella inslag, interkulturella inslag och 

även monokulturella inslag återfinnas. Som tidigare nämnts, talar man i den här läroplanen 

om en likvärdig utbildning utifrån fler premisser än i de två tidigare läroplanerna; kön och 

etnicitet tillkommer. När det gäller etnicitet, menar man att utbildningen ska vara likvärdig för 

elever med annat hemspråk än svenska, genom att man ska ta tillvara på deras kultur. Om det 

här ses som undervisning som gäller alla elever och inte bara som undervisning för och om 

”invandrare” så skulle man kunna säga att det är ett interkulturellt inslag. Det uttrycks också 

att man i utformningen av undervisningen ska utgå från eleven. Det som kan anses 

motsägelsefullt här är att när undervisningens urval nämns, så uttrycks det att urvalet gjorts 

med hänsyn till ” vår kulturkrets”. Återigen blir det här ett uttryck formulerat i dikotomier; det 

blir ”vi” som är normen som till hör vår kulturkrets och ”de andra” som inte gör det. Att 

hänsyn endast ska tas till en kultur, som dessutom är norm, är någonting som går emot det 

interkulturella perspektivet och en interkulturell diskurs.      

 Det nämndes tidigare att ”invandrarna” ofta benämns som en homogen grupp i den här 

läroplanen och att detta skulle vara en yttring för en monokulturell diskurs. Även i 

framställningen av individens förhållande till utbildning finns det exempel på detta. Man 

säger till exempel att invandrarbarn och deras föräldrar kan vara en nyttig tillgång för att 

förmedla kännedom om andra länders kulturer. Här uttrycker man att en individ eller familj 

ska fungera som representanter för en folkgrupp i ett helt land, det ger intrycket av att alla 

dessa människor måste vara lika, vilket antagligen inte stämmer. Det enda som individen kan 

vara representant för är sin egen kultur, vilken är formad av mer än vilken etnisk härstamning 

man själv eller ens föräldrar har, detta gäller i allra högsta grad eleverna i den svenska skolan, 

vilka Pirjo Lahdenperä skulle kalla för ”postnationella” (Lahdenperä 2008;96), eftersom deras 

kultur är formad av ”rötter” och erfarenheter bland annat från olika länder.    

 Ett annat exempel som tyder på en homogen bild av ”invandrarelever” är att de ofta 

nämns i sammanhang där man talar om elever med skolsvårigheter. Detta skapar en bild av att 

barn med annan etnicitet än den svenska förknippas med svårigheter i skolan, vilket i sin tur 

kan påverka det förhållningsätt man har gentemot dessa elever i skolan och undervisningen.  

2:2:2:3 Individen och samhället 
I början av den här läroplanen står det att ”[g]rundskolan är en del av samhället. Läroplanen 

speglar demokratins samhällssyn och människosyn”(Lgr 80;13). Det är i den här läroplanen 

mer tydligt att den figurerar i ett heterogent samhälle, det uttrycks att eleverna i skolan ska få 

gemensamma värderingar och normer, men samtidigt så problematiseras detta vid olika 
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tillfällen när man till exempel uppmärksammar att det kan finnas skillnader i värderingar. Det 

har presenterats exempel på detta tidigare, ett annat exempel är att det uttrycks att samhället, 

genom skolan, vill ge en gemensam referensram till alla medborgare (Lgr 80; 15). Men 

tidigare finns en antydan till att vilja förmedla att referensramen inte är oföränderlig: 

”kunskaper, färdigheter, normer och värderingar skall genom skolans försorg inte endast föras 

vidare från en generation till nästa utan även aktivt bearbetas och vidareutvecklas”(Lgr 

80;13). Det finns fler exempel på att värderingar inom ett samhälle inte behöver vara 

självklara: 

Barn måste få bearbeta moraliska problem och normkonflikter och 

även ta ansvar för att lösa sådana problem i konkreta 

vardagssituationer. I våra gemensamma, grundläggande värderingar 

ryms många problem och konflikter. Kollisioner mellan mål och 

verklighet bör inte döljas bakom utslätade formuleringar. Frågor om 

konflikter, deras orsaker och lösningar skall lyftas fram i samtal och 

diskussioner i många sammanhang. Skolan skall aktivt påverka barnen 

att ta ställning i dessa frågor (Lgr 80;18) 

 I den här läroplanen behandlas konflikten som kan uppstå när varje individ i ett demokratiskt 

samhälle har rätt till att uttrycka sina värderingar, man menar i den här frågan att: 

Skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter 

framförs och hävda betydelsen av ett personligt engagemang. 

Samtidigt skall skolan hävda vår demokratis väsentliga värden och 

klart ta avstånd från allt som strider mot dessa. Skolan får alltså inte 

ställa sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets 

grundläggande värderingar. Skolan måste istället medvetet verka för 

dessa värderingar och fostra eleverna till att respektera dem (Lgr 

80;19).   

I likhet med de andra läroplanerna så finns det en betoning på att eleverna måste förberedas 

på ett visst sätt för att passa in i- och verka i det nuvarande och det framtida samhället. Man 

menar att valet av innehåll i undervisning därför skapar ”en spännig mellan elevernas 

omedelbart upplevda behov och intressen och de kunskaper de behöver på sikt för att kunna 

fungera i samhället i övrigt” (Lgr 80;15). I den första läroplanen fick olika slags fostran svara 

för behovet av att anpassa individerna till samhället. I den här läroplanen nämner man skolans 
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fostrande funktion, men i likhet med Lgr 69 sker detta på ett annat sätt; det har blivit mindre 

specifikt vad individen ska fostras till för att passa in i samhället. Nu nämns fostran till stor 

del i mer generella ordalag om att eleverna ska fostras för ett liv i ett demokratiskt samhälle: 

”Skolan ska fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera 

barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa 

komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Lgr 80;16).      

 Den tydligare globala förankringen som började i den förra läroplanen, utvecklas 

ytterligare i denna läroplan, och man belyser att det som händer i omvärlden har en påverkan 

på individen i skolan och på detta samhälle, man menar att skolan måste: 

ge eleverna insikt i de stora överlevnadsproblem som världen står 

inför. Alla måste bli medvetna om vikten av att hushålla med jordens 

resurser av energi, vatten, skog och odlingsbar mark liksom om de 

kriser som kan hota världssamhället genom överbefolkning, 

arbetslöshet och vidgade klyftor mellan rika och fattiga länder (Lgr 

80;16).  

Det som citatet antyder är att tanken om att skolan ska väcka en känsla av solidaritet med 

andra bland eleverna, har fått ett större genomslag i den här läroplanen. Denna tanke 

återkommer, det står till exempel att ”skolan skall söka grundlägga solidaritet med eftersatta 

grupper inom och utom landet”(Lgr 80;17).            

Tolkning  
Vad gäller individen och samhället så finns det även här aspekter som talar för och emot att 

det skulle vara en interkulturell diskurs. Det som talar emot det är att undervisningen, som 

man sen tidigare kan se baseras på ett urval med hänsyn till en viss kulturkrets, individerna 

ska få gemensamma normer och värderingar. En mer interkulturell diskurs skulle som sagt 

uttrycka att individerna genom interaktion skulle forma gemensamma normer och värderingar 

tillsammans. Det som talar för en interkulturell diskurs är att det återigen antyds att normerna 

och värderingarna inte är fasta, utan att de måste bearbetas och utvecklas, alltså inte bara föras 

över från en generation till en annan.          

 Ett annat exempel på att man tar ett steg mot en mer interkulturell diskurs är den 

tydligare globala förankringen som finns, genom betoning på detta visar man att det är mer 

angeläget att det sker ett utbyte mellan olika människor.      

 I den första delen som handlar om vem individen är framkommer det att formuleringar 
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om ”eleven” ersatts av formuleringar i plural ”eleverna”. Detta kan vara ett led i den betoning 

på samhälle, solidaritet och gemenskap som präglar den här läroplanen.  

2:2:3 Lpo 94  

2:2:3:1 Vem är individen 
I den här läroplanen börjar man återigen att tala om ”individen” och ”eleven”, från att i förra 

läroplanen mest ha talat om ”eleverna”. När det gäller vem individen är så nämns elever med 

sociala skillnader, olika kön och olika kulturell bakgrund, man menar att lika inflytande ska 

ges till elever oavsett skillnader i kön eller social eller kulturell bakgrund. En lika definierad 

individ som i de första två läroplanerna är inte lika lätt att ringa in i den här läroplanen.  I den 

här läroplanen nämns det att det i skolan möts individer med olika etnicitet, då man talar om 

samhällets internationalisering, kulturellmångfald och om skolan som en kulturell och social 

mötesplats (Lpo94). Det tas även upp att individerna i skolan kan företräda olika 

uppfattningar som ska tillåtas få utrymme i skolan. På samma sätt, om än i mer generella 

ordalag, som i förra läroplanen lägger man dock till att de demokratiska värdena ska prägla 

skolan: ”alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 

och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem” (Lpo 94; 4) tidigare 

skrivs de om de grundläggande värdena att de ”förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism” (Lpo 94;3).             

Tolkning 
Det första som kan sägas om beskrivningen ovan är att det inte är lika lätt att säga vem 

individen är. Elever med olika kön samt sociala – och kulturella bakgrunder nämns och man 

har slutat att använda benämningen ”invandrarbarn” i läroplanen. Ett mångkulturellt drag 

skulle alltså vara att det, i förhållande till de övriga läroplanerna, är den mest heterogena 

beskrivningen på elevsammansättningen som presenterats. Men om man istället tittar på vem i 

denna heterogena beskrivning som är normen så finns det ändå en del aspekter som tyder på 

en mer etnocentrisk eller monokulturell ståndpunkt. Ett exempel på detta återfinns i 

beskrivningen av samhällets grundläggande värden och vad individen ska fostras till. I den 

formuleringen uttrycks det att individen ska fostras till ”rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande” och att detta skulle vara i ”överensstämmelse med den etik som förvaltas av 

kristen tradition och västerländsk humanism” (Lpo 94;3). Det denna formulering antyder är 

att det sker en patentering av dessa positivt laddade värden; att de skulle vara någonting som 

”ägs” av den kristna - och västerländska kulturen. Detta kan i sin tur tolkas som att andra 
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kulturer som inte kan sägas tillhöra västvärlden eller den kristna tron då inte skulle präglas av 

dessa värden. Den egna kulturen blir normativ och, som Lahdenperä (2008) uttrycker det, 

betraktas den egna kulturen som en mottstock med vilken man mäter andra kulturer. Detta 

innebär att även om man talar om värdesättandet av en kulturellmångfald och även om man 

beskriver individen på ett sätt som inte är lika specifikt som i de övriga läroplanerna så finns 

det en specifik individ som tillhör normen: den som tillhör den västerländska kulturen. Om 

man då skulle utgå ifrån denna formulering och applicera förståelsen om att de grundläggande 

värderingarna som nämns i läroplanen ses som någonting som endast tillskrivs den 

västerländska – och kristna kulturen, så reproduceras denna monokulturella syn varje gång det 

talas om förmedling av värden och referensram till eleverna.           

2:2:3:2 Individen och utbildning 
När man talar om likvärdig utbildning för alla i den här läroplanen så menar man att 

undervisningen ska anpassas ”till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94;4) och att 

den ska ha utgångspunkt i ”elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper”(Lpo 94;4). Man betonar att utbildningen ska vara likvärdig men att arbetssättet 

måste vara beroende av elevernas förutsättningar och behov. Det uttrycks att det finns olika 

sätt att nå målen och i likhet med den förra läroplanen så har skolan ”ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lpo 94;4), 

man menar att utbildningen därför inte kan utformas lika för alla (Lpo 94:4).   

 Även i den här läroplanen slås det fast att skolan ska motverka traditionella 

könsmönster och man menar att skolan ska bidra till att eleverna i sina studie – och yrkesval 

inte begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund (Lpo 94;15).    

 Det finns i den här läroplanen en större betoning på att individens känsla av ansvar ska 

utvecklas, genom deltagande i planering och utvärdering av undervisning man menar att 

läraren ska ”se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt” (Lpo 94;13) och att 

läraren ska ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen” (Lpo 94;13).       

Tolkning 
Vid granskning av hur individernas förhållande till utbildningen framställs så kan man se att 

det är där de mer mångkulturella dragen blir mer framträdande. Det är mångkulturellt och inte 

interkulturellt för att det man kan kalla för huvudkriteriet för det interkulturella 

förhållningssättet, att det ska finnas en växelverkan mellan olika kulturer så att de kan 
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utveckla och berika varandra, inte finns närvarande. I det mer mångkulturella 

förhållningssättet är tanken att olika kulturer ska få lika utrymmer och samexistera. Det är 

också denna tanke som blir framträdande i den här läroplanen när man talar om att individer 

med olika kön samt olika social – och kulturellbakgrund ska få lika inflytande över 

utformandet av arbetsätt och innehåll i undervisningen. Man anser nu att undervisningen kan 

vara likvärdig även om arbetssättet varieras utifrån elevernas behov och förutsättningar; man 

behöver här alltså inte variera kraven på prestation eftersom arbetssätt varieras för att allas 

behov ska tillgodoses. Det som skulle kunna ses som ett steg mot en mer interkulturell diskurs 

är att det uttrycks att undervisningen ska utformas med utgångspunkt i ”elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”(Lpo 94;4). Vilket är ett steg bort ifrån den 

kompensatoriska hållningen gentemot eleverna som var framträdande i de tidigare 

läroplanerna, där eleverna mer framstod som tomma ark som skulle fyllas med kunskap. 

Tanken om att elever ska kompenseras för ett underskott, är närvarande i den här läroplanen, 

detta gäller dock främst i förhållandet mellan individen och samhället. 

2:2:3:3 Individen och samhället 
Alla elever ska genom skolan få vad de behöver för att passa in i och verka i samhället. Detta 

får de genom en förmedling av en gemensam referensram och genom fostran i demokratiska 

värden. Man menar att det är en viktig uppgift för skolan att ”förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (Lpo 94;3). Dessa värden 

samhällslivet vilar på och som skolan ska förmedla och förankra i individerna, är: 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta ” och att detta ska 

ske igenom att individen ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande 

”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism”(Lpo 94;3). Det uttrycks också att utbildning och fostran handla om att ”överföra 

och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till 

nästa”(Lpo 94;5).              

 Man kan i läroplanen ana en balansgång där individen å ena sidan ska få utrymme för 

självförverkligande och å andra sidan formas eller fostras för ett liv i samhället, som man 

menar kräver vissa fasta gemensamma värden och fast referensram som ska förmedlas genom 

skolan och förankras i eleven: ”skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör 

den gemensamma referensram alla i samhället behöver”(Lpo 94; 5).    

 Man beskriver samhället som i en process av förändring som kräver ett visst 

förhållningssätt: ”det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
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över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”(Lpo 94;3).   

Tolkning 
När det gäller förhållandet mellan individen och samhället så är det här fler av de 

monokulturella dragen blir mer framträdande. Tanken om att man ska kompensera för ett 

underskott hos eleverna blir framträdande i retoriken om värderingar, referensram och 

kulturarv, då formuleringarna återigen är att skolan ska förmedla, överföra och förankra 

någonting i eller till eleverna. Detta visar även på att det är en statisk syn på samhälle och 

kultur som träder fram även om man säger att samhället har förändrats. Detta kan tolkas som 

att man värnar om rådande normer och värderingar, vilket enligt Lahdenperäs beskrivning, 

skulle resultera i att förändring och utveckling försvåras. Om man nu skulle knyta an till det 

som nämndes tidigare om att de värderingar som ska förmedlas och överföras tillskrivs kristen 

tradition och västerländsk humanism så blir den kompensatoriska hållningen gentemot en viss 

grupp individer särskilt framträdande: det är de elever som inte anses tillhöra den kristna 

traditionen och den västerländska humanismen som har ett underskott i vissa värderingar som 

då måste kompenseras av skolan genom fostran.        

 När det gäller retoriken om gemensamma grundläggande värden och normer, går det att 

ana en skillnad från den retorik som fördes i Lgr 80. Båda läroplanerna behandlar visserligen 

frågan men skillnaden som finns är att det i Lgr 80 finns en tydligare vilja att problematisera 

framställningen i den här frågan; i Lpo 94 beskrivs värderingarna och normerna som mer 

allmängiltiga, självklara och fasta.           

 Vad som kan tolkas vara ett försök till ett mer interkulturellt förhållningssätt är det som 

uttrycks om identitetsskapande: att individen får en trygg identitet genom ”medvetenhet om 

det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet” samt att det är viktigt att utveckla 

”förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”(Lpo 94;3). Men om man 

analyserar uttrycket närmare kan man ändå tolka det som att det interkulturella perspektivet 

inte uppnås fullt ut. Till exempel så nämns återigen ett gemensamt kulturarv på ett 

oproblematiskt sätt och det är lätt att fråga sig vilket kulturarv som menas och för vem det är 

gemensamt. Eftersom det är en svensk läroplan så borde det vara det svenska kulturarvet man 

syftar på men det blir inte mer klart med den distinktionen, för man kan ändå fråga sig vad 

som ingår i det kulturarvet. Dessutom skulle det utesluta de människor som inte anser sig ha 

ett svenskt kulturarv. Man kan också fråga sig vad distinktionen mellan ”medvetenhet om det 
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egna” och ”delaktighet i det gemensamma” innebär. Varför skrivs det inte att man ska vara 

delaktig i båda eller medveten om båda? Om man då antar att det finns individer där det egna 

kulturarvet inte är detsamma som det som anses vara det gemensamma kulturarvet så finns 

det inget kulturarv som de ska vara delaktiga i. Det man kan se är att det är en tanke om 

assimilation som blir framträdande; att man ska vara medveten om men inte ta del av det egna 

kulturarvet men samtidigt ska man vara delaktig i det ”gemensamma” kulturarvet, alltså det 

svenska eller kanske, med tanke på det som står i inledningen, det västerländska - och kristna 

kulturarvet.   

2:2:4 Slutsats  

I och med att läroplanen Lgr 80 införs, sker också den största förändringen i diskursen om 

individen. Från den tydligt monokulturella diskursen i de två tidigare läroplanerna har man nu 

övergått till en diskurs där man försöker att se saker från fler perspektiv och problematisera 

tidigare vedertagna strukturer. Det är i mycket en mångkulturell diskurs och det finns även 

tendenser som tyder på steg mot en interkulturell diskurs. Det finns dock många motsägelser, 

vilket tyder på att den monokulturella diskursen fortfarande har ett grepp om läroplanen. Det 

största hindret för det interkulturella perspektivet är den kollektiva – och homogena synen på 

”invandrarbarn”, vilket gör att man inte kan se individen.        

 När det gäller Lpo 94 så har formuleringarna blivit mer generella jämfört med framför 

allt de två första läroplanerna. Detta innebär att texten blivit mer öppen för tolkning och det är 

inte lätt att med bestämdhet dra den ena eller andra slutsatsen, det är till stor del en 

tolkningsfråga. Även om beslutet om ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen 

funnits i drygt tio år då Lpo 94 infördes så kan man ändå inte säga att det slagit igenom i 

formuleringarna i denna läroplan. Det finns inslag som kan sägas vara mångkulturella och 

även några interkulturella men överlag så är det ändå en monokulturell diskurs som träder 

fram. Det största hindret för det interkulturella perspektivet är att det fortfarande finns en 

kultur som är normen, även om det är mer subtilt än i de tidigare läroplanerna, samt den 

statiska synen på kultur som antagligen är en orsak till att förändringen inte fått genomslag.     

2.3 Övergripande sammanfattning av analys 

Det framkommer i den tidigare framställningen att det har skett vissa förändringar i diskursen 

om individen i läroplanerna. Detta avsnitt har som syfte att ge en övergripande bild av hur 

individframställningen har sett ut och hur den har förändrats över tid.     

  Det har skett en förändring när det gäller vilken betydelse som har lagts in i 
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individbegreppet. I Lgr 62 skrivs det mycket om ”individen”, vid djupare analys av 

framställningen framträder dock en homogen bild av individen: individerna beskrivs med 

hänvisning till diffusa skillnader när det gäller anlag, begåvning, intellektuellförmåga och 

liknande. Den differentiering som uppmärksammas, är att det nämns att det finns 

klasskillnader som ska utjämnas.          

 Allt eftersom tiden går kan man se att fler betydelser läggs i begreppet. I och med att 

samhället blir mer heterogent så framträder också fler aspekter av individen. Den första 

aspekten av individen som läggs till är att man uppmärksammar att individen även kan vara 

en kvinna (Lgr 69). Då denna aspekt läggs till så har kvinnor varit verksamma i arbetslivet i 

större utsträckning under ett tag.          

 Nästa dimension som tillkommer, är att individen kan ha en annan etnicitet än den 

svenska (Lgr 80). Denna aspekt läggs till efter att invandringen satt en stor prägel på det 

svenska samhället och skolan.          

 När det gäller dessa förändringar, kan man dock se att de aspekter av individen som 

uttrycks inte helt får genomslag i de läroplaner där de presenteras. I Lgr 62 vill man utjämna 

klasskillnader, men de studieval som erbjuds reproducerar till stor del de rådande 

klasstrukturerna. Det är först i Lgr 69 som målet med Lgr 62 kan sägas bli uppfyllt. När det 

gäller Lgr 69 så talas det om jämställdhet mellan könen och motverkan av traditionella 

könsroller men individen är fortfarande en ”han”, vilket tyder på att mannen fortfarande ses 

som familjeförsörjare. Det är först i Lgr 80 som detta mål kan sägas få genomslag.  

 I båda Lgr 62 och Lgr 69 är det en övervägande monokulturell diskurs om individen 

som träder fram. I och med införandet av Lgr 80 sker den största förändringen i diskursen och 

det går att se en övergång till en mer mångkulturell diskurs samt även vissa tendenser som 

verkar leda mot en interkulturell diskurs.         

 I Lgr 80 kommer etnicitetsfrågan upp på riktigt för första gången, det uttrycks till 

exempel att elever med utländskhärkomst, genom skolan, ska få ta tillvara på sitt kulturella 

arv, och tendenser till en interkulturell diskurs kan man se i viljan att problematisera det som 

till exempel kan anses vara vedertagna normer och värderingar. Helt mångkulturell eller 

interkulturell blir dock inte diskursen; det finns fortfarande monokulturella inslag kvar. Detta 

framkommer för att det fortfarande går att urskilja en kulturell norm, främst när det gäller just 

etnicitetsfrågan. Till exempel finns formuleringar i dikotomier, med innebörden svensk-

invandrare, dessutom framställs ”invandrarbarn” som en homogen grupp.    

 När det gäller Lpo94 så sker det återigen en relativt stor förändring i diskursen om 

individen. Detta kan till stor del bero på att själva formen på läroplanen förändrats; 
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framställningen har blivit mer generell och betydligt mer kortfattad. I den här läroplanen 

försöker men ge en allsidig bild av individen genom att uppmärksamma olika kön och sociala 

– samt kulturella skillnader. Detta kan tolkas som att det är den mångkulturella diskursen som 

är rådande. Återigen finns dock den monokulturella diskursen fortfarande kvar eftersom den 

”svenska” kulturen ses både som statisk och som en norm som ska förmedlas till individerna. 

Tendenserna i Lgr 80 till att vilja problematisera till exempel normer värderingar, är inte lika 

framträdande i denna läroplan, här beskrivs dessa återigen som allmängiltiga.     

 Den sistnämnda observationen, den svenska kulturen som statisk och norm, är det som 

går genom diskursen om individen som en röd tråd i alla läroplanerna. Samtidigt som det 

upprepas att samhället är under förändring så uttrycks det att skolan ska förmedla vissa 

normer, värderingar och förhållningssätt som det anses att eleven kommer att behöva för att 

verka i samhället.             
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3. Sammanfattning och slutsats   

Med denna uppsats har jag haft som syfte att undersöka hur individen har framställts i 

läroplanerna från 60-talet till 90-talet. Detta har jag gjort med en diskursanalytisk metod som 

vilar på en socialkonstruktionistisk grund.         

 De frågor jag ställt mig i analysen av läroplanerna är: Vem är individen? Hur framställs 

individen i förhållande till utbildning? Hur framställs individen i förhållande till samhället? 

Vilken typ av diskurs – monokulturell, mångkulturell eller interkulturell – ger de olika 

läroplanerna uttryck för? Är det möjligt att se tendenser i diskurserna som leder närmare- 

eller längre ifrån det interkulturella perspektivet?         

 För att strukturera svaren på de här frågorna har jag använt mig av definitioner på 

monokulturell – mångkulturell – och interkulturell diskurs. Dessa definitioner har baserats på 

Pirjo Lahdenperäs (2008) beskrivningar av monokulturell – mångkulturell – och interkulturell 

organisationskultur.             

 De slutsatser som har kunnat dras av diskursanalysen är att det länge varit en 

monokulturell diskurs om individen som varit dominerande. Det är först i Lgr 80 och Lpo 94 

som det går att se tendenser på en övergång till mer mångkulturella eller interkulturella 

diskurser. Dessa har dock inte helt fått genomslag eftersom det alltid varit en kultur som setts 

som normativ och vilken andra kulturer ska anpassas till. Det finns ingen läroplan där 

tendenserna till mer mångkulturella - eller interkulturella diskurser präglar alla tre aspekter - 

vem individen är, förhållandet till utbildning och förhållandet till samhället - som tagits upp 

här               

 Jag har sett att det i varje läroplan har uttryckts en vilja till att motverka marginalisering 

av individer tillhörande olika kulturer eller vad som kan kallas kulturella kategorier; klass, 

kön och etnicitet. I Lgr 62 ville man motverka marginalisering som berodde på klass, i Lgr 69 

ville man motverka marginalisering som berodde på kön, i Lgr 80 ville man motverka 

marginalisering som berodde på etnicitet och i Lpo 94 har man velat ge en allsidig bild av 

individen genom att alla dessa aspekter lyfts fram. Jag har dock kunnat se att de uttryckta 

intentionerna i läroplanerna inte fått genomslag i diskursen om individen, detta kan vara ett 

uttryck för just den monokulturella diskursen.         

 Med detta i åtanke är det läge att gå tillbaka till den tidigare forskning som presenterats i 

denna uppsats. Ett återkommande tema i forskningsfältet har varit att de politiska 

intentionerna om ett interkulturellt perspektiv inte fått genomslag i parktiken. Jag vill mena att 

ett första steg mot att intentionerna ska få genomslag i praktiken är att de styrdokument som 

skolorna har att förhålla sig till, vid utformningen av undervisningen, själva måste präglas av 
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de intentioner som finns. Med tanke på att alla läroplaner har innehållit uttryck om positivt 

värdeladdade intentioner om kulturellmångfald men ändå i grund och botten präglats av en 

monokulturell diskurs, blir det motsägelsefullt. Det är då inte konstigt att lärare känner att de 

inte får någon vägledning i sitt uppdrag att uppfylla de politiska intentionerna.   

 Vad gäller den andra observationen i den tidigare forskningen som handlar om 

monokulturella inslag i diskursen om det mångkulturella i samhället och i läroplanerna så har 

även denna uppsats, genom att fokusera på individframställningen, resulterat i likadana 

slutsatser. Uppsatsen har visat på att det är en monokulturelldiskurs som varit dominerande 

under en lång tid i läroplanerna. Det har dock funnits intentioner till att förändra diskursen 

och fokus har då legat på olika monokulturella inslag i olika tider. En anledning till att den 

monokulturella diskursen ändå har reproducerats med varje läroplan kan vara att varje ny 

läroplan har tagit avstamp i en tidigare läroplan där intentionerna inte har lyst igenom i 

diskursen, man kan till exempel se att det är många formuleringar som återkommer - med 

inga eller få modifieringar - i varje läroplan.        

 I det inledande avsnittet, bakgrunden, till denna uppsats har jag skrivit att ett politiskt 

beslut finns om att all undervisning ska vara präglad av det interkulturella perspektivet och att 

detta perspektiv ansetts vara särskilt passande för att uppmärksamma och ta tillvara på varje 

individs inneboende egenskaper. Jag har frågat mig huruvida detta perspektiv kommer att vara 

framträdande eller inte i skolans styrdokument. Det jag har kommit fram till är att individen 

har placerats i centrum för i princip alla läroplaner som ett kriterium för en likvärdig 

utbildning för alla, men att ett interkulturellt förhållningsätt gentemot individen ännu inte har 

uppnåtts i läroplanerna. Jag vill mena att det utan ett interkulturellt förhållningssätt, inte går 

att uppnå en likvärdig utbildning för alla eftersom motsatsen innebär att man utgår från en 

norm. Detta gynnar en grupp elever som kommer att få ett försprång eftersom att de tillhör 

normen som skolan präglas av, medan de som inte tillhör normen kommer att missgynnas och 

hamna i underläge eftersom de kommer att ha ett underskott som de måste ta igen.  

 För vidare forskning inom det här ämnet skulle det vara relevant att anta ett mer 

praktisk och pedagogiskt perspektiv genom att undersöka hur lärare konstruerar och 

implementerar sin förståelse om individen och individualisering i sin undervisning.      
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