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Abstrakt 

Författarens namn: Ulrica Johansson Åleheim 

 

Titel: Att utbilda för och i demokrati- Framskrivningen av grundskolans demokratiuppdrag 

från 1962 till 2011. 

 

Engelsk titel: Educating for and in democracy- Projection of elementary schools democracy 

mandate from 1962 to 2011 

 

 

Antal sidor: 55 

Föreliggande studie fokuserar demokratidiskursen som den framskrivs i grundskolans 

läroplaner från 1962 till 2011. Syftet är att granska betoningar, skillnader och likheter ur två 

aspekter, demokratiuppdraget som innehåll och demokratiuppdraget som process, samt hur 

dessa relaterar till politisk och samhällelig utveckling över tid. Dessa aspekter kan också 

beskrivas som utbildning för och i demokrati och är diskurser, hur det talas om demokrati, 

inom den mer omfattande och övergripande demokratidiskursen. Studien är genomförd utifrån 

en kvalitativ metod och utgår från den kritiska diskursanalysen. Genomförandet innebär en 

granskning av vald data, läroplaner för grundskolan från 1962 till 2011, som sedan relateras 

och analyseras till inläst bakgrund, teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning i ämnet. 

Resultatet visar på att demokratiuppdragets framskrivning har haft olika betoningar över tid 

och att en förskjutning inom diskursen har skett från en fokusering på utbildning för 

samhällelig medborgerlighet, vilken var mer rådande i Lgr 62 och Lgr 69, till utbildning i 

demokratiska principer som i och med Lgr 80 fick en mer framskjutande position vilket sedan 

utvecklades vidare i Lpo 94 och Lgr 11. Samtidigt ses en förskjutning inom diskursen från en 

fokusering på grupp- till individnivå. Resultatet visar dessutom på en förändrad betoning över 

tid på demokratiuppdraget i relation till omgivande samhälle. I de tidiga läroplanerna i studien 

betonas medborgerlig fostran som att fostra aktiva samhällsmedborgare för närsamhället. För 

varje ny läroplan utvidgas sedan samhällsbegreppet till att i Lgr 11 omfatta en mer 

övergripande och global demokratifostran. 

 

 

 

 

Nyckelord: Demokrati, läroplan, utbildning, fostran 

 

 



  

 

 

Förord 
 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund”. (Lgr 11 s.3) 

 

Ett flertal personer har genom sin uppmuntran bidragit till denna studie. Tack! Ingen 

nämnd och ingen glömd. 
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1 Inledning 
 

1990 tog jag min fritidspedagogexamen vid Högskolan i Kalmar. Fritidshemmet var då, som 

nu, en icke obligatorisk verksamhet. Då skulle fritidshemmet vara ett komplement till hemmet 

och dess huvudman var Socialstyrelsen. Visserligen hade Pedagogiskt program för fritidshem 

tagits fram 1988 som vägledning för verksamhetens innehåll och genomförande men det 

skulle dröja till revideringen av Lpo94 1998 innan fritidshemmet och även förskoleklassen 

kom att omfattas av samma läroplan som det obligatoriska skolväsendet. Nu sågs 

fritidshemmets verksamhet inte längre som ett komplement till hemmet utan till skolan. 

 

För mig, som yrkesverksam fritidspedagog, blev den nya läroplanen en bekräftelse på att 

fritidshemmets verksamhet sågs som viktig i barns och elevers utveckling och lärande. 

Uppgiften att komplettera skolan var inte okomplicerad eller på något sätt självklar men något 

som jag uppfattade att fritidspedagogiken var stark i och där jag kände en tydlig förankring i 

läroplanen var det demokratiuppdrag som så tydligt präglar dess innehåll. Inflytande och 

delaktighet blev nyckelbegrepp på min avdelning och vi jobbade planerat och strukturerat 

med att utveckla och förtydliga barnens delaktighet i och inflytande över fritidshemmets 

verksamhet. Detta arbete resulterade i en undersökning som låg till grund för min 

kandidatuppsats 2010 vars syfte var att belysa en grupp barns uppfattning om delaktighet och 

inflytande i fritidshemmets verksamhet. 

 

Men föreliggande studie fokuserar inte fritidshemmets verksamhet.  Den är inte heller en 

granskning av hur demokratiuppdraget tar sig uttryck i skolans verksamhet. Det finns en 

mängd med undersökningar, uppsatser och avhandlingar som belyser aspekten kring hur 

läroplanens demokratiuppdrag realiseras i den pedagogiska verksamheten från förskola till 

gymnasium. För mig visar detta visserligen på frågans tyngd och på det intresse den skapar, 

men den ställer också nya intressanta frågor. Vad innebär skolans demokratiuppdrag, hur har 

det uppkommit och vilka bakomliggande faktorer har påverkat hur framskrivningen i skolans 

viktigaste riktmärke, läroplanen, ser ut idag? 

 

Utifrån ovanstående fokuserar studien på läroplanen och skolans demokratiuppdrag. Dessa två 

kan inte ses i relation till varandra utan att också inkludera ett samhälleligt och politiskt 

perspektiv (Englund, 2005) 

 

Genom att kritiskt granska de läroplaner som varit och är gällande för svensk grundskola från 

1962 och fram till 2011 är intentionen att belysa betoningar, skillnader och likheter i 

framskrivningen av skolans demokratiuppdrag. Jag har valt att belysa framskrivningen genom 

två aspekter, demokratiuppdraget som innehåll och demokratiuppdraget som process, där det 

första kan beskrivas som att utbilda för demokrati och det andra kan beskrivas som att utbilda 

i demokrati genom demokratiska former. Demokratiuppdraget som innehåll innebär att 

förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Demokratiuppdraget som 

process utgår ifrån att utbildningen, utöver att förmedla kunskap, måste bedrivas genom 
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demokratiska arbetsformer. Detta görs till exempel genom att barn och elever ges inflytande 

över och delaktighet i utbildningen som en självklar del i elevens rättigheter och skyldigheter. 

 

Bakgrund och teorigenomgång ger en översiktlig bild av skolans reformering och hur 

demokratiuppdraget skrivits fram i offentlig utbildningspolicy samt beforskats och teoriserats. 
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2 Syfte 

 
Utifrån en kritisk granskning av demokratiuppdragets framskrivning i grundskolans läroplaner 

från 1962 till 2011 är syftet med denna studie att ta reda på vilka betoningar, skillnader och 

likheter som går att finna, samt hur dessa utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv relaterar till 

politisk och samhällelig utveckling över tid.  De aspekter som särskilt kommer att belysas är 

demokratiuppdraget som innehåll, att utbilda för demokrati samt demokratiuppdraget som 

process, att utbilda i demokrati. Studien utgår från följande frågeställning: 

 

 Vilka betoningar, skillnader och/eller likheter kan ses i framskrivningen av 

grundskolans demokratiuppdrag, utifrån aspekterna demokratiuppdraget som 

innehåll och demokratiuppdraget som process, i de läroplaner som varit gällande 

från 1962 till 2011? 
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3 Bakgrund 

 
Utifrån studiens syfte och frågeställning följer här en sammanfattande del av tre, i studien 

bärande delar, som jag önskar belysa som en bakgrund för studien. Dels är det en beskrivning 

av innebörden av begreppen demokrati och demokratiuppdrag och dels är det en historisk 

sammanfattning över hur relationen mellan demokrati och skola har sett ut och ser ut idag. 

Det senare är främst en historisk beskrivning av hur förhållandet har betraktats över tid 

kopplat till aktuell tidpunkts samhälleliga och politiska händelser eller skeenden.  Avslutande 

ges också en översikt av tidigare forskning inom ämnet. 

 

 

3.1 Demokrati 
 

Begreppet demokrati betyder folkvälde, när det översätts ordagrant från dess grekiska 

ursprung, vilket har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre (Nationalencyklopedin, 

2014). Men vad detta skulle kunna innebära råder det inte någon samstämmighet kring, 

särskilt som demokratin befinner sig i ständig förändring. På Sveriges riksdags hemsida 

(2013) anges att det finns många sorters demokrati men att det grundläggande i en demokrati 

är alla människors lika värde. Detta kan till exempel innebära likhet inför lagen och att varje 

röst vid ett allmänt val är lika mycket värd. Samtidigt påtalas på regeringens hemsida om 

mänskliga rättigheter (u. å.) att det visserligen finns ett starkt samband mellan mänskliga 

rättigheter och demokrati men att de två begreppen inte är identiska och därmed inte bör 

blandas samman. Men det är uppenbart att en långsiktig och hållbar demokrati förutsätter 

respekt för de mänskliga rättigheterna. Rätten till en rimlig levnadsstandard, hälsovård och 

utbildning är grundläggande behov som spelar stor roll för hur den enskilde kan ta del i 

politiken och utöva sina politiska och därmed också demokratiska rättigheter (a.a.) 

 

Ordet demokrati används för att benämna olika företeelser på skiftande områden i samhället 

och utifrån detta saknas det ett entydigt språkbruk. Man kan till exempel tala om ekonomisk 

demokrati, beslutsdemokrati och demokrati som livsform (Nationalencyklopedin, 2014). Om 

man ska söka någon form av samstämmighet gäller det främst för att den politiska demokratin 

först och främst är en styrelseform för staten som innebär en politisk beslutsdemokrati som 

ska ombesörja samhällets gemensamma angelägenheter (a.a.). 

 

Demokrati som livsform omfattas av att leva tillsammans och karaktäriseras av värden som 

jämlikhet, frihet, förståelse, solidariteter, tillit och ömsesidig respekt (Nationalencyklopedin, 

2014). Den liberala demokratin omfattas av rätten till yttrandefrihet, rätt att rösta, valbarhet, 

alernativa informationskällor samt fria och rättvisa val (a.a.)  

 

Det finns således skilda sätt att förstå och omfatta demokratibegreppet på. Detta kan i sin tur 

ses som en del i den komplexitet som begreppet omfattar. Men den komplexitet som 

demokratibegreppets innebörd omfattar har ett pris. Demokratibegreppet riskerar att tunnas ut 

då så många som möjligt ska kunna samlas kring det. Då demokratibegreppet betecknar något 
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allmänt positivt utan att det verkliga värdet klargörs riskerar det att utarmas. För att säkra 

demokratin krävs en ständig diskussion kring dess betydelse både i innebörd och i omfattning 

(Agevall & Klasson, 2000). I föreliggande studie är det demokratidiskursen som granskas 

genom dess framskrivning i valda läroplaner. Precis som det råder komplexitet kring 

demokratibegreppet gäller samma för skolans demokratidiskurs. Diskursen kan inte ses som 

statisk eller konstant och kan inte heller göras oberoende andra intilliggande diskurser vilka 

på olika sätt har inflytande och påverkan på demokratidiskursen.   

 

 

3.2 Skolans demokratiuppdrag 
 

Skolan har som uppdrag att utveckla ungas demokratiska kompetens. Demokratisk kompetens 

omfattar att verka i demokratiska former, utveckla demokratiska samhällsmedborgare samt ge 

barn och unga kunskap om demokratins innehåll och form (Skolverket, 2000). Skolans 

verksamhet är möjligen den enda arena där barn och unga möts oberoende bakgrund, kön och 

kultur. Detta ger möjligheter och förutsättningar för att arbeta med det demokratiska 

uppdraget genom att utrymme ges för att skapa självständiga människor som respekterar och 

tar hänsyn till oliktänkande. Värdegrunden är ständigt närvarande och kan inte isoleras till 

undervisningssituationer utan sker i både formella och informella lärmiljöer, i lärosalen, på 

rasterna samt i det lärandematerial som barn och elever möter (a.a.). 

 

Skolans demokratiska uppdrag innefattar olika delar, att verka i demokratiska former, att 

utveckla demokratiska samhällsmedborgare och att ge barn och unga kunskap om 

demokratins innehåll och form (Skolverket, 2000). Skolans demokratiuppdrag och arbetet 

med värdegrunden är ett ständigt pågående arbete som alla vuxna som arbetar i skolan 

ansvarar för. Det är hur verksamheten fungerar, hur arbetet ser ut och hur barn och unga 

involveras i arbetet som i praktiken innebär den demokratiska fostran. Skolans 

demokratiuppdrag regleras i Skollag och i Läroplan. Där anges utbildningens ansvar beskrivet 

i kunskapsuppdraget och i demokratiuppdraget. Demokratiuppdraget benämns också som 

fostransuppdraget. Med kunskapsuppdrag anses genomgående i denna studie fokusering på 

ämneskunskaper. Skollagen anger att skolans verksamhet ska utformas i överensstämmelse 

med samhällets grundläggande värdering och i läroplanen anges tonen med inledningen om 

att utbildningen vilar på demokratins grund. Formuleringen för skolans demokratiuppdrag är 

liknande oberoende skolform vilket indikerar på att demokratiuppdraget inte är en 

skolformsfråga utan ska löpa genom olika verksamhetsformer oberoende av barns och ungas 

ålder och mognad i ett livslångt lärandeperspektiv (Skolverket, 2000). 

 

Skolans demokratiuppdrag innebär inte bara att förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar, undervisningen ska också bedrivas genom demokratiska 

arbetsformer och ska förbereda eleverna för ett personligt ansvarstagande. 

Demokratiuppdraget omfattar två delar, att undervisa för demokrati, som innebär att ge 

kunskap om grundläggande demokratiska värderingar och att undervisa i demokrati som 

innebär den arbetsform genom vilken undervisning bedrivs i skolans dagliga arbete. På 

Skolinspektionens hemsida beskrivs demokratiuppdraget som utbildning för medborgerlig 
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kompetens. Demokratiuppdragets syfte är att utbilda barn och unga till ansvarsfulla 

samhällsmedborgare. Detta görs genom utbildning i grundläggande värderingar och genom 

praktiska färdigheter. Den medborgerliga kompetensen är således målet med utbildningen 

vilket nås genom utbildningens innehåll och utbildningens process, utbildning för och i 

demokrati.  

 
Bunar (2012) beskriver också demokratiuppdraget som tvåfaldigt. Dels genom att uppdraget 

är en skolning för framtida politisk och social delaktighet, i att respektera grundläggande 

mänskliga rättigheter samt värdesätta samhällets mångfald. Dels genom att demokrati sker här 

och nu, att den utövas och praktiseras i skolvardagen. 

 

Den tudelning som beskrivs ovan av demokratiuppdraget som att utbilda för demokrati och att 

utbilda i demokratiska former får också betydelse för lärarens vardag. Även om viljan att 

arbeta med värdegrunden hos lärarna är stor framförs samtidigt uttryck för att det uppfattas 

som svårt (Skolverket, 2000). Att vara demokratisk, vad innebär det, hur är man då? Här 

handlar det alltså om undervisningens innehåll och innefattar samtal med eleverna i etiska 

frågor, att koppla grundläggande demokratiska värderingar till den egna personen till etiska 

och moraliska ställningstagande. Att arbeta demokratiskt, formen, har ofta jämställts med att 

verka för elevers inflytande och delaktighet men även här råder viss tveksamhet hos 

verksamma lärare om vad inflytande och delaktighet innebär. Ofta förknippas det med olika 

formella beslutsforum för eleverna men det kan också innefatta inflytande över arbetssätt 

(a.a.). 

  

Skolan ska utbilda och fostra dugliga, sociala och demokratiska samhällsmedborgare dels 

genom att förmedla kunskap om demokrati och grundläggande värderingar, kunskaper och 

förmågor som krävs för demokrati, dels genom att skolan ska utbilda i demokrati genom att 

använda former och arbetssätt som är demokratiska och utvecklar elevens eget ansvarstagande 

i men också för demokratiska ställningstagande. De båda aspekterna är inte möjliga att se 

oberoende av varandra men hur de har formulerats och betonats över tid skiljer sig åt. Det 

gäller också för hur vikten fördelas mellan de två angivna uppdragen i läroplanen, 

kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Jarl & Rönnberg (2011) visar på en politisk 

skillnad mellan hur vikten fördelas mellan de båda uppdragen i Sverige idag. De anser att 

högerkantens politiska partier har en uttalad fokusering på kunskapsuppdraget genom Jan 

Björklunds reformer vars syfte är att höja skolresultaten genom en mer kunskapsinriktad 

skola. Partier på vänsterkanten har, genom till exempel uttalanden av Ibrahim Baylan tryckt 

på skolans tvådelade uppdrag och påtalar vikten av att demokratiuppdraget inte försvinner i 

debatten och reformeringen för en mer kunskapsinriktad skola. Det råder ingen tvekan om att 

skolan har två uppdrag men Jarl & Rönnberg menar att högerpolitiken fokuserar mer på 

kunskapsuppdraget medan vänsterpolitiken försvarar demokratiuppdraget och menar att de 

båda inte kan skiljas åt. Samtidigt har även vänsterpolitiken ökat fokus på kunskapsuppdraget 

och det ter sig som en samtida företeelse oavsett politisk bakgrund att demokratiuppdraget 

tappar i fokusering och i stället involveras i det inte helt klara men ändå använda uttrycket 
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”flumskolan” som står för en skola som är otydlig, ofokuserad och inte främjar resultat och 

kunskapsinhämtande (a.a.). 

 

I skolans läroplan uttrycks det att skolan har en ”särskild värdegrund” (Jarl & Rönnberg, 

2011). Skolans värdegrund har sett olika ut över tid och är historiskt förankrad till den tid den 

verkat i. Utifrån det är värdegrunden inte något som är beständigt och entydigt och den 

betyder inte samma sak för oss alla. Det är snarare så att styrdokumentens 

värdegrundsprinciper fungerar som eftersträvansvärda ideal. Men det är hur de tolkas och hur 

de praktiseras av olika aktörer i verksamheten som anger den verkliga värdegrunden. Att 

värdegrunden på detta sätt får en relativ karaktär kan ses som både positivt och negativt. 

Visserligen kan utrymmet för egen tolkning riskera att styrdokumentens fria formulering blir 

ett skal vars enda syfte är att hålla ihop olika tolkningar men å andra sidan kan styrkan vara 

att genom kontinuerlig omprövning av de egna tolkningarna, i relation till andras tolkningar, 

skapas utrymme och förståelse för andra människor (a.a.). 

 

Sammanfattningsvis ger ovanstående bakgrund en bild av skolans demokratiuppdrag som en 

av två uttalade uppdrag i skolans läroplan där det andra är kunskapsuppdraget. Vilken vikt 

som läggs vid de olika uppdragen är till viss del en politisk fråga, men sett över hela det 

politiska fältet sker idag en omfördelning av de båda uppdragens betydelse mot en ökad 

fokusering på kunskapsuppdraget. Demokratiuppdraget är tudelat och ska å en sida utbilda för 

demokrati och å andra sidan i demokrati. Dessa båda aspekter är tätt sammanknutna med 

varandra men det finns ändå en viss profilering som kan urskiljas i vad de olika aspekterna 

står för. Detta syns också i skolans och lärarnas arbete där det första, att utbilda för demokrati, 

kopplas till undervisningens innehåll och det andra att undervisa i demokrati kopplas till 

undervisningens process eller form. En rad olika begrepp används i relation till skolans 

demokratiuppdrag och relaterar på olika sätt till dess innehåll. Demokratiuppdraget benämns 

också som fostransuppdraget. Medborgerlighet, medborgerlig kompetens och 

samhällsmedborgare används som beskrivningar för utbildnings syfte att utbilda för 

demokrati medan demokratiska arbetsformer och arbetsätt kopplas till utbildning i demokrati. 

Värde, värdegrund, etik och moral är också förekommande begrepp i framskrivningen av 

skolans demokratiuppdrag och beskriver var och en, olika dimensioner av 

demokratiuppdraget.  

 

 
3.3  Demokrati och skola 

 
Skolan har till uppgift att fostra framtida samhällsmedborgare vars normer och värden vilar på 

demokratisk grund. Riktlinjerna för hur denna fostran skall bedrivas inom det obligatoriska 

skolväsendet är reglerat via Skollag (2010:800) och Läroplan (Lgr 11). 

 

Att skolans demokratiuppdrag är högt värderat och prioriterat i de riktlinjer som styr 

verksamhetens innehåll är uppenbart. Skollagens beskrivning av verksamhetens 
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demokratiuppdrag är tydlig och inleder efterföljande kommentarer och riktlinjer. På samma 

sätt inleds Lgr 11 med en direkt återkoppling till Skollagens formulering kring 

demokratiuppdraget och en betoning om att skolans arbete ska vila på demokratisk grund. 

Men historiskt sett har demokratiuppdraget inte haft samma framskjutande betydelse för 

innehållet och målen med undervisningen. Det var först in på 1900-talet som barnen fick en 

egen röst som gjorde sig hörd gällande utbildning och lärande. (Lundgren, 2012b). 

 
Sverige har det funnits tradition av folkundervisning sedan medeltiden och redan då fanns det 

bestämmelser om utbildningens innehåll. Men denna folkundervisning hade inga krav på att 

man skulle kunna läsa, det som skulle läras kunde istället läras utantill (Lärarförbundet, 

2012). Stormaktstiden krävde utbildade tjänstemän och det i kombination med drottning 

Kristinas intresse för pedagogiska frågor kan ses som starten för en brygga mellan religion 

och empiri. År 1682 utfärdades en första skolordning som i sitt utförande, innehållande 

kursplaner och metodiska anvisningar, skulle kunna ses som en första läroplan (Lundgren, 

2012a ). 1842 antogs den första skollagen och den svenska folkskolan var ett faktum.  Under 

senare delen av 1800-talet började mål och innehåll att regleras för utbildningen i särskilda 

dokument de så kallade normalplanerna. År 1919 fick folkskolan en undervisningsplan, den 

första moderna läroplanen. Det var dock först vid införandet av grundskolan som ordet 

läroplan började användas (Lärarförbundet, 2012).  

 

I och med 1842 års stadga angavs det också att varje stiftsstad samt huvudstaden skulle inneha 

ett seminarium för lärares utbildning som byggde på ett klassificerat innehåll utifrån olika 

skolämnen samtidigt som den evangelistiska pedagogiken formade en fast, enhetlig idé 

(Linné, 1999). I slutet av 1800-talet utmanades seminarieutbildningen av lärarnas nybildade 

fackliga sammanslutning och i och med det införandet av nya ideal. Utbildningen av lärare 

kom i fokus för en rad strider gällande för och emot det moderna. Detta ledde så småningom 

till att lärarutbildningens läroplan med katekesreplikation ersattes med en läroplan som 

karaktäriserades av en sedligt-fostrande kristendomsundervisning. Den moraliska koden var 

fortfarande gällande men fokuserade mer på kontroll av den inre människan, av personlig 

utveckling istället för kontroll av det yttre och synliga (a.a.). 

 

 1909 fick män i Sverige rösträtt och samma kom att gälla för kvinnor år 1921. I samband 

med detta kom nya visioner att formas kring skolan och dess samhälleliga uppdrag. Det 

handlade om utbildning, undervisning och pedagogik. En ny progressiv pedagogik 

formulerades till vilken Ellen Key gav sitt bidrag. Ellen Key blev berömd genom sin bok 

Barnets århundrade som kring sekelskiftet var en viktig del i det pågående samtalet om 

barnets rätt att göra sin röst hörd. Ellen Keys framträdande drag när det gällde skola och 

fostran var att se utbildning, fostran och skola som medel för att forma människan och i 

förlängningen samhället (Lundgren, 2012b). Ellen Key i sin tur inspirerades av den 

amerikanske förgrundsgestalten för den progressiva pedagogiken och filosofen John Dewey. 

Deweys inflytande kom att påverka de skolreformer som växte fram under efterföljande 

årtionden genom bland annat hans kända verk Demokrati och utbildning som gavs ut för 

första gången 1916. Englund (2000) menar att dateringen av uppkomsten av förhållandet 
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mellan demokrati och utbildning kan göras till det tidiga 1900-talet och Deweys första texter 

och den därpå efterföljande utgivningen av just Demokrati och utbildning. Alva Myrdal som 

under efterkrigstiden hade stort inflytande över de samhälls- och utbildningsreformer som 

utformades vid denna tidpunkt var starkt influerade av Dewey och hans progressiva 

pragmatism (Lundgren, 2012b). 

 
Men 1900-talet var också en mörk tid som vilade i skuggan av två världskrig. I denna skugga 

växte medvetenheten fram om vikten av ett demokratiskt samhälle som ständigt måste 

försvaras och utvecklas. I relation till detta blev utbildning en nödvändighet (Lundgren, 

2012b). 

 

”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så inleds FN:s allmänna 

deklaration om mänskliga rättigheter som antogs i samband med FN:s bildande 1948 

(Skolverket, 1999). Arbetet med att få fram juridiskt gällande dokument utifrån konventionen 

dröjde dock till 1966 då generalförsamlingen antog Konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter samt ekonomiska och sociala rättigheter. Konventionen började gälla 

1976 då 35 stater ratificerat dem (a.a.). 

 

Men även barnens rätt har varit en fråga för nationell samverkan. Redan 1924 antogs den så 

kallade Childrens charter även nämnd som Genèvedeklarationen av Nationernas förbund, 

FN:s föregångare (Skolverket, 1999). 1959 antog sedan FN:s generalförsamling i ett enhälligt 

beslut Förklaringen om barnets rättigheter. Genèvedeklarationen och Förklaringen om barnets 

rättigheter hade dock liten inverkan på arbetet med att förbättra barns villkor runt om i världen 

och ett kraftfullare dokument med mer genomslagskraft var behövligt för att uppnå detta. 

1989 antog en enhällig generalförsamling Konventionen om barnets rättigheter. Den har sitt 

ursprung i FN:s principer om den inneboende värdigheten hos alla människor samt rättigheten 

till frihet, rättvisa och fred i världen. En konvention är rättsligt bindande och det är statens 

uppgift att upprätthålla konventionens intentioner. Arbetet med att upprätthålla konventionens 

intentioner ses även i de dokument som är riktlinjer för skolans demokratiuppdrag, Skollag 

och Läroplan (a.a.). 

 

I 1946 års skolreform framförs krav på att vetenskaplig kunskap ska ligga till grund för 

politiska beslut och i detta arbete blev Alva Myrdal en avgörande person. Hon hade studerat 

amerikansk utbildning och utbildningsforskning och var en stark förespråkare för en 

enhetsskola och för progressiv pedagogik (Lundgren, 2003). 1948 presenterades förslaget om 

en nioårig obligatorisk enhetsskola. Förslaget ledde till en livlig diskussion där 

socialdemokrater och kommunister var helt förankrade i förslaget medan Högerpartiet krävde 

att en försöksperiod skulle få vara ledande för fortsatt beslut, även Folkpartiet ställde sig 

tveksamma till det totala beslutet genom att ifrågasätta den differentiering som föreslogs 

(Lundgren, 2012b). Kommissionen som var satt att utröna ett eventuellt bildande av en 

enhetsskola tog intryck av vad forskningen sa, nämligen att en sen differentiering var att 

föredra vilket ledde fram till en försöksverksamhet vars syfte var att utröna vilka resultat olika 

former av differentiering kunde bidra till (Lundgren, 2003). Beslutet blev att en enhetsskola 



  
 

10 
 

skulle genomföras efter utvärdering av en planerad försöksverksamhet. Resultaten visade sig 

dock vara svåra att tyda och 1957 tillsattes en ny kommission för att utvärdera försöken och 

därefter föreslå hur den obligatoriska skolan skulle organiseras. Målet var att utredningen 

skulle vara klar så att beslut skulle kunna fattas vid 1962 års riksdag (Lundgren, 2012b).  

 
Den obligatoriska grundskola som sedan trädde i kraft 1962 var en kompromiss mellan 

sammanhållning och differentiering. Den var sammanhållen upp till och med årskurs 6, 

medan årskurs 7-9 var uppdelat i kurser och tillval.   Efter fem år lades förslag fram om 

revidering av Lgr 62, där en förenkling av högstadiet genomfördes. Tankegången var att göra 

all grundutbildning lika värd inför fortsatta studier. Under 1960- talet och början av 1970-talet 

expanderade utbildningsväsendet, detta gällde inte minst den högre utbildningen. Ett utbyggt 

system krävde kontroll för ökad effektivitet och produktivitet, bra utbildningsplanering krävde 

god information om resultat. Utifrån det kom utvärderingsfrågor att bli viktiga för den 

fortsatta utbildningsplaneringen. Andra frågor som belystes vid denna tidpunkt var skolans 

disciplinfrågor och skolans arbetsmiljö i vid mening. För att belysa detta beslöt Riksdagen att 

tillsätta en utredning som kom att kallas för SIA-utredningen (Utredningen om skolans inre 

arbete). SIA-utredningen ville rikta åtgärder mot specifika problem och ville undvika 

generella lösningar. För detta krävdes en viss decentralisering av det obligatoriska 

skolväsendet. Den tidigare centrala regelstyrningen kom, i och med att skolan skulle närma 

sig det omgivande samhället, mer att bli en målstyrning (Lundgren, 2012b). 

 
Men redan under 1950- och 1960-talet påbörjade många länder en period av decentralisering. 

1968 var ett år med ungdomsprotester på många håll vilka blev starten på en politisk 

vänsterrörelse som riktade sig mot utbildningens frågor och villkor, mot kriget i Vietnam och 

det kapitalistiska systemet. Rörelsen kom att kräva medinflytande och decentralisering 

(Lundgren, 2012c). Det behov som framkom gällande ansvar och befogenheter inom den 

kommunala organisationen fokuserades i ett huvudbetänkande av 

Kommunaldemokratiutredningen 1975. Där betonades vikten av att förstärka det 

medborgerliga inflytandet på olika sätt. 1984 fattade Riksdagen beslut om att en 

försöksverksamhet med ökat kommunalt självstyre skulle ske i utvalda kommuner och 

landsting. Utifrån decentraliseringstankarna uppstod behovet av en ny läroplan som utgick 

från tanken om lika utbildning i förhållande till statlig styrning. Den nya läroplanen, Lgr 80, 

satte mål och angav innehåll men lämnade samtidigt utrymme för en lokal anpassning för 

måluppfyllelse. Varje skola skulle utarbeta en lokal arbetsplan utifrån läroplanen. Denna 

skulle planeras, genomföras och utvärderas för lokal skolutveckling (a.a.). 

 
Om frågan om decentralisering var en stor och viktig fråga för skolans verksamhet under 

1970- och 1980-talet var en annan den om att öppna för en marknad för privatisering och 

skolpeng (Lundgren, 2012c). Utgångspunkten i denna diskussion handlade om valfrihet. I 

bland annat USA och England sågs valfrihet som ett medel för att öka skolans effektivitet och 

produktivitet och denna diskussion kom även att påverka svensk skolpolitik. Genom en 

förordning 1984 om statsbidrag för fristående skolor infördes generella riktlinjer och enhetliga 
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regler. Under 1990-talet kom sedan en rad revideringar och förslag gällande statsbidrag för att 

bedriva friskoleverksamhet och efter 1992 har etableringen av fristående skolor gått fort (a.a.). 

 

Kritik gällande vems rätt till valfrihet har lyfts och har gällt huruvida det är föräldrarnas rätt 

att välja utbildning för sina barn som är prioriterat istället för barnets rättighet (Englund,  

2002b, Englund m.fl. 2009). 

 

I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet fortsatte arbetet för decentralisering och 

resulterade i att kommunerna nu kom att bli huvudman för det obligatoriska skolväsendet, inte 

staten. 1991 tillsatte regeringen en arbetsgrupp, en kommitté, av sakkunniga för att ta fram ett 

underlag för en ny läroplan.  Förslaget från kommittén innebar att skollagens så kallade 

portalparagraf skulle förtydligas i läroplanens värdegrund. I övrigt angavs de nationella målen 

av två slag, mål att sträva mot och mål att uppnå. Under 1990-talet har en rad olika 

skolreformer genomförts, perioden har varit den mest omfattande och snabbaste 

reformperioden i svensk skolhistoria (Lundgren, 2012c). 

 

2000-talet har inneburit att Sverige blivit det land inom OECD som vuxit mest när det gäller 

investeringar i kunskap. Kunskap har i och med det fått eget värde som produkt. Det nya 

kunskapssamhället ställer nya krav på hur kunskap fungerar och förändras. Samhället är också 

mer globalt och därigenom blir även utbildning en produkt, en vara (Lundgren, 2012c). Under 

2000-talet förändras den politiska styrningen av skolan genom att fokus på resultatuppfyllelse 

blir tydligare i förhållande till måluppfyllelse. Miljöfrågorna har blivit viktigare samt frågor 

om konkurrens som medel för tillväxt. Ur produktionens och samhällets förändringar växer 

den nya skolan fram. Den senaste stora skolreformen resulterade i ny skollag 2010 och ny 

läroplan 2011. Både Skollag och Läroplan är ett tydligt resultat av den ökade fokuseringen på 

skolans kunskapsuppdrag, den resultatinriktade skolan. Skolans verksamhet ska visserligen 

fortfarande vila på demokratiska grunder men det är kunskapsuppdraget som belyses extra i 

2011 års skola. 

 

Sammanfattningsvis har skola och demokrati inte alltid hört ihop på det sätt som det gör idag. 

Den första intentionen om att skolan skulle fostra handlade om att fostra till goda kristna. 

Även om skolan har traditioner som går tillbaka till medeltiden introducerades inte 

demokratiuppdraget, som vi förstår det idag, förrän in på 1900-talet. Kampen för rösträtt och 

för att barnets röst skulle vara något värd öppnade medvetenheten för demokratifrågan. 

Genom bland andra Ellen Key och John Dewey visades vägen för hur skola och demokrati 

kan förenas och vilken nytta samhället och politiken har av föreningen. Att bortse från andra 

världskrigets inverkan på behovet av demokratifostran är inte möjligt. Insikterna och 

kunskaperna som växte fram vid krigets slut ledde till en ambition att ständigt vara beredda på 

att försvara de demokratiska värdena. Målet att skapa samhällsnyttiga medborgare fanns 

också med i allra högsta grad när det gäller relationen mellan skola och demokrati. Skolan är 

och har varit en enorm arena med stor genomslagskraft. Här möts alla, oavsett bakgrund, 

religion, kultur och kön vilket skapar möjlighet till samarbete och förståelse. 
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Men samtidigt påtalas idag att förhållandet mellan skola och demokrati inte längre är lika 

självklart. 2011 års skollag och läroplan vilar visserligen båda på grundläggande värden och 

utrymmet för formuleringar kopplade till demokratiuppdraget är omfattande. Men framväxten 

av Lgr 11 har handlat mycket om resultat och kunskap och i den diskussionen har frågan om 

skolans fostrande uppdrag fått stå tillbaka. Enbart framtiden kan utvisa hur förhållandet 

mellan skola och demokrati kommer att utvecklas eller avvecklas. 

 

 

3.4 Tidigare forskning 

 
Tidigare forskning fokuserar på utbildningens villkor och förhållandet mellan demokrati och 

utbildning. Englund (2005) menar att det råder ett spänningsfält mellan utbildningens uppdrag 

att utbilda för social integration och att utbilda för förändring. Detta perspektiv innebär att 

åtgärder inom utbildning och utbildningspolitik måste relateras till den pågående 

samhällsutvecklingen. Det är inte möjligt att analysera utbildningssektorn utanför dess 

samhälleliga sammanhang. Hur betoning läggs vid social integration eller förändring måste 

sökas i samhällsutvecklingen. Utbildning för förändring innebär att utbildningspolitik syftar 

till att stärka de underordnade gruppernas position i samhället, detta bör förhållas till konkret 

historisk utveckling. Utbildning för social integration är en grundläggande aspekt av den 

svenska skolans medborgerliga och politiska bildning och hur den har utvecklats under 1900-

talet (a.a.). 

 

Skolans medborgerliga och politiska bildning, historiskt sätt, kan analyseras samt 

problematiseras som uttryck av specifika maktförhållanden (Englund, 2005). Dessa uttryck 

begränsas dock av de kompromisser som är ett resultat av det instabila latenta politiska 

jämviktsläget. Innebörden av vad dessa kompromisser resulterar i är avgörande för den plats 

som skolan tar i den politiska kulturen. Läroplaner formas i ideologiska och politiska strider 

vilka framstår som just kompromisser som är öppna för olika tolkningar (a.a.) 

 
Valet av innehållet i undervisningen är uttryck för politiska handlingar och maktrelationer, 

inte bara på vissa utan på alla nivåer. Det gäller bland annat för de läromedel som används i 

utbildningen (Englund, 2005). Läromedel är auktoritativa och av staten valda tolkningar av 

implicita och explicita principer från läroplanen. Läroplanen är ett resultat av en politisk 

kompromiss och läromedel är i sin tur framtagna utifrån en tolkning av denna kompromiss, 

vilken anges i läroplanens anvisningar. Men samtidigt är läromedel utsatta för yttre påverkan 

och kan ses som förbindelselänkar mellan politiska-ideologiska händelseförlopp och mellan 

motsättningar och kompromisser i läroplaner. Det finns också en marknadsmässig påverkan 

och en rörelse av pedagogiska modevågor som kan spåras i framtagna läromedel. Dessutom 

finns ett intresse hos läromedelsförfattaren att skapa ett material som är inspirerande och 

intressant för de elever som ska ta till sig det, en pedagogisk-metodisk aspekt (a.a.). 

 

Oavsett yttre påverkan är det nödvändigt att se läroplaner som politiska produkter för att 

kunna titta på innehåll och politiksyn (Englund, 2005). Läromedel implicerar en syn på politik 
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och det sker på så vis en form av medborgerlig och politisk bildning och fostran. Det innebär 

att läromedlet primärt styr undervisningen men skapar samtidigt en viss begränsning.  För 

lärarens del begränsas möjligheten till hur undervisning bedrivs av vissa situationer eller 

betingelser ”ovanför” läraren där läromedel är en sådan faktor. Men också den pedagogiska 

handlingen är en politisk handling. Genom läraren sker en tolkning av läroplan och läromedel 

i undervisningen. Det som är bestämmande för denna tolkning är vilken kunskapssyn det 

utgås ifrån. Men kunskapssynen kan inte särskiljas från människosyn och samhällssyn vilket 

leder till ett vidgat perspektiv för tolkning (a.a.).  

 

Arvet efter John Dewey och hur det ska förvaltas är en fråga som ges utrymme av flera 

forskare inom området. Englund (2000) relaterar till hur Deweys texter och utgivna litteratur i 

början av 1900-talet kan förstås i dagens samhälle, utifrån nutida förutsättningar. Englund 

utgår från den inriktning som benämns som neo-pragmatism och som är en relativt 

nyutvecklad uppföljare till de två tidigare rådande, progressevismen och rekonstruktionismen. 

Neo-pragmatismen har ännu inte utvecklat någon egen konsekvens för utbildningen men trots 

detta har flertalet analyser inspirerats av den (a.a.). 

 

Englund (2000)  beskriver sin huvuduppfattning gällande neo-pragmatismen som att den utgår 

från kommunikation som en demokratisk form. Tanken med den deliberativa 

kommunikationen är att den är en process för utbildning där olika individer tillför olika 

perspektiv till en pågående kommunikation. I en deliberativ demokrati krävs en utbildning 

som lär ut deliberativa attityder (a.a.).  

 

Carleheden (2006) menar att undervisning aldrig enbart varit en fråga om att lära ut fakta om 

världen, utan att det dessutom har varit ett sätt att föra vidare värden och normer som är 

bärande i samhället. Han anser att skolan är ett av de mest intressanta instrumenten för att 

förmedla samhälleliga värderingar. Liksom Englund menar han att vägen att nå detta är via 

den deliberativa demokratin och han relaterar detta till Habermas teorier. ”I have argued in 

several ways that contemporary educational policy needs a deliberative democratic 

foundation” (Carleheden, 2006 s.536). 

 

Carleheden (2006) förenar Habermas teori om deliberativ demokrati med Englunds forskning 

om de tre konceptioner som han anger för skolkunskapens politiska dimension (Englund, 

1986).   Demokratiska värderingar inte är något man föds med och är inte heller något som 

helt kan lämnas på föräldrarna att lära ut. Demokratisk socialisation är en samhällelig 

angelägenhet och ett samhälleligt ansvar. Att skolan ger en medborgerlig undervisning, på ett 

deliberativt demokratiskt sätt, är en fundamental fråga för samhället (Carleheden, 2006). 

 

Skolverket ger år 2000 ut en text som Englund är med om att författa. Den berör just hur det 

deliberativa samtalet kommit att inta en central plats i skolans värdegrundsarbete. 

Deliberation innebär ett ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ och är starkt 

kopplat till demokratibegreppets funktion och innehåll, en måttstock för hur demokrati kan 

och bör fungera, som ett normativt politiskt projekt (Skolverket, 2000). 
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 En fråga som kan ses i tidigare forskning är den om huruvida utbildning är en medborgerlig 

rättighet och vad som egentligen menas med utbildning som medborgerlig rättighet.  Englund 

(2002b) ifrågasätter om det är föräldrarnas rättighet att fritt välja barnens utbildning som står i 

fokus eller om det är barnets rätt att självständigt får utveckla sina ställningstaganden (a.a.). 

 

Denna fråga har Englund också utgått ifrån i ett gemensamt forskningsprojekt tillsammans 

med Quennerstedt och Wahlström (2009). Här ställs frågan än mer på sin spets gällande 

utbildning som en medborgerlig rättighet i förhållande till det västerländska skolsystemet. 

Den problematik som lyfts fram är det perspektiv som idag läggs vid föräldrarnas rätt att välja 

utbildning för sina barn, det är föräldrarnas rätt som blir central menar de (a.a.). 

 

Även Wahlström (2011) tar utgångspunkt i John Deweys syn på demokrati och utbildning när 

hon forskar kring Utbildningens villkor. Hon beskriver vägen mot en mål- och resultatstyrd 

skola genom att visa på resan från en centraliserad till en decentraliserad skola, från 1946 års 

skolreform fram till år 1991. Den utredning som ledde fram till decentraliseringen efterföljdes 

också, under 1980-talet, av en utredning gällande förutsättningar för skolor som drivs av 

enskild huvudman. I slutet av 1980-talet växte debatten om den offentliga sektorn i 

förhållande till begrepp som effektivitet, flexibilitet och påverkansmöjlighet. Responsen på 

denna debatt blev begreppet mål- och resultatstyrning (a.a.). 

 

I sammanhanget talar Wahlström (2011) om samhällsarenan vilken hon menar präglas av 

mellanstatliga samarbeten och överenskommelser. Utifrån detta beskrivs utbildningens villkor 

och bärande drivkraft som att den utgörs av den internationella ekonomiska konkurrensen 

samt att demokratiidealet främst relateras till universella mänskliga rättigheter. Detta som en 

följd av den ökade globalisering som skett under de senaste decennierna (a.a.). 

 

Från 1990-talets början och framöver har en starkare kontrollfunktion uppstått över 

utbildningen (Wahlström, 2011). Detta har skett via nationella utvärderingar och inspektioner 

vilka ska garantera en likvärdig kvalitet i form av måluppfyllelse. I rapporten anges också 

vilka kunskaps- och demokratiuppfattningar som kan ses i läroplanerna efter 1991. 

Wahlström (2011) utgår från tre olika konceptioner, en meningsskapande, en essentialistisk 

samt en resultatorienterad kunskapskonception. Den resultatorienterade 

kunskapskonceptionen blir synlig för första gången i Lpo 94 genom begreppet ”mål att 

uppnå”. Detta förstärks sedan ytterligare i och med Lgr 11 med begreppet kunskapskrav. När 

det gäller demokratiuppdraget i dessa läroplaner har det försvagats i jämförelse med Lgr 80 

och istället förs kunskapsuppdraget fram som det viktigaste övergripande målet. Detta bygger 

på att de villkor som förändrats under de senaste 70 åren, från 1946 års skolreform, har 

resulterat i en ökad fokusering på kontroll, på mål- och resultatstyrning, vilket i sin tur har fått 

till följd att demokratiuppdraget i utbildningen fått ta ett steg tillbaka. Från att ha varit en 

samhällelig angelägenhet är den nu mer globaliserad och svarar mot grundläggande 

värderingar utifrån mänskliga rättigheter (a.a.). 
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Tidigare forskning visar på arvet efter Dewey och hur det kan relateras till dagens utbildning, 

dels genom hur det kan förverkligas genom till exempel den deliberativa kommunikationen 

dels genom de samhälleliga och politiska förändringar som skett i samhället och som påverkar 

villkoren för utbildningen. Men aktuell forskning visar också på hur den politiska arenan 

påverkar utbildningen idag och vilka följder det får för dess innehåll. Englund (2002a) menar 

att de kritiska rösterna mot det systemskifte som han menar har skett de senaste årtiondena, 

där projektet med att skapa en skola för politisk jämvikt och demokrati i centrala delar har 

krossats, varit allt för få. Hans utgångspunkt i denna diskussion är det politiska skifte som 

skett under denna period och han ställer frågan varför den socialdemokratiska regeringen 

tappade initiativet under 1980-talet gällande utvecklingen av en demokratisk skola. Han 

realterar till Lgr 80 som han menar var en läroplan som med sin tydliga demokratifostrans- 

och jämställdhetssträvan, öppenhet för konflikterande synsätt samt strävan att relatera 

innehållet till skolans övergripande demokratifostrande mål var en läroplan som skulle bidra 

till medborgare som var kritiska och ansvarstagande. Precis som Wahlström pekar Englund 

här på övergången från en allmän jämlikhets- och demokratistyrd skola till en mål- och 

utvärderingsstyrd som en bärande anledning till demokratiuppdragets förlorade mark. 

Englund (2002a) beskriver denna omvandling som en väl planerad högervåg på flera olika 

plan där bland annat massmedia spelade en stor roll både nationellt och internationellt. Men 

återigen hänvisar Englund även till privatiseringen, globaliseringen och föräldrarnas rätt att 

välja sina barns utbildning som en orsak. Englund är starkt kritisk till om den demokratiska 

svenska modellen för skolan kan återupprättas som den en gång var tänkt utifrån 1948 års 

skolkommissions förslag om en gemenskapsbaserad demokratisk skola. Han pekar på den 

ökade betoningen på friskoleexpansionen med föräldrarätten som en grundläggande orsak till 

detta (a.a.). 

 
Kommunaliseringen av skolan är också en fråga som lyfts fram som ett villkor som format 

utbildningen till vad den är idag. I detta sammanhang kan en värdeförskjutning ses från ett 

samhällsorienterat till ett individorienterat medborgarideal. Mindre fokus på gemensamt 

ansvarstagande och mer på den enskildes ansvar och rätt (Richardsson, 2002). Precis som 

Englund och Wahlström betonar Richardsson friskolereformen och den ökande fokuseringen 

på kunskapsuppdraget som en orsak till demokratiuppdragets försvagning. 

 

Men det finns också de som ställer sig frågan om utbildning verkligen leder till demokrati. 

Sedan Deweys texter från början av 1900-talet finns det en etablerad uppfattning att 

utbildning främjar demokrati både genom förmedling av en demokratisk miljö och genom ett 

ökat välstånd och politisk utveckling (Acemoglu m.fl. 2005). Resultatet visar på att det inte 

råder korrelation mellan demokrati och utbildning, att ett land inte blir mer demokratiskt för 

att dess invånare är mer utbildade.  Här är det frågan om huruvida ökad utbildning leder till 

ökad möjlighet att utveckla demokrati som avses. Men de ställer samtidigt frågan hur det ser 

ut i ett längre perspektiv. Studien omfattar en period på mellan 5 och 10 år och besvarar inte 

frågan om hur förhållandet ser ut över en längre period, om det då skulle kunna ses ett 

samband mellan utbildning och demokrati (a.a.).  
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Även Glaeser m.fl (2007) ställer sig frågan om det finns korrelation mellan demokrati och 

utbildning och deras resultat visar på en stark sådan.  Utbildade medborgare är mer 

intresserade av att verka för demokrati och är mer politiskt engagerade. Här ses således två 

skilda resultat utifrån ungefär samma frågeställning.  Dessa två studiers resultat visar på att 

utbildning och demokrati har en stark korrelation i de fall det redan råder demokrati, det vill 

säga när det gäller att upprätthålla demokrati men att det inte är lika avgörande i de fall det 

handlar om att upprätta demokrati. 

 

En annan fråga som kan ses som aktuell i internationell forskning om utbildning och 

demokrati är hur den ökade globaliseringen påverkar nationers medborgerliga och 

demokratiska utbildning av sina invånare. Globaliseringen påverkar olika aspekter i 

samhället, tro, normer, värden och beteenden men också ekonomi och handel. (Banks, 2008) 

För många människor är den samhälleliga eller nationella tillhörigheten inte självklar då den 

ökade rörligheten mellan nationer gör att människor kan ha en tillhörighet i en nation men bo 

och leva i en annan. Det kan även gälla för de som är statslösa eller befinner sig på flykt. I 

dessa sammanhang blir FN:s deklaration om mänskliga rättigheter än mer betydelsefull 

eftersom den vänder sig till individen oavsett vilken nation man lever i eller är medborgare i. 

Den globala migrationen är en utmaning för nationer och för dess skolsystem och kräver en 

utbildning för nationellt och globalt medborgarskap (a.a.). 

 

Snauwaert (2002) menar att i det globaliserade samhället bör det finnas en gemensam global 

etik.  Snauwaert anser att utbildning och demokrati visserligen är symbiotiska men att en 

global demokrati kräver en särskild form av utbildning. Detta sker genom utbildning som 

utvecklar empati, respekt och som ger medvetna världsmedborgare (a.a.) 

 

Nussbaum (2006) anger tre förmågor som avgörande för utveckling av demokratiskt 

världsmedborgarskap. Den första innebär kritiskt tänkande, att ifrågasätta sitt eget leverne och 

vilka ställningstaganden som detta medför. Detta kan tränas genom logiskt resonemang, 

genom ifrågasättande av förgivettaganden och kulturellt betingande företeelser. Den andra 

förmågan omfattar att kunna se sig själv, inte bara som medborgare av en lokal grupp eller 

region utan som en människa som är förbunden till alla andra människor. Individen måste 

kunna se de olikheter som kan innebära svårigheter gällande förståelse mellan grupper och 

nationer, liksom de behov och intressen som är universella och som gör förståelse mellan 

mäniskor helt avgörande. Den tredje förmågan omfattar att det inte är möjligt att tänka gott 

enbart utifrån kunskap, det handlar dessutom om en narrativ förståelse. Att kunna tänka sig in 

i hur det är att gå i någon annans skor, någon som är annorlunda än en själv. Att kunna läsa 

sig till en annan individs historia och att förstå dess känslor, önskningar och behov är 

avgörande för att kunna omfatta ett världsomspännande medborgarskap (a.a.) 

 

Internationell forskning visar på att den ökade globaliseringen ställer nya krav på 

medborgerlig fostran, det är inte bara en nationell angelägenhet utan också en internationell. 

Men för att utbildning och demokrati ska bli global krävs att det finns en form av gemensam 

ram för vad det innebär att vara världsmedborgare. Den visar också på att korrelationen 
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mellan utbildning och demokrati kan skilja sig åt utifrån om det handlar om att upprätthålla 

eller upprätta demokrati. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

 
Följande teorigenomgång fokuserar läroplansteori i relation till samhällelig och politisk 

utveckling. Att vara bekant med den läroplansteoretiska forskningen har varit av vikt för 

föreliggande studie samt att relatera den till den politiska dimensionen och skolreformering 

över tid. 

 

Även begreppet läroplanskod och specifikt, demokratisk eller medborgerlig läroplanskod, är 

centralt för studien. Det är genom denna kod som framskrivningen kan granskas och 

analyseras i förhållande till studiens syfte.   

 

 

4.1  Läroplansteori 
 

Ordet läroplan kan förklaras som en av det officiella trycket utgiven bok med riktlinjer och 

föreskrifter för verksamhet, de formulerade och officiellt föreskrivna målen och innehållet. 

Behovet av läroplan uppstår då undervisning sker i organiserad form i till exempel skolor eller 

institutioner och när denna undervisning inte bara sker genom iakttagelser och formning av 

vanor i arbete och vardagsliv. Behovet består i att välja ut och organisera det som ska gälla 

som kunskap värd att förmedla (Linde, 2012).   

 

Redan Platon och Aristoteles gav uttryck för uppfattningar om hur utbildning bör organiseras 

och vad som ska prägla innehållet vilket kan betraktas som läroplansteori. Även Kant, Locke 

och Rousseau uttryckte mycket senare liknande läroplansfilosofiska tankegångar. Aspekter 

som var framträdande hos dessa filosofer var uppfattningen om hur verkligheten är beskaffad, 

den ontologiska frågan, vad vetenskap är utifrån giltighet, grund och ursprung, vad som 

kännetecknar ”det goda” samt hur samhället bör organiseras (Linde, 2012). 

 

Under 1900-talet har två filosofiska riktningar fått betydelse för läroplanstänkande, den 

amerikanska pragmatismen och den kritiska teorin (Linde, 2012). Pragmatismen handlar om 

konsekvenser av idéer och handledande där sanningsbegreppet handlar om att bedöma vilka 

konsekvenser det får att hålla något för sant. Pragmatismen utgår från att människan bringar 

ordning genom begrepp hon själv väljer att konstruera och att det råder överstämmelse om hur 

dessa används för att förstå varandra. Inom pragmatismen är vägen mot det goda samhället 

medvetenheten om grundläggande värderingar, sökande efter samförstånd, öppen 

kommunikation samt praktiska överväganden (a.a.). 

 

Samtidigt med den amerikanska pragmatismens framväxt förändrades synen på skola och 

utbildning radikalt från att varit anstalter för reproduktion av tidigare införskaffad kunskap till 

en mer framtidsinriktad verksamhet. Det handlade inte längre om att skolan ska lära ut eviga 

sanningar utan istället ge barnen redskap för att själv söka kunskap. John Dewey var 

förespråkare för det som kom att kallas Progressivitismen vilken var en pedagogisk rörelse 
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som fick stor genomslagskraft i Sverige genom 1946 års skolkommission där bland annat 

Alva Myrdal spelade en framträdande roll (Linde, 2012). 

 

Den kritiska teorin granskar vem som säger vad, vem som får tala, vem som lyssnar, vad som 

sägs, vad som aldrig sägs och hur olika utsagor gillas eller ogillas. I förhållande till den 

kritiska teorin ska skolan vara en demokratisk och tillåtande institution. Den kritiska teorin 

har inte frambringat någon direkt läroplansfilosofi men har haft betydelse i den pedagogiska 

och läroplansteoretiska diskussionen (Linde, 2012). 

 

Fram till 1960-talet har intresset för stoffurval dominerats av värdeinriktade spekulationer om 

vad som kan vara gott att veta så kallad läroplansfilosofi. Dessa praktiska traditioner har letts 

av tänkande kring moral, samhällsnytta och effektivitet. Mindre intresse lades åt varför vissa 

samhällskrav dominerar eller vem som har makt att formulerar samhällskraven (Linde, 2012). 

I samband med efterkrigstidens reformer blev den pedagogiska forskningen alltmer samspelt 

med utbildningspolitiken bland annat genom de så kallade differentieringsfrågorna och 1950-

talets försöksverksamhet med en nioårig enhetsskola (Englund m.fl. 2012). 

 

Under de senaste tre decennierna kan tre faser i utbildningspolitik och läroplansutveckling 

ses. Den första under 1980-talet var en starkt jämlikhetsorienterad centralism som satsade på 

svagpresterande och som byggde på ambitionen om en ökad social mobilitet. Skolan var 

starkt sammanhållen för elever ur olika sociala, kulturella och kunskapsmässiga hänseenden 

inom varje klass. Olikheterna skapade god dynamik och innebar ett gemensamt lärande utan 

avgörande skillnader (Englund m.fl. 2012). Skillnaderna i kunskapsprestationer var 

sammantaget, mellan olika skolor, tämligen litet. Svensk skola stod sig bra i jämförande med 

internationell konkurrens. Denna utbildningspolitiska fas var socialdemokratiskt dominerande 

och hade relativt stort utrymme för kompromisser och pedagogiska strävanden i olika 

riktningar. I sin helhet omfattades denna fas av en utbildning med utrymme för 

medborgarsträvanden. Skilda synsätt och pluralism var en central del i läroplanen från 1980 

(a.a.). 

 
Den andra fasen, sent 1980-tal, 1990-talet och en bit in på 2000-talet, utvecklade ett 

decentraliseringssträvande som en utmaning till den tidigare centralt baserade jämlikhets- och 

likvärdighetssträvan (Englund m.fl. 2012). De nya strävandena var kopplade till valfrihet och 

förespråkade föräldrarätt och valfriheten var på alla plan en ledstjärna. Under den tredje fasen 

skedde sedan en snabb etablering av ett stort antal fristående skolor i form av koncernskolor 

vilket innebar att de tidigare heterogena skolorna nu successivt byttes ut mot allt större 

skillnader mellan skolor med allt mer homogena klasser, ett segregerande skolsystem 

etableras (a.a.). 

 

Under fas tre utvecklas starka instrumentella strävanden av olika slag, den tidigare valfriheten 

institutionaliseras i ett starkt differentierande system. Institutionaliseringseffekten kan delas in 

i fyra kategorier (Englund m.fl. 2012). Den första är starkare organisatorisk differentiering, 

vilken också innebar ökad nivågruppering inom grundskolans ram, den sociala mobiliteten 
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blev därmed mindre. Den andra innebär standardisering och betoning på avgränsande 

faktakunskaper. Detta gäller från lägre stadier upp till högre utbildning. Vilket leder till 

nummer tre, ökade marknadsinslag där till exempel begrepp som anställningsbarhet sätter 

tonen. Medborgarbildande och demokratifostrande trängs här tillbaka till förmån för olika 

ekonomiska och marknadsmässiga utbildningar. Som nummer fyra ses de snabbt framväxande 

koncernskolorna som drivs i vinstsyfte och utifrån rådande marknadsprinciper (a.a.). 

 

Englund m.fl. (2012) menar att dessa koncernstyrda skolor bygger på en helt annan princip än 

vad den moderna demokratifostrande skolan gjorde eller gör. Dessa förändringar ställer 

läroplansteoretiker och didaktiker inför nya utmaningar som till viss del handlar om att 

blottlägga dessa processers innebörd för att klargöra vilka konsekvenser som dessa kan 

komma att leda till. En stor och viktig utmaning för läroplansteoretiska forskare kommer 

framöver bli att kritiskt granska den pågående utvecklingen, undersöka om klasskillnaderna 

ökar och om skolans demokratiroll försvagas (a.a.). 

 

Var befinner sig då svensk läroplansteori idag? Läroplansteoretisk forskning har vid 

undersökningar lyfts fram som ett internationellt starkt forskningsfält (Englund m.fl. 2012). 

Det talas i många sammanhang om en språklig vändning. Detta gäller inte minst i frågor som 

rör kunskap och samhälle. Den språkliga vändningen innebär att fokus vridits mot människors 

meningsskapande i sociala praktiker. En sådan vändning får betydelse för pedagogikens och 

läroplansteorins centrala frågor (a.a.). 

 

Fyra samtida utvecklingslinjer kan ses som framträdande ansatser inom dagens läroplansteori. 

Läroplaner och kulturens mening innebär en sociokulturell ansats. Ansatsen bygger på en 

fokusförflyttning från monologism till dialogism och från medvetande till kommunikation. 

Den kritiska forskningen i denna skolbildning söker föra en kritisk argumentation som är 

riktad mot utbildningspolitiken och det offentliga samtalet om skolan. Den ställer sig mot 

synen på skolans välförpackade paket av kunskap och mot en alltför snäv syn på skolans 

nyttoinriktning. Målet för teoribildningen är istället att värden och kunskap inte är möjligt att 

skilja åt (Englund m.fl. 2012). 

 

Den andra utvecklingslinjen är den poststrukturalistiska ansatsen som söker svar på vem som 

har makten över läroplanstexten. Det är en ansats som verkar genom textanalys, läroplaner 

förstås som hybrida texter som rymmer motstridigheter som upprätthåller en viss diskurs. Att 

söka det dolda kan belysa maktstrukturen (Englund m.fl. 2012). Som en tredje ansats ses den 

kritiskt tolkande ansatsen som ser läroplanen som en samhällsinstitution. I denna ansats blir 

det viktigt att studera läroplanskoder i förhållande till olika samhällsförändringar för att söka 

förstå hur olika diskurser mobiliseras re konstituerar förhållanden i skolan. Oavsett ansats har 

den framtida läroplansteorin en viktig uppgift, den något paradoxala utmaningen att 

rekonstruera ett offentligt diskussionsrum med viss självständighet men samtidigt ska detta 

rum vara öppet, fritt och kritiskt. Uppgiften är också att mot bakgrund av de omvälvande 

förändringar som skett i fråga om kunskap och samhälle, involvera medborgare i ett 

kvalificerat offentligt samtal kring vad som på goda grunder kan räknas som kunskap i skolan 
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samt att finna arenor för möte mellan läroplansforskare, utbildningspolitiker, medborgare 

samt lärare och elever (a.a.). 

 

 

4.2 Utbildningsreformer 
 

Det har funnits två strömningar i svensk utbildningspolitik, den centraliserade inriktningen 

och den decentraliserade. I efterkrigstidens Sverige har det rått relativ politisk enighet i 

genomförandet av skolreformer. Dessa reformer kan beskrivas som första och andra 

generationens reformer (Lindensjö & Lundgren, 1986). Den första reformcykeln sträckte sig 

från 1940 års skolutredning och fram till 1975 års proposition om förändrad högskola. Under 

denna tid växte förskolan fram genom reformeringen av barnstugan, det obligatoriska 

skolsystemet blev till nioårig grundskola, det blev en sammanhållen gymnasieskola och 

högskolan blev även den sammanhållen i ett regionalt uppbyggt högskolesystem (a.a.). 

 

Den första reformcykeln kom alltså att inrikta sig på en sammanhållen utbildningssektor. 

Denna expansion gjorde att särintressen kunde tillgodoses, tidigare oprivilegierade grupper 

kunde gynnas men utan att det gick ut över tidigare privilegierade grupper. Utifrån detta var 

det möjligt att nå bred politisk enighet (Lindensjö & Lundgren, 1986). Men utbygganden 

ledde också till stark centralisering och en omfattande administration. Lösningen på den 

mängd frågor som uppkom i samband med de omfattande reformeringarna kom att bli ett 

centralt styrt utbildningsväsen. Samtidigt framfördes krav på en mer decentraliserad skola. 

Den andra generationens skolreformer kom att beröra just decentraliseringsfrågan, frågan om 

en decentraliserad skola som är en del av lokalsamhället. Denna förändring bygger på några 

underliggande principer, att dekoncentrera beslut, att decentralisera och att privatisera (a.a.). 

 
Under 1900-talet framträdde en syn på utbildning som innebar att utbildning motiveras med 

och inriktas mot nyttan för individer och arbets- och samhällsliv i stort. Detta som en kontrast 

till tidigare syn på utbildning som en återskapelse av förlorad kunskap eller som religiös och 

medborgerlig utbildning (Lindensjö & Lundgren, 1986). Dessa förändrade föreställningar om 

utbildningens mening knöt utbildningen allt fastare till omgivande samhälle. Demokratins 

förändringar i relationen mellan stat och samhälle ledde till att utbildning sågs som ett 

instrument för politisk förändring. I detta uppkom ett dilemma kring synen på utbildning å ena 

sidan som något som kan anpassas till samhällsliv och arbetsliv och å andra sidan som ett 

instrument med vilkets hjälp förändringar i samhället kan åstadkommas. Utbildningen ska 

därmed både vara självständig i förhållande till samhället samtidigt som den ska vara till 

samhällets nytta genom att betjäna och anpassa sig till det (a.a.). 

 

De motstridiga kraven om utbildning som självständig eller anpassad kom så småningom att 

leda till en klyvning mellan didaktiska frågor och läroplansteoretiska frågor. Läroplaner kom 

mer och mer att uppfattas som politiska dokument medan undervisningsfrågor uppfattades 

som frågor för professionella pedagoger (Lindensjö & Lundgren, 1986). Den självständiga 

och fristående delen av utbildningen kom att knytas till klassrummet medan målen knöts till 



  
 

22 
 

samhället. Utifrån det är det alltså den politiska arenan som beslutar om mål och läroplaner 

(a.a.). 

 

Men vem styr egentligen, hur ser den politiska makten ut i dagens skolreformer? Under de 

senaste 20 åren, ungefär kring Berlinmurens fall, har tron på den långsiktiga planeringen av 

samhällets sociala utveckling avtagit. Behovet av långsiktig planering och korta valperioder 

försvårar politisk styrning. Därtill gör allmänna val, partikonkurrens, organiserade intressen, 

påtryckargrupper och inte minsta massmedia anspråk på den politiska arenan (Lindensjö & 

Lundgren, 2000). Detta leder till frågan om huruvida politisk makt håller på att fallera då 

rationella beslut inte kan fattas eller genom att problem uppstår vid genomförande av fattade 

beslut. Enighet förbyts till oenighet, beslut tycks komma från ingenstans och ingen ansvarar 

för tagna beslut. När målen är oklara, kunskaper är otillförlitliga är det klart att resultatet 

uteblir i uppställda mål och att det verkar råda ett ostyrbart system. Detta är naturligtvis frågor 

som kommer att få konsekvenser för det framtida innehållet i begreppet politisk styrning och i 

frågan om framgångsrik politisk styrning över huvud taget är möjligt (a.a.). 

 

I den svenska reformmodellen finns ett drag av holistisk rationalism. Den utgår ifrån att 

politiken företräder samhällets grundläggande värderingar. Genom expertis har den politiska 

ledningen möjlighet att lösa problem, det är de politiska och administrativa processernas 

uppgift att vaska fram lösningar på uppkomna samhällsproblem. Det krävs alltså rationella 

strategier för att förverkliga kollektiva mål (Lindensjö & Lundgren, 1986). Reformmodeller 

utgår ofta på förhand från en grundläggande värdegemenskap i det svenska samhället. Den 

gäller inte bara för politisk demokrati och former för beslutsfattande utan också för 

värderingar som kan antas ligga bakom målet för den offentliga politiken. Om det råder 

politisk oenighet gäller detta inte för målen utan för hur målen ska nås, vägen dit (a.a.). 

 

 
4.3 Läroplanens politiska dimension 

 
Englund (2005) har granskat läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Han 

urskiljer tre utbildningskonceptioner som präglat utbildningens utveckling under 1900-talet, 

den patriarkala, den vetenskapligt rationella och den demokratiska (a.a.). 

 

Under den patriarkala utbildningskonceptionen, som inträffade under de två första 

decennierna under 1900-talet, samlades de politiska vänsterkrafterna till en gemensam 

ansträngning för att förändra utbildningsvillkoren för den stora massan människor. Tre krav 

koncentrerades kring förändring av utbildningssystemet, en fullständig folkskola med en 

obligatorisk fortsättningsskola, ett sekualiserat och medborgerligt bildande innehåll i 

undervisningen samt med folkskolan som bottenskola för möjlighet till anknytning till andra 

skolformer (Englund 2005). Den bakomliggande politiska och ideologiska uppfattningen var 

här att utbildning är ett socialpolitiskt medel och mål. Utbildning var ett led i samhällets 

sociala integration och centralt i utbildningsreformen stod den växande arbetarklassens 
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integration i ett framväxande industriellt samhälle. Undervisningen skulle vara praktisk och 

anpassad för en framtida yrkesroll. Utbildningen skulle leda till arbetsdugliga medborgare 

genom att utveckla arbetslusta, ansvarskänsla och fosterlandsstolthet. Den medborgerliga 

fostran som förekom vid denna tidpunkt var patriarkal och dess uppgift var att skapa 

medborgare som var underställda bestämda krav vilka främst var nationens eller det nationella 

näringslivets. Ur den konservativa idétraditionen föddes begreppet ”folkhem” som stod för ett 

samhälle med mer eller mindre framträdande organisatoriska drag (a.a.). 

 

Under den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen, med start i början av 1940-talet, 

ställdes återigen frågan om skolans längd, organisation och innehåll. Utifrån det föreslogs en 

förlängd skolplikt men skolutredningen lyckades inte med att enas i differentieringsfrågan 

vilket gjorde att detta sköts upp. I och med andra världskrigets slut förändrades det kulturella 

klimatet. Demokratiska frågor och frågan om demokratins överlevnad kom i fokus. I och med 

det kom också skolans roll för att garantera demokratin genom att fostra demokratiska 

medborgare att granskas (Englund, 2005). Nu kom en nioårig bottenskola på dagordningen 

som delvis motiverades av förväntad ekonomisk och social utveckling. Förutom den nioåriga 

sammanhållande skolan kom också geografisk jämlikhet samt fokus på skolans innehåll och 

arbetssätt att betraktas som centrala moment för den demokratiska strävan. Det grundläggande 

i denna konception, den rationella vetenskapliga, kom att bli den positiva värderingen av 

dåtidens vetenskap och teknik i samhällets tjänst. Det var vetenskapen som var 

problemlösaren (Englund, 2005). Hur denna syn påverkade framskrivningen av dåtidens 

läroplaner är svårt att uppskatta men det går inte att motsäga att det hade viss betydelse.  I 

skenet av detta kom också en skola för demokratisk fostran att bli undanträngd till förmån för 

värderingsfria, vetenskapliga utgångspunkter för skolans innehåll(a.a.).  

 

Under perioden 1969 till 1976 togs riktlinjer för nya former fram för ungdoms- och 

vuxenutbildningen. Syftet var att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i det 

medborgerliga livet i samhället, men också i arbetslivet. I och med det överskreds riktlinjerna 

i den rationella vetenskapliga utbildningskonceptionen och den demokratiska 

utbildningskonceptionen började ta form (Englund, 2005). Kritik som framfördes vid denna 

tidpunkt berörde de hittillsvarande jämlikhetssträvandena och en ny linje inom bland annat 

utbildningspolitiken efterfrågades. De fackliga organisationerna, som varit relativt 

tillbakadragna i utbildningspolitiken tar ett rejält initiativ mot slutet av 1960-talet och början 

av 1970-talet. I och med att arbetarrörelsens radikalisering och de fackliga 

löntagarorganisationernas ökade makt kom intresset att vändas från det som kallades för 

begåvningsreserven till att fokusera på de resurssvaga i samhället. Utifrån det kom framför 

allt vuxenutbildning i fokus för utbildningspolitiken som nu hade en fördelningspolitisk 

inriktning. Levnadsnivårapporter upprättades som bland annat inbegrep definition på 

levnadsnivå som omfattande utbildning och politiska resurser. Med politiska resurser menades 

individens möjlighet att kunna påverka sin levnadssituation och möjlighet att göra sig 

gällande i politiska sammanhang. Att delta i det fackliga och politiska livet sågs som en 

indikator på individens möjlighet att ta tillvara vad den formella demokratin gav (a.a.). 
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1976 utkom rapporten ”Utbildning för arbete och demokrati” vilken visade på att samhällets 

utbildningsinstitutioner inte uppfyllde de krav och behov som krävdes för att sträva mot 

ekonomisk demokrati och ett klasslöst samhälle (Englund, 2005). Den högre målsättningen 

för utbildningspolitiken var under denna period löntagarnas medbestämmande, vilka reella 

möjligheter till inflytande som fanns. Även grundskola och ungdomsskola fick hård kritik för 

att den slog ut de svaga vilket därmed drabbade vissa socialgrupper mer än andra. Skolans 

isolering från omvärlden sågs som en orsak till att skolan bevarade klassamhället. De krav 

som framfördes på ungdomsskolan för att skapa förutsättningar för ökad demokrati och ett 

klasslöst samhälle innebar effektiv samhälls- och naturorientering, vidgat medansvar för 

eleverna, ökad samverkan mellan skola och arbetsliv samt introduktion i det fackliga livet. I 

socialdemokraternas direktiv i gymnasieutredningen 1976 presenterar ett viktigt 

överskridande från den vetenskapligt rationella utbildningspolitikens ojämlika 

samhällsorientering till gymnasieutbildningens undervisning i förhållande till en demokratisk 

utbildningskonception (a.a.). 

 

 Utifrån det uttryckta jämlikhetssträvandet och kravet på mer inflytande lanseras nu 

perspektivet på utbildning som ett förändringsinstrument. Skolan och utbildningen skulle vara 

delaktiga i byggandet av ett bättre samhälle (Englund, 2005). I början av 1980-talet pågick en 

politisk diskussion om kursplaneinnehåll som bland annat kom att innefatta synen på skolans 

demokratiska uppdrag. Lgr 80 blir en kompromissprodukt, ur ett utbildningsfilosofiskt 

perspektiv, som tillkom efter ett flertal invecklade turer. Här understryks skolans 

demokratiska fostransroll. Därmed återupprättas den demokratiska konceptionen, om än i nya 

former. Skolan ska inte vara neutral utan verka aktivt för demokrati (a.a.). 

 

Englund (2005) beskriver således tre olika konceptioner som är grundläggande för den 

läroplanskod som anges för läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, den 

patriarkaliska, den vetenskapligt-rationella och den demokratiska. Han beskriver också hur till 

exempel läromedel och lärarens och därmed undervisningens tolkning av läroplanen uppfyller 

en politisk intention. Det som framstår som tydligt är uppfattningen att läroplan och politik 

inte går att ses som skilda från varandra.  Läroplanen är först och främst ett politiskt 

dokument, även om den är en kompromiss mellan olika politiska och ideologiska 

ståndpunkter. Läroplanen är därmed vägledande för den undervisning som bedrivs och 

utbildningen kan därmed inte ses som oberoende av politisk influens. Läraren kan utifrån 

detta inte heller ses som oberoende bakomliggande eller överliggande styrning även om det 

slutligen är den tolkning som görs utifrån kunskapssyn, samhällssyn och människosyn som 

reproducerar läroplanens intention. 

 

 

4.4 Medborgerlig/Demokratisk läroplanskod 

 
Bakom varje läroplan finns en kod som bygger på vissa grundläggande principer, en 

läroplanskod. De grundläggande principerna ligger till grund för val i undervisningens 

innehåll. Koden blir förståelig genom att ord, begrepp och texter görs begripliga för den som 
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läser och tolkar texten. Koden är meningsskapande och leder till ett meningsskapande system.   

Det som kännetecknar medborgerlig eller demokratisk läroplanskod är att den syftar till en 

undervisning som bygger på demokratiska överväganden (Lindensjö & Lundgren, 1986).  

 

Den medborgerliga läroplanskoden framträdde i slutet av 1910-talet i och med de reformer 

som ledde fram till en ny undervisningsplan för folkskolan och inrättandet av den 

obligatoriska fortsättningsskolan (Englund, 1994). Detta var en brytningstid ekonomiskt, 

politiskt och socialt. Den kapitalistiska industrialismens genomslag genom uppslitande 

arbetsmarknadskonflikter och kampen för allmän rösträtt var del i det framväxande 

demokratiska genombrottet. Den grundläggande förändringen av de sociala relationerna i 

samhället skulle enligt folkundervisningskommittén mötas av en social uppfostran i 

folkskolan som sedan skulle följas upp i fortsättningsskolan genom undervisning i 

medborgarskap (a.a.). 

 

Den medborgerliga läroplanskoden kan sammanfattas genom några gemensamma intressen. 

Det huvudsakliga var synen på det ömsesidiga beroendet mellan människor i arbetsliv och 

samhälle, det var samarbete som höll samhället samman och som inte fick störas (Englund, 

1994). Principerna för den medborgerliga läroplanskoden var då och är än idag social fostran, 

samhörighetsfostran. Dess bakomliggande bestämningar är baserade på skilda ideologer och 

sociala krafter (a.a.). 

 

I slutskedet av andra världskriget kom skolans roll i det svenska samhället att förändras 

radikalt. Nu var inte längre de överordnade tankarna om skolan som en institution för 

medborgarsocialisering i fokus. Nu blev istället synen på skolans roll som upprätthållande av 

demokrati genom fostran till och för demokrati framträdande. Läroplanskoden blev mer 

demokratisk än medborgerlig (Englund, 1994).  

 

Begreppet demokrati kan ses dels som en formell beslutsform och dels som en genomsyrande 

kultur i umgänge och kommunikation (Linde, 2012). För skolans del innebär demokrati som 

genomsyrande kultur att det inte är undervisning om demokrati utan tillämpning av demokrati 

och demokratisk kultur i skolans vardag som är det viktiga. Men det finns ett dilemma i att 

utbildning å ena sidan är ett ingrepp i individens världsbild med makt över subjektiviteten 

samtidigt som det ger vägar till självständigt tänkande. I den nya pragmatistiska pedagogiken 

framhålls att undervisning som är byggd på demokratiska överväganden bygger på elevernas 

kommunikativa frihet (a.a.). 

 

Det är uppenbart att demokratifrågor, riktlinjer för kommunikation och ömsesidig respekt 

samt ett globalt perspektiv är frågor som alltmer blir framträdande i nutida aktuell 

läroplansdebatt (Linde, 2012). I skolan och i skolsammanhang talas det idag mycket om 

kompetenser såsom empati, förmåga att lyssna, förmåga att leva i mångkulturella samhällen. 

Linde (2012) påtalar att det finns en risk att läroplansdebatten och skolpolitikens strävanden 

att förmedla demokratiska värden behandlas som ideologiska dogmer vilka inte kan granskas 
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på ett kritiskt sätt av eleverna. De blir därmed istället mottagare av en fastställd 

värdeförmedling. 

 

I alla skolor i alla samhällen finns det en förmedling av värden även om det inte är den 

demokratiska läroplanskoden som dominerar stoffurvalet.  Det är ändå påfallande hur 

värdeförmedlingen påverkar den skolpolitiska diskussionen. Linde (2012) menar att skilda 

politiska partier med skilda ideologier ger skilda tolkningar och skapar olika tonvikt vid 

skolans värdegrund. Detta innebär att det är den bärande maktens tro som anger vad som ska 

förmedlas av värden (a.a.). 

 

 

4.4.1 Demokratiuppdraget som innehåll och demokratiuppdraget som process 

 

Den kritiska granskningen av demokratiuppdragets framskrivning i grundskolans läroplaner 

från 1962 till 2011 som är denna studies syfte, utgår från två aspekter demokratiuppdraget 

som innehåll och demokratiuppdraget som process. Dessa aspekter omfattar den tudelade 

uppgift som utbildningen har vilken innebär att förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar och att bedriva undervisning genom demokratiska arbetsformer.    

 

Demokratiuppdraget som innehåll kan beskrivas som att utbilda för demokrati och innebär en 

skolning för framtida politisk och social delaktighet, i att respektera mänskliga rättigheter 

samt värdesätta samhällets mångfald (Bunar, 2012). Ett annat sätt att beskriva innebörden av 

demokratiuppdraget som innehåll är att det gäller att förmedla kunskap för och om demokrati. 

Det handlar om vad det innebär att vara demokratisk och hur man är om man är demokratisk 

(Skolverket, 2000). Det kan gälla etiska frågor, att koppla demokratiska värderingar till den 

egna personen och till etiska och moraliska ställningstaganden (a.a.). 

  

Demokratiuppdraget får inte bara ses som att förmedla kunskap om demokrati, 

undervisningen ska också bedrivas genom demokratiska former vilka ska förbereda barn och 

unga för självständigt ställningstagande. Demokratiuppdraget som process kan beskrivas som 

att utbilda i demokrati, den fokuserar utbildningens form och är något som ska vara ständigt 

närvarande i elevens skolvardag. På Skolinspektionens hemsida betonas att utbildning ska ske 

genom demokratiska arbetsformer. Detta görs genom att uppmärksamhet fästs på elevens 

rättigheter och skyldigheter i form av delaktighet och inflytande. Bunar (2012) betonar att 

detta ska ske här och nu genom att den utövas och praktiseras i skolvardagen. 

 

Dessa båda aspekter är skilda sätt att tala om demokratiuppdraget och utgör därmed egna 

diskurser inom ramen för en mer allmän och övergripande demokratidiskurs. 
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5 Metod 
 

Studien utgår från den kritiska diskursanalysen (Fairclough, 1995; Winter-Jörgensen, 2000; 

Lund & Sundberg, 2004). Vid val av metod utgick jag först ifrån frågan ”Vad behöver jag 

veta och varför behöver jag veta just detta?” därefter gick jag vidare till frågan vilket 

tillvägagångssätt som var det bästa för att samla in information och för att behandla insamlad 

data (Bell, 1987).  

 

Det jag behövde veta, eller snarare var intresserad av att ta reda på, var hur 

demokratiuppdraget skrivs fram i grundskolans läroplaner.  Demokratidiskursen är 

omfattande och kan inte ses som statisk eller oberoende av andra intilliggande diskurser. 

Detta ger en komplexitet som jag försökt beakta vid studiens genomförande genom att relatera 

framskrivningen av skolans demokratiuppdrag till politiska och samhälleliga aspekter över 

tid.  

 

Frågan om varför jag behöver veta just detta utgår från ett intresse kring hur arbetet med 

relationen skola och demokrati gestaltar sig i daglig verksamhet. Men framför allt, för 

föreliggande studie, om vilka faktorer över tid som styrt formuleringen av framskrivningen 

men också vilka bakomliggande faktorer, politiska och samhälleliga, som legat till grund för 

formuleringen. Detta behövde jag således få veta för att besvara studiens syfte och 

problemformulering. 

 

Det tillvägagångssätt jag valde var att kritiskt granska framskrivningen av 

demokratiuppdraget i aktuella läroplaner för att därpå relatera min analys till bakgrund och 

tidigare forskning för att svara mot studiens syfte och frågeformulering. 

 

 

5.1  Kvalitativ metod 
 

Kvalitativ forskning eller kvalitativa studier lägger tonvikten mer på ord än på kvantifiering 

vid insamling av data (Bryman, 2011). Kvalitativ forskning har en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt som beskrivs som tolkningsinriktad eller som att tyngden ligger på en förståelse av 

den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Den 

ontologiska ståndpunkten beskrivs som konstruktionistisk och utgår från att sociala 

egenskaper är resultatet av samspelet mellan individer och inte utifrån företeelser som finns 

”utanför” och som därmed är åtskilda från konstruktionen (a.a.). 

 

Att fastslå vad som är eller inte är kvalitativ är inte helt enkelt (Bryman, 2005). En av 

anledningarna är att kvalitativ forskning inrymmer ett flertal olika metoder som sig emellan 

kan vara mycket olika. Det som ytterligare kan komplicera det hela är att forskaren inom en 

studie kan använda sig av flera olika metoder. En annan anledning till svårigheten att klargöra 

vad kvalitativ forskning och metod innebär är att kopplingen mellan teori och praktik är något 
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mer mångtydig än i en kvantitativ studie. Kvalitativ forskning brukar dock stå för ett synsätt 

där teori och kategorisering utgår från insamlingen och analysen av data, teori ska behandlas 

som något som uppkommer ur data (a.a.). 

 

Bryman (2005) beskriver att det finns en slags förkärlek bland kvalitativa forskare att uppfatta 

saker och ting genom de sociala aktörernas ögon, att komma bakom det yttre skenet. Detta 

kan bland annat formuleras som att forskningen utgår från undersökningspersonernas 

uppfattningar eller åsikter. Denna empatiska ståndpunkt liknar i hög grad interpretativismen 

och visar på den kunskapsteoretiska kopplingen till fenomenologin och symbolisk 

interaktionism. Kvalitativa forskare är jämfört med kvantitativt inriktade forskare mer 

benägna att redovisa och rapportera en mängd deskriptiva detaljer då de presenterar resultat 

på sina studier. Det utesluter inte att de lägger vikt vid förklaringar. Det är snarare så att den 

mängd detaljer som läggs fram är av vikt för de personer som presenteras och för att styrka 

den kontext som personen befinner sig i (a.a.).  

 

Det mest framträdande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka 

händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas egna perspektiv 

(Bryman, 1997). En kvalitativ forskare försöker alltid komma lite längre än att bara beskriva, 

genom att göra en analys av den miljö som studeras. Kvalitativ forskning har också 

fokusering på kontextualism det vill säga, man önskar förstå händelser, personer och 

handlingar i sitt sammanhang. Det som ses måste tolkas i sin helhet, i den sociala miljön och i 

den mening det innehar för aktören (a.a.). 

 

Problem som anges inom kvalitativ forskning är bland annat den att kunna tolka och se något 

ur en annan persons perspektiv. Svårigheten ligger därmed i att kunna veta om den 

beskrivning som framkommer ur den tolkning som gjorts verkligen är giltig ur aktörens 

perspektiv (Bryman, 1997). 

 

 

5.2 Kritisk diskursanalys 
 
5.2.1 Det diskuranalytiska fältet 

 

Diskursanalytiskt orienterad teoribildning inom pedagogiken fokuserar på hur språket 

används i olika diskurser t.ex. hur man talar om skola inom ekonomiska, politiska och 

vetenskapliga diskurser och som genom detta upprätthåller vissa makt- och kontrollmönster i 

samhället (Lund & Sundberg, 2004). Ett vanligt sätt att definiera begreppet diskurs är att det 

är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Eftersom språket erbjuder alternativa 

versioner gör det att berättelser nästan alltid skapar en argumenterande och retorisk kontext. 

Utifrån det blir frågan som återkommer; På vilka sätt talas och berättas det om verkligheten? 

(Börjesson & Palmblad, 2007). 
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Kritisk diskursanalys är ett angreppsätt inom det diskursanalytiska fältet. Gemensamt med 

andra angreppssätt är nyckelpremisser eller vissa centrala förutsättningar om hur ”språk” och 

”subjekt” ska förstås. Gemensamt för det diskursanalytiska fältet är också målsättningen att 

bedriva kritisk forskning genom att utforska och kartlägga maktrelationer i samhället, 

formulera normativa perspektiv varifrån man kan kritisera dessa relationer och visa på 

möjligheter till social förändring (Fairclough, 1995; Winter-Jörgensen, 2000). De olika 

angreppssätten inom det diskursanalytiska fältet, där kritisk diskursanalys är ett av dem, liknar 

varandra i sin gemensamma socialkonstruktionistiska utgångspunkt, i sin syn på språket och i 

sin individuppfattning. Oavsett vilket angreppssätt som väljs är det inte möjligt att använda 

diskursanalysen lösryckt utan förankring i dess teoretiska och metodologiska grund. I 

diskursanalys är teori och metod sammanlänkad vilket innebär att de filosofiska premisserna 

måste accepteras för att kunna använda diskursanalys som metod i empirisk forskning 

(Winter-Jörgensen, 2000). 

 

Det diskursanalytiska fältet vilar på socialkonstruktionistisk grund. Följande är gemensamma 

premisser för samtliga angreppsätt inom fältet. 

 

 Är en kritisk inställning till självklar kunskap 

 Kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt präglad 

 Kunskap frambringas i social konstruktion 

 Det råder samband mellan kunskap och social handling 

                                                (Winter-Jörgensen, 2000 s.12) 

 

Forskarens roll i diskursanalysen är inte att beskriva verkligheten, att försöka nå fram till det 

som verkligen händer eller vad som verkligen menas bakom diskursen. Forskaren ska istället 

undersöka vilka mönster som olika diskursiva framställningar av verkligheten får. För detta 

krävs att man har förmåga att sätta sig själv och sitt eget vetande inom parantes så att ens egna 

värderingar inte överskuggar analysen. Detta är dock inte helt enkelt.  Hållningen inom det 

diskursanalytiska fältet är att förhålla en stringent användning av teori och metod som 

legitimerar vetenskapligt producerad kunskap och det är genom att se världen genom en 

bestämd teori som man kan ställa sig främmande för några av sina självklarheter och därmed 

ställa andra frågor som forskare i förhållande till materialet än man annars kan göra utifrån sin 

egen vardagsförståelse (Winter-Jörgensen, 2000). 

 

Verkligheten konstrueras så snart språk används. Genom att ting, grupperingar eller händelser 

namnges skapas sammanhang och verklighet har därmed producerats. Språk betraktas här inte 

som ett färdigt system utan som en handling. Språket gör något med världen genom att 

frammana och konstruera vår värld. I detta förhållningssätt döper diskursen och sätter värden 

på det som språket representerar (Börjesson & Palmblad, 2007). 
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5.2.2 Kritisk diskursanalys 
  

För att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv 

praktik och social och kulturell kontext i olika sociala sammanhang ställer den kritiska 

diskursanalysen upp teorier och metoder.  Nedanstående beskriver en arbetsplan för en 

undersöknings olika faser. Utgångspunkten inför problemformuleringens utformning är att 

diskursiva praktiker står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker. Den 

diskursiva praktikens specifika karaktär är beroende av den sociala praktik den är en del av. 

Utifrån det är det den sociala praktiken som bildar utgångspunkt för utformningen av 

problemformuleringen. Analysens huvudsyfte är att visa på förbindelser mellan diskursiva 

praktiker och bredare sociala och kulturella utvecklingstendenser och strukturer (Fairclough, 

1995; Winter-Jörgensen, 2000). 

 

Val av material till ett forskningsprojekt är beroende av problemformuleringen, forskarens 

kunskap om vilket material som är relevant och hur företräde ges till materialet. Vid 

användande av enkäter eller intervjuer transkriberas data i förhållande till forskningssyftet. 

Det handlar då inte enbart om att göra utan också om att tolka, att transkribera innebär att 

tolka det talade språket. Det finns olika tillvägagångssätt vid transkription och det ska väljas 

som bäst svarar upp mot frågeformulering och forskningsfrågor (Winter-Jörgensen, 2000). 

 

I en tredimensionell modell som används vid analys benämns de olika nivåerna som diskursiv 

praktik, text och social praktik (Fairclough, 1995). Vid analys av den diskursiva praktiken 

granskas hur texten är producerad och hur den konsumeras. Det kan röra sig om under vilka 

omständigheter en text producerats, under vilka förutsättningar, men också om samma text 

finns i olika utformningar. Text kan också undersökas genom hur den tas emot av dem som 

konsumerar dem (a.a.). 

 

Genom detaljerad analys av texternas egenskaper kartläggs hur diskurserna förverkligas 

kontextuellt. Utifrån det underbyggs tolkningen av texten. Urval kan göras enligt något av 

följande; interaktionell kontroll, etos, metaforer, ordval eller grammatik. Två former av 

grammatiska element är transitivitet och modalitet (Winter-Jörgensen, 2000). Att analysera 

transitivitet innebär att granska hur händelser och processer förbinds med subjekt och objekt. 

Syftet är att se de ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan ha. Detta kan 

innebära att söka i texten efter hur olika påverkansformer eller individers framställning 

påverkar textens utfall. Modalitet handlar om att fokusera på talarens grad av instämmande i 

en sats. Talarens modalitet ses genom talarens förbindelse till det sagda (a.a.). 

 

Det är i analysen av förhållandet mellan diskursiv praktik och social praktik som 

undersökningen finner sina slutliga konklusioner. Det är där frågan närmar sig relationen 

mellan förändring och ideologiska konsekvenser. Frågan är om den diskursiva praktiken 

reproduserar diskursordningen och bidrar till jämvikt och oförändrat läge i den breda sociala 

praktiken eller om den transformeras så att det skapas social förändring. Det är i dessa 

konklusioner som forskningsprojektet blir kritiskt och politiskt (Winter-Jörgensen, 2000) 
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5.3 Avgränsningar 

 

Det är omöjligt att analysera allt och därför krävs det att man gör ett urval. Att vara på det 

klara med sin frågeställning och vilka kategorier eller aspekter man söker efter i materialet är 

centralt för att kunna välja ut det som är väsentligt (Bell, 1987). I föreliggande studie var det 

nödvändigt att avgränsa och begränsa för såväl bakgrund och teorigenomgång som för 

konkret undersökningsfält men framförallt i formulering av syfte och dess tillhörande 

frågeställning. Området demokrati och skola är ett omfattande område gällande 

tidsperspektiv, innebörd och innehåll.  Jag valde att begränsa mig till läroplaner gällande 

grundskola från Lgr 62 (1962) till Lgr 11 (2011), detta innebär förutom de redan nämnda även 

Lgr 69 (1969), Lgr 80 (1980) och Lpo 94 (1994). Jag motiverar mitt val utifrån att den 

allmänna, obligatoriska grundskolan genomfördes i och med 1962 års skolreform vilket också 

innebär att Lgr 62 blev den första läroplanen för det obligatoriska skolväsendet.   

 

För att än mer avgränsa det område jag önskat belysa och granska utgick jag i syftet från två 

aspekter som jag särskilt har fokuserat i studien, demokratiuppdraget som innehåll, att utbilda 

för och demokratiuppdraget som process, att utbilda i demokrati. Dessa två aspekter utgör var 

för sig diskurser, hur det talas om demokrati, inom den mer omfattande och övergripande 

demokratidiskursen.  Jag motiverar mitt val, att utgå från angivna aspekter, med att jag 

uppfattade dem som frekvent förekommande vid inläsning av bakgrund och teorigenomgång 

och att de genom sin tudelning fokuserar vikten av att utbildning i demokrati inte bara kan ske 

genom inhämtande av kunskap eller genom formen, vad som sker här och nu. 

Demokratiuppdraget kräver båda aspekter och genom att benämna dem och särskilja dem 

sätts båda i fokus.  Men även om en särskiljning görs och aspekterna beskrivs var för sig kan 

de båda inte ses som oberoende av varandra, snarare tvärtom, de är en förutsättning för 

varandra. Att utbilda i demokrati kan inte ske utan att också omfatta utbildning för demokrati 

på samma sätt som utbildningen för demokrati också kräver utbildning i demokrati. 

 

Den avgränsning som gjordes vid inläsning av bakgrund och teorigenomgång kom till stor del 

att bestå av begränsning. Att finna den litteratur som bäst svarade upp mot studiens syfte och 

utifrån det välja bort litteratur som inte direkt var relevant utifrån min frågeställning.  

Litteraturgenomgången gav i sin tur klarare riktlinjer i mitt fortsatta arbete med att avgränsa 

och begränsa. Då begrepp och perspektiv återkom i vald litteratur kunde jag lättare ringa in 

det område som var intressant och relevant och söka vidare utifrån det.  

 

 

5.4 Genomförande och bearbetning 
 

Genomförandet av studien bestod av läsning och granskning av grundskolans tidigare angivna 

läroplaner. Läsning och granskning fokuserades på demokratiuppdragets framskrivning och 

genomfördes i två etapper. I den första etappen identifierades demokratiuppdragets 

framskrivning på ett övergripande sätt för att kunna se betoningar, likheter och skillnader över 

tid och mellan de olika läroplanerna. Detta skedde genom en grundlig genomläsning av vald 

data och genom att dokumentera den text som jag tolkade som framskrivningen av 
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demokratiuppdraget.  Jag hade efter detta en sammanfattande text som jag kunde utgå från i 

min vidare analys. I den andra etappen fokuserades demokratituppdragets framskrivning 

utifrån de två aspekter som anges i syfte och frågeställning, demokratiuppdraget som innehåll 

och demokratiuppdraget som process. Genom att fördela texten utifrån innebörden av de två 

valda aspekterna kunde en definition göras av hur respektive läroplaner beskriver 

demokratiuppdraget som innehåll och hur de beskriver demokratiuppdraget som process. 

Även i etapp två relaterades aspekterna till betoningar, likheter och skillnader mellan 

läroplanerna över tid.   De betoningar som framträdde vid läsning och analys kom att utgöra 

det språk genom vilket diskursen var möjlig att analysera. Skillnader och likheter kom mer att 

ligga till grund för analys av en förskjutning inom diskursen över tid.  

 

Den kritiska diskursanalysen fokuserar på hur språket används i olika diskurser och hur det 

därmed upprätthåller vissa makt- och kontrollmönster i samhället (Lund & Sundberg, 2004). 

Det språk som jag granskade var det skrivna ordet i de valda läroplanerna. För att kunna förstå 

hur dessa relaterar till makt- och kontroll i aktuell tid behövde jag få en förståelse för vilka 

politiska influenser, vilken samhällsordning och kultur som varit rådande.  Detta skedde 

genom en grundläggande litteraturgenomgång.  Enligt den kritiska diskursanalysen gör 

språket något med världen genom att frammana och konstruera vår värld (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Genom vald metod var min intention att granska språket, hur 

demokratiuppdraget framskrivs, och att kunna urskilja vilket samhälle de olika läroplanerna 

representerade och vad eller vilka som styrde över denna konstruktion.  

 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet utgör viktiga kriterier för en kvalitativt inriktad forskare för att få en 

bild av kvaliteten i en undersökning (Bryman, 2011). Validitet handlar om huruvida man 

observerar, identifierar eller mäter det man säger sig mäta. Reliabilitet rör frågan om huruvida 

resultaten blir de samma om undersökningen genomförs igen eller om det handlar om 

tillfällighet eller slump, det handlar därmed om tillförlitlighet (a.a.). 

 

När det gäller validiteten i föreliggande studie, det vill säga om studien mäter det som anges i 

syfte och frågeställning, säkras detta genom att granskning genomförts på originalkällor det 

vill säga läroplaner för grundskolan från 1962 till 2011. Granskning har därmed utförts utifrån 

den ursprungliga formuleringen i nämnda läroplaner. Då det är framskrivingen som granskas 

minimeras därmed risken att andras tolkningar av angiven text omformulerats eller betonats 

på ett sätt som kunnat påverka studiens validitet. Utifrån det kritiska diskursanalytiska 

intentionen med studien anger Lund och Sundberg (2004) att det råder ett frågetecken kring 

vem som kan avgöra en studies validitet. De motiverar sin fråga med att den kritiska 

diskuranalysen eftersträvar att ifrågasätta det förgivettagna och att problematisera kring detta, 

att visa på nya tolkningsmöjligheter och därmed kanske också skapa nya problem. Vid 

studiens genomförande och i analysen av data var detta aspekter som jag tog utgångspunkt i, 

att problematisera och att ifrågasätta. 
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Studiens reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet, har varit av vikt att ständigt fokusera under 

arbetes gång. Enligt den kritiska diskursanalysen är analysens huvudsyfte att visa på 

förbindelser mellan diskursiva praktiker och bredare sociala och kulturella 

utvecklingstendenser och strukturer (Fairclough, 1995; Winter-Jörgensen, 2000). I detta fall är 

det demokratiuppdragets framskrivning i läroplanerna, Lgr 62-Lgr 11, samt politiska och 

samhälleliga aspekter och skeenden som önskades belysas utifrån studiens syfte och 

frågeformulering. Reliabiliteten bygger därmed på hur analysen av läroplanens formulering 

förbinds med den bakgrund och teori som studien relateras till.  

 

Genom detaljerad analys av texternas egenskaper kan man kartlägga hur diskurserna 

förverkligas kontextuellt. Utifrån det kan man sedan underbygga sin tolkning (Winter-

Jörgensen, 2000). Studiens reliabilitet säkras därmed genom den noggrannhet som har krävts 

vid genomgång av texternas egenskaper, framskrivningen av demokratiuppdraget, men också 

genom en väl genomförd genomgång av bakgrund, teori och tidigare forskning. Den tolkning 

som presenteras i resultatet är min egen men är inte gjord utifrån egna värderingar, 

ambitionen har istället varit att undersöka vilka mönster som kan ses i den diskursiva 

framställningen av verkligheten (Winter-Jörgensen, 2000).   
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6 Analys och resultat 
 

Skolans demokratiuppdrag innebär att utbildningen ska förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar och att undervisningen ska bedrivas genom demokratiska 

arbetsformer.  Denna tudelning av uppdraget kan också beskrivas genom två aspekter, 

demokratiuppdraget som innehåll och demokratiuppdraget som process, där den första 

innebär utbildning för och den andra utbildning i demokrati. I nedanstående presenteras 

studiens resultat utifrån syfte och problemformulering. 

 

6.1 Att utbilda för demokrati 
 

I följande del presenteras hur aspekten demokratiuppdraget som innehåll framskrivs i 

grundskolans läroplaner från 1962 till 2011 utifrån betoningar, skillnader och likheter.  

 

Vid granskning av data, läroplaner från Lgr 62 till Lgr 11, framkommer att det görs olika 

betoningar när det gäller formuleringen av demokratiuppdragets framskrivning i respektive 

läroplaner. Det gäller för vilka ord och begrepp som används och hur frekventa dessa är i 

respektive text. Att analysera dessa betoningar, gällande hur demokratiuppdraget har 

formulerats, har varit en del av den metod som valts för föreliggande studie i relation till dess 

syfte och frågeformulering. Resultatet och analysen av de betoningar som kan ses gällande 

aspekten demokratiuppdraget som innehåll redogörs i tre kategorier; Utbildning för 

samhällelig medborgerlighet, Utbildning som social fostran och Utbildning i demokratiska 

principer. De skillnader och likheter som kan ses redogörs under kategorierna; Förskjutning 

från ett medborgerligt perspektiv till ett mer övergripande demokratiskt och Utbildning för 

fria och självständiga individer 

 

6.1.1. Utbildning för samhällelig medborgerlighet 

 

Att utbilda framtida samhällsmedborgare är en betoning som finns återkommande i samtliga 

valda och granskade läroplaner i studien. Men det innebär inte att formuleringen har samma 

betydelse och att den är lika frekvent angiven i varje läroplan. Nedan följer en beskrivning av 

hur utbildning för samhällelig medborgerlighet framskrivs över tid. 

 

1962 utkom den första läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lgr 62. Denna läroplan 

har ett uttalat fokus på aspekten att utbilda för demokrati och betoningarna som görs är starkt 

kopplade till relationen med det omkringliggande samhället. 

 

Undervisningen av barn och ungdomar har till syfte att meddela eleverna  

kunskaper och öva deras färdigheter samt (…) främja elevernas utveckling  

till harmoniska människor och dugliga och ansvarskännande  

samhällsmedlemmar. 

 

 (Lgr 62 s.13). 
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Även ansvaret att utbilda kommande familjebildare finns med som en uppgift som åligger 

utbildningsväsendet. 

 

Lgr 62 har en tydlig formulering på samarbetet med samhället och att utbilda för deltagande i 

samhällslivet. Skolan ska utbilda om samhället men ska också stärka sitt samarbete med 

samhället. Formuleringen lyder till och med att skolan ska utbilda aktiva medborgare i 

samhällslivet. Särskilt gäller detta för närsamhället.  

 

Skolan utgör en del av samhället. Skall den lyckas fostra sina elever till goda 

samhällsmedborgare måste den ge dem kunskap om samhället och stärka samhörigheten med 

det. 

 

 (Lgr 62 s.15). 

 

Barn och unga ska genom ökad känsla av samhörighet med det omgivande närsamhället bli 

aktiva i samhällslivet och på så vis skapas ett utvecklande och värdefullt innehåll för fritiden. 

Fostransuppdraget, enligt Lgr 62, ska bidra till en aktiv fritid vilket fås genom kultur, fysisk 

fostran, sunda levnadsvanor samt genom kroppslig och själslig hälsa.  

 

I Lgr 69 finns en del av de betoningar, gällande utbildning för samhällelig medborgerlighet, 

som varit aktuella i Lgr 62 ännu kvar men i det stora hela görs här en än tydligare markering 

på utbildningens samhälleliga ansvar.  Utbildningens uppgift är även här att utbilda 

yrkesutövare och samhällsmedborgare. Det råder fortfarande starkt fokus på att utbilda för en 

aktiv fritid och aktivt deltagande i samhällslivet. Men betoningarna är kraftfullare genom sina 

formuleringar i Lgr 69. 

 

 Genom undervisning och fri debatt i det reguljära skolarbetet samt genom uppmuntran att delta 

i förenings och bildningsverksamhet, i och utom skolan, kan eleverna stimuleras till aktivitet och 

engagemang i samhälleligt och ideellt arbete. 

 

 (Lgr 69 s.14). 

 

Lgr 69 är i förhållande till Lgr 62 ett än mer tydligt dokument för hur politiska intentioner 

anges i utbildningsväsendets riktlinjer för undervisning. Genom aktiva medborgare som kan 

diskutera, debattera och som aktivt deltar i samhälls- och arbetslivet skapas det samhälle som 

önskades under rådande tidsperiod. Ordet aktiv är frekvent i Lgr 69 och visar på att en duglig 

individ i det svenska samhället under denna period är aktiv och ifrågasättande. De ökade 

kraven på jämlikhet blev ett uttalat motiv för det arbete som kom att leda fram till den 

nästkommande läroplanen, Lgr 80. 
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Lgr 80 kopplar demokratiuppdraget till ett större sammanhang än tidigare läroplaner, det 

demokratiska samhällets. Det är nu inte bara utbildning för samhällelig utveckling utan också 

för det demokratiska samhällets utveckling.   

 

 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 s.16). 

 

I Lpo 94, och Lgr 11 som i mycket är identisk med sin föregångare, är framtidsfokuseringen 

och uppdraget att utbilda framtida samhällsmedborgare inte alls lika framträdande som i 

tidigare läroplaner.”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo 94 s.3, 

Lgr 11 s. 7). 

 

Även om formuleringen att utbilda framtida samhällsmedborgare ännu finns med så ges den 

betydligt mindre betydelse än i föregående läroplaner, då främst Lgr 62 och Lgr 69 som båda 

har en stark betoning på utbildning för samhällelig medborgerlighet. 

  

6.1.2. Utbildning som social fostran 

 

Den betoning som görs gällande demokratiuppdraget som social fostran fokuserar i stort på 

utbildningens syfte, att ge barn och unga en social kompetens, som ska leda till målet- den 

framtida samhällsmedborgaren. Denna betoning finns i samtliga granskade läroplaner men 

även här sker en förskjutning av innebörd och frekvens över tid. 

 

I Lgr 62 beskrivs skolans demokratiuppdrag som ett fostransuppdrag som innebär att ge social 

fostran för att kunna nå det resultat som är skolans huvudsakliga uppgift, att utbilda framtida 

yrkesutövare och samhällsmedborgare. 

 

Lgr 62 beskriver också vad som menas med en harmonisk människa och samhällsmedborgare, 

vilka egenskaper som den sociala fostran bör uppnå. Utbildningen ska leda till fria och 

självständiga människor som är toleranta och som värnar likaberättigande mellan könen, 

nationer och folkgrupper. Utbildningen ska också leda till respekt för sanning och rätt, för 

människors egenvärde, människolivets okränkbarhet samt rätten till personlig integritet. I ett 

större perspektiv skall utbildningen också leda till fred och frihet mellan folken och skapa 

ökad förståelse för människors liv och villkor inom andra längre bort liggande 

samhällsbildningar och lära om folkliga relationer och internationell samverkan. Lgr 62 lägger 

således stark betoning på utbildning för demokrati, men utifrån principen om att utbildningens 

uppgift främst är den sociala fostran. Detta innebär att utbilda enskilda individer till fria och 

självständiga människor som genom sin medverkan är delaktiga i det samhälleliga livet. Men 

Lgr 62 poängterar att det bör ske i ett framtidsperspektiv. ”När skolan utför sin 
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fostrangärning, måste den därför se till att arbetet anpassas icke blott till den enskilde utan 

också till samhällets utveckling” (Lgr 62 s. 13). 

 

Målet med den sociala fostran beskrivs i Lgr 69 som att fostra människor som värdesätter 

jämställdhet mellan män och kvinnor, i familjen och i samhällslivet i övrigt. Eleverna ska 

orientera sig om könsrollsfrågan. De ska stimuleras till att debattera och ifrågasätta rådande 

förhållanden och värna om dem som har det svårt. ”Skolan ska skapa förståelse för de 

grupper som har särskilda problem i det moderna samhället”  

( Lgr 69 s.14). 

 

Skolans fostransuppdrag är i många aspekter framtidsorienterat. Men Lgr 69 ger också mer 

direkta direktiv om vad skolans fostransuppdrag innebär. Skolan bör nämligen känna ansvar 

för att eleverna uppför sig korrekt och trevligt på bussar, tåg och andra allmänna platser. Både 

Lgr 62 och Lgr 69 betonar att hemmet har det huvudsakliga ansvaret för barnets fostran och 

utveckling men här görs ändå en betoning om att även skolan ska känna kravet att elevernas 

fostran redan under skoltiden ska förväntas innebära att eleverna uppför sig på ett passande 

sätt även utanför skolans och hemmets väggar. 

 

I Lgr 69 ser betoningarna på den sociala fostran därmed lite annorlunda ut mot Lgr 62. 

Begrepp som att uppmuntra och stimulera eleverna till aktiva insatser ses inte på samma 

uttalade sätt i Lgr 62 som i den efterföljande Lgr 69. 

  

I Lgr 80 finns ett eget kapitel kring Fostran och utveckling. Där slås fast att skolans uppgift är 

att fostra! Utbildningen ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att vilja 

omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i 

praktisk vardaglig handling. 

 

Enligt Lgr 80 ska skolan komplettera hemmets fostran och påverkan men huvudansvaret vilar 

på hemmet. Skolan har dock ett medansvar. Målet med utbildningens sociala fostran att är 

eleverna ska omfattas av synen att ingen människa får utsättas för förtryck, det ska råda 

jämställdhet mellan kvinnor och män, invandrarna i vårt land ska omfattas i 

samhällsgemenskap och på problem söker man fredliga lösningar.  

 

Som i tidigare läroplaner betonas förståelse, inlevelse och tolerans men från och med Lpo 94 

anges också att utbildningen ska leda till att ingen får utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk bakgrund, religion, annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet och 

uttryck,  sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Att 

motverka främlingsfientlighet får en egen plats i läroplanen i och med Lpo 94 genom texten: 

”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser” (Lpo 94 s.3, Lgr 11 s. 7). 

 

I Lpo 94 och Lgr 11 anges den sociala fostran som något som ska leda till aktning för 

människors egenvärde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt leda till solidaritet med 

svaga och utsatta. Utbildningen ska främja människans egenvärde och människolivets 
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okränkbarhet.”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling” (Lpo 94 s.5, Lgr 11 s. 9). Utbildning och fostran är ett gemensamt ansvar för hem 

och skola. 

 

 
6.1.3. Utbildning i demokratins principer 

 

Betoningen att utbilda för övergripande demokratiska värderingar eller principer blir mer 

direkt uttalad först i och med Lgr 80. Då nämns för första gången demokrati i relation till 

fostran utifrån demokratisk samhälls- och människosyn.” Läroplanen speglar demokratins 

samhällssyn och människosyn. Skolans innehåll och arbetssätt måste vara så utformat att det 

befrämjar denna samhällssyn och människosyn” (Lgr 80 s.13). 

 

Skolan ska enligt Lgr 80 utveckla egenskaper hos eleverna som kan bära upp och förstärka 

demokratins principer vilka är tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människor. 

Utbildningens huvuduppgift är att väcka respekt för sanning och rätt, människolivets 

okränkbarhet och rätten till personlig integritet. 

 

Genom Lpo 94, tar framskrivningen av läroplanens demokratiuppdrag en vändning från den 

samhälleliga aspekten till den mer övergripande demokratiska. Detta skedde till viss del redan 

genom Lgr 80 men i Lpo 94 blir fokuseringen på formuleringar kring fostransuppdraget som 

ett demokratiuppdrag än mer tydligt. Lpo 94 är uppdelad i två delar där den inledande delen, 

Skolans värdegrund och uppdrag i mycket är en formulering kring just utbildningens 

demokratiuppdrag.   

 

De beskrivningar, betoningar och begrepp som används i Lpo 94 och Lgr 11 är mer 

övergripande för egenskaper som är gällande i ett demokratiskt samhälle.  ”Skolan har en 

viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden 

som vårt samhälle vilar på” (Lpo 94 s.3, Lgr 11 s. 7). För första gången benämns nu också 

uppdraget som att utbilda för respekt gällande vår gemensamma miljö. 

 

 

6.1.4. Förskjutning från ett medborgerligt perspektiv till ett övergripande demokratiskt. 

 

Den skillnad som tydligast framträder i demokratiuppdragets framskrivningar från 1962 års 

läroplan till den senast utkomna 2011, är den förskjutning som sker från ett medborgerligt 

perspektiv till ett mer övergripande demokratiskt perspektiv. I Lgr 62 finns visserligen viss 

övergripande fokusering gällande fred och frihet mellan folken och ökad förståelse för längre 

bort liggande folkbildningar. Men annars är Lgr 62 en manual för hur samhällets reproduktion 

av nya familjebildare och samhällsmedborgare bör ske för att skapa ett väl fungerande 

samhälle, närsamhälle. Lgr 11 har däremot väldigt få anvisningar om vad som krävs av den 

framtida samhällsmedborgaren även om det är det som utbildningen ska leda fram till. Att 

värna det demokratiska samhällets grundläggande värderingar är i stället det som betonas 

mest i de två senaste läroplanerna. 
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Den skillnad som kan ses mellan Lgr 62 och Lgr 11 är en  förskjutning inom diskursen som 

måste ses över tid. Utvecklingen från det ena perspektivet till det andra kan ses i hur 

formuleringarna anges i de läroplaner som getts ut mellan Lgr 62 och Lgr 11. Precis som Lgr 

62 och Lgr 69 ligger ganska nära varandra i formuleringarna gäller det samma för Lpo 94 och 

Lgr 11. Det som skiljer Lgr 62 och Lgr 69 åt är hur starkt betoningen görs av vad skolans 

fostransuppgift innebär för att utbilda för framtida medborgerlighet. I Lgr 69 betonas 

närsamhället ner och en ökad betydelse av nationell och internationell gemenskap efterfrågas. 

Men Lgr 69 tar också ett kraftigare tag för utbildningens uppgift att uppmuntra eleverna att 

inte bara delta, utan också delta aktivt i samhällslivet. 

 

Skillnaden mellan Lpo 94 och Lgr 11 är som det tidigare nämnts näst intill obefintlig och det 

är därmed inte det som skrivs utan det som inte skrivs gällande demokratiuppdragets 

formulering som blir intressant mellan dessa två. Detta utifrån det ökade fokus som läggs på 

kunskapsuppdraget i Lgr 11 i förhållande till föregångaren Lpo94.  

 

Mellan dessa fyra läroplaner, Lgr 62 och 69 å ena sidan och Lpo 94 och Lgr 11 å andra sidan 

befinner sig Lgr 80. Lgr 80 kan ses som en brygga mellan de två föregångarna och de två 

efterföljarna. Den skiljer sig från sina föregångare genom den förflyttning av fokus från 

medborgerlighet till demokratisk samhälls- och människosyn som kan ses i dess 

framskrivning. Många av de formuleringar som dyker upp för första gången i Lgr 80 finns 

med  i de två efterföljande men en del försvinner också. Det som mest anmärkningsvärt 

förändras mellan Lgr 80 och de två efterföljande är tyngden i formuleringarna kring hur de 

demokratiska idealen ska förmedlas till eleverna. I Lgr 80 anges att det är utbildningens 

uppgift att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att vilja omfatta vår demokratis 

grundläggande värderingar. Även i Lgr 69 finns bestämda ordval för hur uppgiften ska 

genomföras genom beskrivningen att eleverna ska uppmuntras till att debattera och ifrågasätta 

samt att stimulera eleverna till att aktivt delat i föreningsliv, bildningsverksamhet och ideellt 

arbete. Det finns visserligen en formulering även i Lpo 94 och Lgr 11 om att eleverna ska 

förberedas för att aktivt delta i samhällslivet men det ges inte samma utrymme och 

beskrivande formulering i dessa läroplaner som i den föregående. I Lpo 94 och Lgr 11 sker en 

förflyttning från individ till fenomen när det gäller att utbilda för demokrati i form av 

påverkan. I Lpo 94 och Lgr 11 anges att alla tendenser som motsäger den demokratiska 

grundsyn som det svenska samhället bygger på ska bekämpas. Men det står inte angivet att 

detta skulle kunna ske genom aktiv uppmuntran eller stimulans på individnivå som tidigare. 

Snarare finns en betoning i de två senaste läroplanerna om att föräldrar ska kunna skicka sina 

barn till skolan utan att behöva oroas över att deras barn blir påverkade på något sätt. 

 

Det finns således en del som skiljer formuleringarna åt när det gäller vad som betonas i de 

olika läroplanerna. De skillnader som ovan nämns kan till stor del ses som en förändring över 

tid och utgör en förskjutning  inom diskursen.  Skillnaden är störst om man jämför Lgr 62 

med Lgr 11.  Om jämförelse görs från en läroplan till en efterföljande läroplan ses ett mönster 

av hur betoningar som görs från den ena till den andra försvagas och försvinner över tid 
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samtidigt som nya formuleringar och betoningar uppkommer och sedan förstärks i 

efterföljande läroplan. 

 

 

6.1.5. Utbildning för fria och självständiga individer 

 

Men det finns också det som förenar de olika läroplanerna. Tendenser och betoningar som är 

mer eller mindre oberoende av tid eller annan påverkan. Det som finns angivet i samtliga 

granskade läroplaner är utbildningens uppgift att utbilda fria och självständiga individer. 

Detta kan därmed ses som värden och formuleringar som är oberoende av tidsaspekten. Även 

formuleringen om att utbilda framtida samhällsmedborgare finns med i samtliga läroplaner, 

det råder därmed ingen tvekan om att det är en del av uppdraget  i samtliga läroplaner. Men 

det läggs olika stark betoning över tid. 

 

En formulering som är näst intill identiskt i samtliga granskade läroplaner är den om att 

utbildningens huvuduppgift är att väcka respekt för sanning och rätt, människolivets 

okränkbarhet och rätten till personlig integritet. Återigen ges alltså en formulering som står 

sig oberoende av tid och av annan yttre påverkan.   

 

Det som framträder i ovanstående likheter är det samband som dessa betoningar har med de 

skrivningar som anges i några av FN:s konventioner, dels den Allmänna deklarationen om 

mänskliga rättigheter samt Konventionen om barnets rättigheter. I dessa uttrycks krav på att 

alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter samt om individens inneboende 

värdighet. Om ovanstående läroplaners formuleringar utgår från FN:s konventioner kan det 

vara förklaringen på att de fått stå kvar med samma formulering oberoende av politiska och 

samhälleliga rörelser och tid. Det är en internationell, gemensam överenskommelse som inte 

påverkas av det egna landets politiska och samhälleliga rörelser. 

 

 

6.2. Att utbilda i demokrati 
 

Skolans demokratiuppdrag får inte bara ses som att förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar, undervisningen ska också bedrivas genom demokratiska 

arbetsformer och ska förbereda eleverna för ett personligt ansvarstagande.     I följande text 

beskrivs hur framskrivningen av demokratiuppdraget ur aspekten demokratiuppdraget som 

process, att utbilda i demokrati, ser ut. Analysen redogörs utifrån tre kategorier; Att praktisera 

medborgerlighet, Vuxna som goda förebilder och Undervisning i en social miljö. Skillnader 

och likheter beskrivs genom kategorierna; Förskjutning från grupp till individ och Det sociala 

perspektivet över tid. 
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6.2.1. Att praktisera medborgerlighet 

 

Denna kategori omfattar betoningar och formuleringar i respektive läroplaner som omfattar 

någon form av praktisk träning för ett kommande deltagande i samhällslivet. 

 

Lgr 62 har en stark betoning på den medborgerliga fostran.  Det återspeglar sig också i hur 

utbildning i demokrati skrivs fram och genom hur formuleringarna kring undervisningens 

form ser ut. 

 

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

att leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sitt liv som framtida 

familjebildare och aktiv medborgare i morgondagens samhälle (…). 

 

(Lgr 62 s.13). 

 

 

I Lgr 62 uppmuntras eleverna till att delta i olika självstyrelseorgan, föreningar, och/eller 

klubbar vilka samtliga kan vara bidragande till den sociala fostran. Elevråden har en 

framträdande roll i Lgr 62. Men det står även angivet att yngre barn inte kan delta mer än 

symboliskt på grund av sin mognad. Lgr 62 speglar mycket av uppgiften att utbilda för 

demokrati genom uppgiften att utbilda i demokrati på ett medborgerligt sätt och för 

samhällsnyttans skull. Om man redan i skolan tränar på sådant som är av vikt för en god 

samhällsmedborgare blir utbildningen meningsfull för individen och för samhället. 

 

Även Lgr 69 vill praktisera former för samverkan och samhällelig påverkan i skolan för att 

förbereda eleverna för ett kommande aktivt samhällsengagemang. Men i Lgr 69 tas ett 

ytterligare steg mot detta i förhållande till Lgr 62 då till exempel formuleringen om att 

eleverna ska tränas i att debattera i skolan tillkommer. Detta för att på så vis kunna delta 

aktivt i föreningsliv, bildningsverksamhet och ideellt arbete.  

 

Även i Lgr 69 nämns elevrådet som en viktig form för att utbilda i demokrati men nu betonas 

även klassdiskussioner som en form som bör läggas till i elevernas dagliga arbete. 

 

I Lgr 80 läggs fokus på att klassen själv och tillsammans med lärare och föräldrar måste sätta 

upp de regler som ska gälla och som alla ska följa. De ska också bestämma vad som gäller i 

de fall uppsatta regler inte följs. Demokratisk fostran enligt Lgr 80 får eleverna genom eget 

ansvar, att fördela arbetsuppgifter, organisera redovisningar, ta ansvar för yngre kamrater, öva 

sig i att argumentera, bedöma tvärsäkra påståenden och kritiskt granska förenklade lösningar 

på komplicerade frågor. Här skrivs också fram att kollektiva arbetsuppgifter kan vara en form 

för att bryta främlingskap, mobbing och skadegörelse samt ge självförtroende. Genom 

elevföreningar och föreningsliv tränas unga i att fatta demokratiska beslut. 

 

I Lpo 94 och Lgr 11 finns en del som särskilt betonar arbetet med att utbilda i demokrati, 

Elevernas ansvar och inflytande. Där anges att: ”Alla som arbetar i skolan skall främja 
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elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön” (Lpo 94 s. 13, Lgr 11 s. 15). 

 

I dessa båda läroplaner anges att utbildningen ska ske genom demokratiska former. 

Främlingsfientlighet ska till exempel bekämpas både genom kunskap och med hjälp av aktiva 

insatser. Elevens inflytande över sin utbildning skall succesivt utökas bland annat genom att 

eleven utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. I och med Lpo 94 och Lgr 11 

sker en förändring när det gäller betoningen på vilken form eller process som undervisning i 

demokrati ska ske genom. Klassråd, elevråd och aktivt deltagande i föreningsliv har nu tagit 

ett steg tillbaka i synen på genom vilken form utbildningen ska ske. Nu betonas i stället 

individens eget inflytande och den egna delaktigheten som en väg för utbildning i demokrati.  

 

 

6.2.2. Läraren som god förebild 

 

Den goda förebildens betydelse anges i samtliga läroplaner men med olika innebörd. I Lgr 62, 

Lgr 69 och Lgr 80 beskrivs lärarens insats genom hur hon eller han ska vara medan de två 

senaste läroplanerna, Lpo 94 och Lgr 11, i stället fokuserar vad läraren ska göra.  

 

I Lgr 62 anges att utbildningen ska ske genom vänlighet, förståelse och fasthet.  I Lgr 69 

anges att vuxna ska uppträda mönsterbildande för unga. Den bakomliggande och 

grundläggande tanken kring detta är att lärarens personliga föredöme ofta betyder mer än 

många andra åtgärder tillsammans. 

 

Också Lgr 80 betonar vikten av vuxna som goda förebilder. Genom goda förebilder påverkas 

självbilden av den egna personen. Här menas det också att ett barns moral formas genom 

kontakt och gemenskap med människor som barnet har tillit till och vill likna. Barn måste få 

ta ansvar för moraliska problem och normkonflikter samt ta ansvar för att lösa dessa i 

konkreta vardagsituationer. 

 

De vuxnas förväntningar och krav och den roll de spelar som barns och ungdomars  

förebild i ord och handling påverkar den bild de unga får av sig själva liksom deras  

attityder till kunskap, arbete och etiska frågor. 

 

 (Lgr 80 s.17). 

 

Från och med Lpo 94 anges inte längre lärarens betydelse som god förebild på det sätt som 

det tidigare gjort. ”Läraren skall klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 

värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet (…)”(Lpo 94 s. 9, Lgr 11 

s.12). Här nämns inte hur läraren ska vara men däremot uttryckligt vad den enskilde läraren 

ska göra för att nå utbildningens mål. 
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6.2.3. Undervisning i en social miljö 

 

Något som är återkommande i samtliga läroplaner är att det finns någon form av formulering 

kring den sociala miljöns betydelse för utbildning i demokrati. 

 

Enligt Lgr 62 sker den sociala fostran genom att eleven upplever en gemenskapskänsla, vilket 

uppkommer genom samarbete med andra. 

 

Lgr 69 betonar att skolans undervisning sker i en social miljö. De förutsättningar som ges i 

den sociala miljön ligger till grund för  vilken samhörighetskänsla som uppstår och hur 

sociala attityder och vanor uppkommer. Samverkan är därmed en arbetsmetod som ska prägla 

skolans verksamhet. 

 

Lgr 80 betonar kollektivets betydelse för utbildningen men också som en form för hur goda 

samhällsmedborgare bör agera och verka för beslutsfattning och samhällelig utvecklig. 

 

I Lpo 94 och Lgr 11 lämnas den kollektiva tanken åtminstone utifrån den innebörd den 

omfattas av i Lgr 80. Lpo 94 och Lgr 11 betonar i mycket individens rättigheter, skyldigheter, 

inflytande och delaktighet. Men utrymme ges ändå för den sociala betydelsen. ”Skolan skall 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 

(Lpo 94 s. 7, Lgr 11 s. 10).  Men omfattningen är nedtonad i förhållande till tidigare 

läroplaner. 

 

 
6.2.4. Förskjutning från grupp till individ 

 

När det gäller vad som skiljer sig åt mellan de olika läroplanerna över tid gällande utbildning i 

demokrati genom demokratiska former, är det mest uppenbara hur målet relateras till 

utbildning för demokrati. Lgr 62, Lgr 69 och till viss del även Lgr 80 har en tydlig riktning 

mot att utbilda för samhällelig medborgerlighet. Detta återspeglas i vilka former respektive 

läroplan anger för att nå målen. Ju starkare fokus som ligger på resultatet, en god blivande 

samhällsmedborgare, ju starkare fokus på att skolan ska ge utbildning i liknande moment 

redan under skoltiden. Lgr 69 är den läroplan som tydligast tar sig an uppgiften och här anges 

också flest påtagliga exempel på hur utbildningen ska genomföras för att resultatet ska bli det 

planerade. Lgr 80 har till viss del kvar formuleringar men som var tydligare framträdande i 

Lgr 62 och 69 gällande till exempel elevråd. Men genom Lgr 80 sätts det kollektiva arbetet på 

agendan. Kollektivets vinningar som undervisningsform.  

 I Lpo 94 och Lgr 11 handlar beskrivningen mer om individens egen påverkan över den egna 

utbildningen än om hur, genom vilka arbetsmetoder, utbildning i demokrati kan genomföras. 

Inflytande är ett frekvent använt uttryck som inte kan ses i denna omfattning i tidigare 

läroplaner, om ens alls i den betydelse som den ges i Lpo 94 och Lgr 11. 
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6.2.5   Det sociala perspektivet över tid. 

 

Vilka likheter kan då ses i de granskade läroplanerna när det gäller arbete med att utbilda i 

demokrati genom demokratiska former? Finns det några likheter? Precis som när det gäller de 

likheter som gick att se vid granskningen av utbildning för demokrati handlar det även här om 

en rörelse över tid och att de likheter som kan ses är beroende av det tidsperspektiv som finns. 

Men det är inte lika uppenbart vilka likheter som kan ses som är gemensamma för samtliga 

granskade läroplaner. Något som kan ses som återkommande är att utbildning i demokrati på 

ett eller annat sätt sker i ett socialt sammanhang, i gemenskap med andra. Detta formuleras på 

lite olika sätt men finns med i samtliga granskade läroplaner.  
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7. Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån syfte och frågeformulering. Därpå följer även 

diskussion av vald metod. 

 

 

7.1. Resultatdiskussion 
 

Den diskurs som varit föremål för studien har granskats genom läroplaner från 1962 till 2011 

och har skett utifrån från två aspekter, demokratiuppdraget som innehåll och 

demokratiuppdraget som process. I studien har dessa också beskrivits som att utbilda för 

demokrati (innehåll) och som att utbilda i demokrati (process). Analys och resultat redogörs 

genom kategorisering av de betoningar som framkommit vid genomläsning och analys. 

Nedanstående diskussion sammanfattar dessa kategorier genom att fokusera två huvudfrågor, 

förskjutningen inom diskursen från utbildning för samhällelig medborgerlighet till fokusering 

på utbildning i övergripande demokratiska principer samt på förskjutningen inom diskursen 

över tid gällande fokusering från grupp- till individnivå. Från samhällsmedborgare till 

demokratisk medborgare är främst en diskussion utifrån aspekten demokratiuppdraget som 

innehåll medan Från elevråd till individuellt inflytande främst är en diskussion utifrån 

aspekten demokratiuppdraget som process. Diskussionen relateras även diskursens 

samhälleliga och politiska kontext. 

 

 

7.1.1. Från samhällsmedborgare till demokratisk medborgare 

 

De betoningar som ses i Lgr 62 har en stark anknytning till medborgerlig utbildning och 

närheten till det omgivande samhället.  Demokratiuppdragets framskrivning med betoningar 

på medborgerlighet, fostran till arbetskraft och aktiva samhällsmedborgare följer politikens 

strömningar för tiden. Lgr 62 träder i kraft under en period när samhället är starkt framåtriktat, 

den industriella utvecklingen efterfrågar duglig arbetskraft vilket blir en måttstock för 

utbildningsväsendet att svara upp mot. Det omgivande samhället är relativt litet, om man ser 

på hur det formuleras i läroplanen. Fokus ligger på närsamhället och väldigt lite intresse ägnas 

i övrigt nationella eller internationella sammanhang. En god medborgare enligt Lgr 62 är till 

nytta för det egna närsamhället och dess gemenskap och det är dessa individer som 

utbildningsväsendet ska fostra. 

 

Framskrivningen av Lgr 69 influeras bland annat av de politiska, ideologiska och samhälleliga 

skeenden som pågår under aktuell tidsperiod. 1968 var ett år av ungdomsprotester på många 

håll i världen vilket blev starten på en vänsterrörelse som riktade sig mot utbildningens frågor 

och villkor. Rörelsen kom att kräva medinflytande och decentralisering (Lundgren, 2012c). 

Under perioden 1969 till 1976 togs nya riktlinjer fram vars syfte var att förbereda eleverna för 

ett aktivt deltagande i det medborgerliga livet men också i arbetslivet (Englund, 2005). Kritik 

framfördes kring arbetet med jämlikhetssträvandena och en ny linje inom utbildningspolitiken 
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efterfrågades. Under denna period, slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, tar de 

fackliga organisationerna ett rejält kliv framåt när det gäller utbildningspolitiken. Genom 

politiska insatser menades det att individens möjlighet att kunna påverka sin levnadssituation 

och möjlighet att göra sig gällande i politiska sammanhang ökade (a.a.). 

 

Lgr 80 är en läroplan som är starkt jämlikhetsorienterad. Den är sammanhållen för elever ur 

olika sociala, kulturella och kunskapsmässiga hänseenden. Den utgår ifrån att olikheter skapar 

god dynamik. Här understryks skolans demokratiska fostransroll. I och med detta 

återupprättas den demokratiska konceptionen, skolan ska inte vara neutral utan verka aktivt 

för demokrati (Englund, 2005). Denna utbildningspolitiska fas var socialdemokratiskt 

dominerad men hade stort utrymme för kompromisser och pedagogiska strävanden i olika 

riktningar (Englund m.fl. 2012). Lgr 80 var en kompromissprodukt som tillkom efter ett 

flertal invecklade turer. Återkommande nämns, även gällande tidigare läroplaner, men 

framför allt gällande Lgr 80 att framskrivningen utgår från en politisk kompromiss. De 

senaste 20 åren, ungefär sedan Berlinmurens fall har den långsiktiga planeringen av 

samhällets sociala utveckling avtagit. Behovet av långsiktig planering och korta valperioder 

försvårar politisk styrning (Lindensjö & Lundgren, 2000). Frågan är om inte detta gör sig 

gällande redan i Lgr 80, kompromissläroplanen. Det socialdemokratiska politiska övertaget 

som varit gällande under en så lång och sammanhängande period är nu avslutad. Den politiska 

rörligheten är snabbare och ombytligheten mellan olika regeringsalternativ större. Lindensjö 

& Lundgren (1986) menar att det råder en holistisk rationalism när det gäller olika 

reformmodeller som utgår ifrån att politiken företräder samhällets grundläggande värderingar. 

De menar att om det råder politisk oenighet gäller det inte för utbildningens mål utan för hur 

målen ska nås, vägen dit. 

 

Måhända är Lgr 80 en kompromiss men som politiskt dokument utifrån rådande 

samhällsklimat är den ändå tydlig i vissa formuleringar. Den lämnar till viss del den tidigare 

fokuseringen på fostransuppdraget som en väg för att skapa samhällsmedborgare och ser nu 

demokratiuppdraget i ett större sammanhang. Formuleringarna om hur demokratin förmedlas 

utgår från begrepp som påverkan, uppmuntran och stimulans. Skolans uppgift att fostra till 

demokratiska medborgare ska ske genom en aktiv insats av skolan. Den starka fokuseringen 

och formuleringen på demokratiuppdraget fortsätter och förstärks in i nästa läroplan, Lpo 94. 

Även om betoningarna inte längre är lika samhällsnära eller kollektiva i sin strävan. 

 

1991 tillsatte regeringen en arbetsgrupp av sakkunniga för att skapa underlag för en ny 

läroplan. Vid denna tid övergick huvudmannaskapet för det obligatoriska skolväsendet från 

staten till kommunerna, decentraliseringen var nu genomförd. Det förslag som lämnades 

innebar att skollagens portalparagraf skulle förtydligas i läroplanens värdegrund. Linde (2012) 

menar att det är uppenbart att demokratifrågor och riktlinjer för kommunikation är mer 

framträdande inom dagens läroplansdebatt. Det talas om att kompetenser så som empati, 

förmåga att lysa och förmåga att leva i mångkulturella samhällen är centrala. Men Linde 

menar också att det finns en uppenbar risk med detta som innebär att de demokratiska 

värderingarna behandlas som ideologiska dogmer och inte tas på allvar av eleverna. Linde 
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menar också, i motsats till Lindesjö & Lundgrens (2000), att skilda politiska partier med 

skilda ideologier ger skilda tolkningar och skapar olika tonvikt på skolans värdegrund. Det 

innebär att det är den bärande maktens tro som anger vad som ska förmedlas av värden (a.a.). 

 

Lpo 94:as starka betoning på skollagens portalparagraf och att utbildningen ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden, satte visserligen tonen för en 

stark fokusering på skolans demokratiuppdrag. Men det har också varit en anledning till den 

debatt som uppkommit där läroplanen kritiserats för att vara allt för ”flummig”. Den så 

kallade ”flumskolan” blev i debatten syndabock för det sämre kunskapsresultatet i den 

svenska skolan.  

 

Denna debatt bör också ses i ett internationellt sammanhang. Kunskap har blivit en produkt 

som i och med det har fått ett eget värde. Det nya kunskapssamhället ställer krav på hur 

kunskap fungerar och förändras. Under 2000- talet förändrades den politiska styrningen av 

skolan genom att resultatuppfyllelse blev tydligare i förhållande till måluppfyllelse. Den 

senaste stora skolreformen resulterade i en ny skollag 2010 och en ny läroplan 2011. Dessa är 

båda ett tydligt resultat av den ökade fokuseringen på skolans kunskapsuppdrag, en 

resultatinriktad skola. Jarl och Rönnberg (2011) visar på den politiska skillnad som finns 

mellan hur olika vikt och fokus läggs på kunskapsuppdraget respektive demokratiuppdraget i 

2011 års läroplan. De anser att högerkantens politiska partier har en uttalad fokusering på 

kunskapsuppdraget medan partier på vänsterkanten trycker på skolans tudelade uppdrag, 

kunskaps- och demokratiuppdraget (a.a.). 

 

De betoningar som ses i Lpo 94 och Lgr 11 kan ses som lika när texten granskas i respektive 

läroplan. Men när det gäller dessa båda läroplaner finns en förskjutning från den ena till den 

andra när det gäller det tudelade uppdraget mot ett ökat fokus på kunskapsuppdraget, som inte 

direkt kan ses i den framskrivna texten. I detta sammanhang måste de båda läroplanerna ses i 

en större kontext, genom den rådande samhällsdebatten, omvärldens krav på ett ökat 

kunskapssamhälle och de avgörande justeringarna mellan Lpo 94 och Lgr 11 som görs i den 

skrivna texten gällande kunskapsuppdraget. I detta fall handlar det om att läsa det som inte 

skrivs och att fokusera de betoningar som i stället väger över på andra fronter och som får en 

indirekt påverkan på demokratiuppdragets framskrivning.  

 

Det råder en uppenbar motsättning när det gäller hur demokratiuppdraget ses i dagens skola 

och utbildning. Det finns å ena sidan en tydlig markering i rådande läroplan på dess 

demokratiuppdrag och Linde (2012) menar att det är uppenbart att demokratifrågor är 

angelägna i dagens skoldebatt och att läroplanens inledning med fokus på Skolagens 

portalparargraf är ett bevis för frågans tyngd. Samtidigt höjer han en varnande flagg för att 

formuleringarna är allt för övergripande och vaga och blir till ett ”flumbudskap” som inte 

riktigt tas på allvar. Det samma uttrycker Englund (2002a) och menar till och med att den 

demokratiska skola som växte fram i efterkrigstidens Sverige inte bara är försvagad utan till 

och med krossad. Detta till fördel för en mål- och resultatstyrd skola som fokuserar på 

kunskap och mål. Den fråga som mer och mer framstår som avgörande för mig är om den 
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framskrivning av demokratiuppdraget som kan ses i Lgr 11 är en kosmetisk formulering av 

begrepp och uttryck som ingen kan motsätta sig men kanske inte heller kan greppa eller 

förverkliga. Den förskjutning som skett från en utbildning för ett liv i det närliggande 

samhället till världsmedborgare kan endast omfatta begrepp som är omfattande och 

mångtydiga med risken att de istället blir otydliga och utan en begriplig eller personlig 

innebörd för de som omfattas av utbildningen, barn och unga. 

 

 

7.1.2. Från elevråd till individens inflytande 

 

Den beskrivning som ges i Lgr 62 när det gäller formen för undervisningen speglar till stor 

del det omgivande samhället. Skolan och utbildningen beskrivs som en förberedelse inför ett 

kommande deltagande i det närliggande samhället. Det som är värdefullt att kunna vara aktiv i 

för en duglig samhällsmedborgare ska individen tränas i redan under skoltiden. Det handlar 

dels om den sociala fostran, att kan föra sig bland andra människor men också om att tränas 

att vara aktiv i samhällslivet. De betoningar som görs är kopplade till närsamhället, fokus 

ligger på att fostra för kommande samhällsliv. Individen ska vara aktiv och till nytta i 

samhället och på arbetsmarknaden. Världen finns visserligen där ute men det är i mycket 

begränsad omfattning som eleven ska utbildas mot den.  

 

Lgr 69 tar ett tydligt steg i bestämd riktning när det gäller att ytterligare förbereda inför ett 

kommande aktivt samhälls- och arbetsliv.  Lgr 69 talar precis som Lgr 62 om 

fostransuppdraget och att individens fostran sker i en social miljö. Men det som är tydligast 

framträdande i just Lgr 69 är ställningstagandet kring hur man lär sig att bli en aktiv 

samhällsmedborgare. Genom att eleverna får lära sig diskutera, debattera och ifrågasätta 

skapas förutsättningar för att kunna utvecklas till en fri och, återigen, aktiv medborgare. Den 

vänstervåg som sveper över Sverige vid denna tidpunkt och som ställer krav på skolans 

utbildning och villkor (Lundgren, 2012b) kan inte ses som oberoende den framskrivning som 

ges i Lgr 69 utan snarare som en del av läroplanen, som ett politiskt dokument under rådande 

tidsanda.  

 

Lgr 80 var uttalat jämlikhetsorienterad och utbildningen skulle vara sammanhållen för elever 

ur olika sociala, kulturella och kunskapsmässiga sammanhang. Olikheterna ansågs skapa 

dynamik. I sin helhet omfattades denna fas av en utbildning med utrymme för 

medborgarsträvan (Englund m.fl. 2012). Detta var också gällande för det politiska arbetet 

kring Lgr 80 som benämns som en läroplan fylld av kompromisser och olika pedagogiska 

strävanden. Dessa kompromisser gällande framskrivningen kom därmed också att spegla av 

sig i läroplanens formuleringar utifrån det rådande politiska klimatet. Beslut fattas 

gemensamt, kollektivet är starkt och genom detta motverkas till exempel mobbing och 

främlingsfientlighet. 

 

I Lpo 94 och Lgr 11 är fokus på medborgerlig fostran för framtida samhällsduglighet 

betydligt nedtonad. Nu framhävs inte längre skolan lika starkt som en miljö där det är möjligt 
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att träna färdigheter som är nyttiga att ha för att aktivt kunna delta i samhällslivet. I alla fall 

inte på samma direkta sätt som tidigare. Beskrivningen av hur utbildning i demokrati ska ske 

på 2000-talet är mer en beskrivning av hur de demokratiska värderingar som vårt svenska 

samhälle vilar på ska genomsyra den utbildning som våra barn och unga får i dagens 

obligatoriska skolväsende. Lindensjö och Lundgren (2000) talar om hur tron på den 

långsiktiga planeringen av samhällets sociala utveckling avtagit. Allmänna val, 

partikonkurrens,, organiserade intressen och inte minst massmedia gör anspråk på den 

politiska arenan. Korta valperioder gör också att politisk styrning försvåras (a.a.). 

 

Har den politiska makten över läroplanen fallerat? Om beslut inte kan fattas eller om problem 

uppstår vid genomförande av beslut, om enighet förbyts mot oenighet, beslut verkar komma 

från ingenstans och ingen ansvarar för tagna beslut vad kommer det då att innebära för 

framtida politisk styrning av läroplaner (Lindensjö och Lundgren, 2000). Frågan är om detta 

redan syns i våra senaste läroplaner Lpo 94 och Lgr 11. Där uttalas mer övergripande mål för 

hur demokratiuppdraget ska genomföras i den dagliga verksamheten som att, demokratiska 

former ska genomsyra undervisningen och att eleven ska ha inflytande över sin egen 

utbildning.  I en rapport från Skolverket (2000) framförs att även om viljan att arbeta i 

demokratiska former är stor hos verksamma lärare så uppfattas det samtidigt som svårt. Vad 

innebär det att eleverna innehar inflytande och delaktighet? Att ha klassråd en gång i veckan 

för att träna på att fatta demokratiska beslut är inte nog, att göra eleven delaktig i helheten är 

en betydligt större utmaning som kräver mycket av den verksamma läraren. I Lpo 94 och Lgr 

11 betonas den enskilde individens rättigheter, skyldigheter, inflytande och delaktighet. 

Genom att eleven själv har inflytande över sin utbildning skapas förutsättningar för utveckling 

som främjar ett starkt eget ansvarstagande vilket i en förlängning är en förutsättning för en 

god samhällsmedborgare som främjar den demokratiska värdegrund som vårt samhälle vilar 

på. 

 

7.1.3. Avslutande reflektion 

 

Resultatet är som jag ser det komplext och till viss del också motsägelsefullt. Detta borde 

egentligen inte vara förvånande utifrån den komplexitet som skolans demokratibegrepp i sig 

omfattar och hur omfattande och mångfacetterad demokratidiskursen är. Det jag uppfattar 

som tydligt framträdande i studiens resultat är läroplanernas politiska intention. Detta är något 

som jag under min yrkesverksamma tid som fritidspedagog nog egentligen inte var medveten 

om. Läroplanen har för mig varit ett förgivettagande, ett dokument som är ledande för det 

pedagogiska arbetet i den dagliga verksamheten, inte ett led i att förverkliga en politisk idé 

om ett framtida samhälle. Men frågan gällande huruvida min nyvunna medvetenhet om 

läroplanens politiska intention skulle förändra mig som pedagog är i dagsläget obesvarad. 

Åtskilliga är de tillfällen då jag, i mitt arbetslag, reflekterat över hur vi på bästa sätt ska 

planera vår verksamhet för att konkretisera läroplanen.  Inte vid något tillfälle har vi då 

diskuterat politik men däremot pedagogik och metodik. Vi har tolkat texten utifrån vår 

kunskap- och människosyn och utifrån vårt uppdrag, att utbilda och fostra. Frågan är således 

om den demokratidiskurs som granskats, och hur den framskrivits i läroplanerna, i detta skede 



  
 

50 
 

i stället övergår till en pedagogisk eller metodologisk diskurs. Det är en frågeställning som 

inte ryms inom denna studie, men jag uppfattar den som intressant och den har väckts hos mig 

under studiens gång. Om mottagaren inte uppfattar budskapet, om läroplanens politiska 

intention inte når de som ska uppfylla läroplanens uppdrag har den då någon 

genomslagskraft? I detta sammanhang måste jag också, utifrån studiens resultat, ställa mig 

frågan om mitt val att studera läroplaner var ett optimalt för att fånga de motsättningar och 

spänningar som finns gällande utbildning, demokrati, politik och samhälle. Läroplanerna är ju 

alltid ett destillat av den diskursiva kamp som de föregåtts av och denna hade troligtvis bättre 

kunnat fångas genom att till exempel titta på material som propositioner, utredningar, 

politiska debatter i utbildningspolitiska frågor och/eller massmedias del i politiska och 

samhälleliga demokrati- och utbildningsfrågor. Trots denna insikt kring föreliggande studies 

empiriska begränsningar ger dock läroplanerna en bild av de diskurser som sanktionerats 

politiskt och som därmed kan sägas vara de diskurser som fått bred samhällelig legitimitet. 

Även om läroplanerna inte speglar den diskursiva kampen ger de alltså dock en bild av hur ett 

givet samhälle sett på demokrati och skolans roll att fostra i och/eller för demokrati och hur 

denna samhälleligt legitimerade syn bibehållits och/eller förändrats över tid.   

 

Att så många skilda villkor påverkar ser jag som den främsta orsaken till komplexiteten som 

resultat visar på. Historiska skeden, politiska och ideologiska vindar, globalisering och 

massmedial påverkan. Men samtidigt ryms det en mängd motsättningar som ytterligare 

försvårar frågan. Efterkrigstidens behov av demokrati, syns den i den första läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet 1962? Lgr 62 är ju snarare starkt fokuserad på det närliggande 

samhället och att skapa medborgare som finns nära och är till nytta som samhällsmedborgare 

och arbetskraft. Samtidigt har vi idag en läroplan, Lgr 11 som i sin formulering starkt betonar 

skolans demokratiuppdrag. Men i samhällsdebatten har diskussionen gällt om det är en 

tandlös läroplan som är orsak till den så kallade ”flumskolan”. Forskare inom området 

(Englund, 2002; Wahlström, 2011; Linde 2012,) uttrycker en stark kritik mot hur ökat fokus 

på en resultat- och målstyrd skola och utbildning pressar tillbaka demokratiuppdraget. 

 

En ytterligare fråga som jag ser är hur pass tungt vägande enskilda personers, gruppers eller 

händelsers påverkan har på läroplan, utbildning och skola och därmed också arbetet med 

demokrati och utbildning. John Dewey, Alva Myrdal, Ellen Key men också medborgarskap, 

kollektiv och framväxten av den fackliga solidariteten är till exempel personer och faktorer 

som återkommande nämns som motorer i den läroplansteoretiska sfären. Att Jan Björklund 

har haft stor inverkan på den senaste skolreformen råder det ingen tvekan om utifrån en 

mängd tagna politiska beslut men också i den massmediala debatten. Är den politiska makten 

allena rådande över de beslut som fattas eller är de i sin tur en produkt av omkringliggande 

villkor, nationella och internationella, massmedia, marknadsekonomi och tidens trend. Vem 

har egentligen makten över läroplanen och vem eller vad styr egentligen makten? 

 

Avslutningsvis lämnas utrymme för en framåtsyftande reflektion kring demokratiuppdragets 

relation till ett ökat behov av en global, gemensam demokratiutbildning. Att utbilda, inte bara 

samhällsmedborgare utan också världsmedborgare, vad krävs av sådan utbildning? Snauwaert 
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(2002) beskriver att den utbildning som krävs för en global demokrati måste utveckla empati 

och respekt samt resultera i medvetna världsmedborgare. Vad innebär det att vara en 

medveten världsmedborgare? Banks (2008) visar på betydelsen av FN:s deklaration för 

mänskliga rättigheter när det gäller vad som borde vara grunden i en global demokratisk syn. 

Nussbaum (2006) visar i sin tur på tre förmågor som hon identifierat som nödvändiga att 

inneha för en framtida världsmedborgare. Uppenbart är att det råder en stor framtida utmaning 

i att utveckla en utbildning som omfattar inte bara utvecklig för framtida samhällsmedborgare 

utan också för framtida världsmedborgare. Är det möjligt att anpassa nationell utbildning till 

internationella förhållanden utan att den blir verkningslös och otydlig? En utbildning som ska 

omfatta allt och därigenom inte säger något alls? Är uppgiften för morgondagens utbildning 

att ge förutsättningar som inte gynnar samhället utan individen, oberoende av omgivande 

samhälle? Förutsättningar som i en förlängning skapar kosmopolitiska, demokratiska 

medborgare som i sin tur kan utveckla kosmopolitiska, demokratiska samhällen. 

 

 

7.2. Metoddiskussion 
 

Hur vet jag att den metod jag valt är den som är bäst lämpad utifrån studiens syfte och 

frågeställning? Eller, hur formuleras syfte och frågeställning utifrån vald metod? Jag utgick 

från frågorna: Vad behöver jag veta? och Hur får jag reda på det jag behöver veta? (Bell, 

1987). Genom att besvara dessa frågor kunde jag genom begränsning och avgränsning närma 

mig den syftesformulering som sedan kom att ligga till grund för den kommande studien. Jag 

hade tidigt i planeringen av studien, en ambition att granska framskrivningen av 

demokratiuppdraget i läroplaner för det obligatoriska skolväsendet. Genom denna definition 

uppkom den första begränsningen, att det granskade materialet kom att omfatta läroplaner 

från 1962 till 2011. Var det därmed någon form av litteraturstudie som jag skulle genomföra? 

Det skulle kunna ha varit ett alternativ, ett val av metod som skulle kunnat besvara det syfte 

och den frågeställning som jag satt upp för studien. Men jag hade också tidigt en tanke om att 

formuleringen, framskrivningen, kan ses i en politisk och samhällelig kontext. Att det finns en 

förbindelse mellan det skrivna ordet och politiska intentioner ur ett samhälleligt perspektiv. 

Det finns också ett tidsperspektiv som ger en ytterligare dimension i relationen mellan det 

skrivna ordet och bakomliggande intentioner, hur framskrivningen förändras över tid utifrån 

politisk och samhällelig förändring eller utveckling. Utifrån detta antog studiens syfte ett mer 

kritiskt granskande perspektiv och därmed fick studien istället utgå från den kritiska 

diskursanalysen.   

 

Att valet av metod kom att bli  kvalitativ  bygger jag på bland annat Brymans (2011) 

definition om att kvalitativa forskare oftare lägger tonvikten på ord än på kvantifikation samt 

att den kvalitativa forskningsstrategin är tolkande och konstruktionistisk. Samt att det handlar 

om beskrivning och kontext. 

 

En svårighet under studiens gång har varit att balansera tolkningen av insamlad data, att 

redogöra för de sammanhang och förbindelser som jag uppfattat och att samtidigt vara 

ifrågasättande och problematiserande. Att beskriva det man ser kan vara nog så svårt men att 
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beskriva det man ser och dessutom koppla det till en större kontext visade sig kräva en 

omfattande bakgrund att kunna relatera till men också mod att våga tolka det som framträdde. 

 

En annan svårighet har varit den omfattning som området för studien innebär. Att uttömma 

materialet har inte varit möjligt, istället har uppgiften varit att begränsa och välja delar av det 

som framkommit. Inte heller de delar som valts har kunnat omfattas i sin helhet på grund av 

den omfattning som respektive fråga skulle kunnat ge upphov till. Materialet har känts 

oändligt och varje ny ingång har bidragit till än mer fakta och uppslag. Att balansera mängden 

data har varit den stora utmaningen med studien. 
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