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Sammandrag 
 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ och komparativ textanalys granska 

kunskapsdiskurser i läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 för att urskilja 

förändringar. Kunskapsdiskurserna är indelade följande: teoretisk, praktisk och 

ideologisk kunskap, och fokus är på läroplanernas allmänna del och kursplan för 

Svenska. I centrum står diskursteori, läroplansteori samt epistemologi vid tolkning av 

resultatet. Resultatet visar att det har skett en viss förändring av kunskapsdiskurser, 

främst mellan Lgy 70 och de två senare läroplanerna. Samtliga läroplaner innehåller till 

stor del ideologisk kunskap i allmänna delen, men Lgy 70 innehåller mer teoretisk 

kunskap jämfört med de andra läroplanerna. I Svenska har kursplanen gått från en 

teoretisk och praktisk inriktning till praktisk och ideologisk inriktning i Lpf 94 och Gy 

2011. Kunskapsinnehållet har därmed även förändrats då sociala mål har blivit alltmer 

centrala i Lpf 94 och Gy 2011. Ytterligare ett resultat är att kunskapsbegreppet 

diskuteras i de två senare läroplanerna till skillnad från Lgy 70, men trots detta används 

inte typologin annat än i begreppsförklaring av de fyra F:n. Kunskap refereras därmed 

liknande i samtliga läroplaner, det vill säga genom kunskap och förmåga. Resultatet 

visar inte på att läroplanerna har blivit mer eller mindre kunskapsinriktade med åren 

utan att diskursen om vad kunskap innebär och uppfattningen om vad som är central 

kunskap i skolverksamheten har förändrats. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

I den offentliga debatten cirkulerar inte sällan frågor om skola och utbildning. Fokus 

ligger på elevers resultat och ofta nämns PISA-mätningen från år 2013 då mätningar 

visade att svenska 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap har försämrats (Skolverket 2014). Dessvärre diskuteras det sällan i den 

offentliga debatten vad PISA-resultatet innebär eller vilken kunskap som efterfrågas i 

dessa mätningar, utan fokus ligger snarare på en diskussion om de låga 

kunskapsresultaten. 

De sjunkande PISA-resultaten fick mig att undra över vilka kunskaper som 

efterfrågas i internationella mätningar, vilket ledde mig till den stora frågan om hur 

kunskapsdiskursen skildras i svenska läroplaner och om diskursen har förändrats de 

senaste fyrtio åren. Mitt intresse har varit främst vid kunskapsdiskurser och 

kunskapsbegreppet. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kunskapsdiskurser (praktisk, teoretisk och 

ideologisk) som uttrycks i tre läroplaner för gymnasiet: Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011, 

dels i de allmänna delarna och dels i ämnet SvenskaFrågeställningarna är följande: 

 - Hur förhåller Lgy 70 sig till kunskapssyn och hur står detta i 

 relation till kunskapskrav för Svenska? 

 - Hur förhåller Lpf 94 sig till kunskapssyn och hur står detta i relation 

 till kunskapskrav för Svenska? 

 - Hur förhåller Gy 2011 sig till kunskapssyn och hur står detta i 

 relation till kunskapskrav för Svenska? 

 - På vilket eller vilka sätt skiljer sig kunskapsdiskurserna i läroplanerna? 

 

1.3 Material 

I gymnasieskolan finns ett flertal styrdokument som organiserar verksamheten. 

Skollagen är den mest övergripande styrningen och innefattar beslut och regleringar 

från Riksdagen av skolans verksamhet. Därefter finns en gymnasieförordning som 

konkretiserar bestämmelserna. Ett annat styrdokument för skolverksamheten är 

läroplaner. Dessa finns för alla skolformer och beskriver först och främst de 
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värdegrunder, mål och kunskaper som är centrala för skolverksamheten. Ämnesplaner 

redovisar för vilka kurser som ingår i specifika ämnen, samt vad som tas upp inom 

dessa ämnen (Skolverket 2011). 

Materialet i denna undersökning består av de nationella läroplanerna Lgy 70, Lpf 

94 och Gy 2011, samt tillhörande ämnesplaner för Svenska. Lgy 70 är en läroplan för 

gymnasieskolan och även den läroplan som gällde för samtliga fackskolor, gymnasium 

och yrkesskolor då dessa sammordnades till en gymnasieskola. Lpf 94 är en läroplan för 

de frivilliga skolformerna, vilket inkluderar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna samt vuxenutbildning för 

utvecklingsstörda, och trädde i kraft år 1994. Gy 2011 innefattar läroplan, examensmål 

och ämnesbeskrivningar och infördes år 2011. Dessa läroplaner kommer i fortsättningen 

betecknas med deras förkortade former: Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011. 

Då läroplanerna är olika utformade är det viktigt att förstå vilken avgränsning som 

gjorts i denna studie. Fokus i Lgy 70 är Allmän del som innehåller Mål och riktlinjer, 

samt dess kursplan för Svenska för ämnen gemensamma för tre-åriga och fyra-åriga 

linjer (Läroplan för gymnasieskolan 1971). I Lpf 94 granskas Skolans värdegrund och 

uppgifter samt Mål och riktlinjer vilket utgör hela läroplanen (Läroplan för de frivilliga 

skolformerna 1994). Tillsammans med detta studeras ämnet Svenska. I Gy 2011 

innefattas Skolans värdegrund och uppgifter samt Övergripande mål och riktlinjer, men 

även ämnesplanen Svenska  (Skolverket 2011). Anledningen till valet att granska de 

allmänna delarna i respektive läroplan är att dessa innehåller grundläggande mål och 

värderingar som ska prägla tillhörande dokument, och däri ämnesplanerna. Intentionen 

är att ställa läroplanens mål och värderingar i relation till ämnesplanerna. 

En förklaring till varför styrdokument för gymnasieskolan studeras är dels att jag 

själv utbildar mig till gymnasielärare och ser en utmärkt chans till att fördjupa mina 

kunskaper angående kunskapssyner och läroplaner, dels att gymnasieskolan jämfört 

med det obligatoriska skolsystemet inte har studerats i lika stor utsträckning (Adolfsson 

2013). Fokus är på gymnasieskolan och jag har avgränsat och valt bort delar av material 

som endast behandlar gymnasieskolans särutbildning och komvux. 

Ämnet Svenska är valt då mitt eget huvudämne är just detta. Att inte studera 

ämnet Svenska i specifika kurser, exempelvis Svenska A i Lpf 94 eller Svenska 1 i Gy 

2011 är ett medvetet val då fokus är på vadläroplanerna säger om själva ämnet och vilka 

kunskaper som beskrivs. Eftersom Lgy 70 är uppbyggd på ett annorlunda sätt 

jämförelsevis med Lpf 94 och Gy 2011 fanns möjligheten att studera två beskrivningar 
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av svenskämnet: del kursplanen för tvååriga linjer och dels kursplanen för tre-åriga och 

fyra-åriga linjer. Valet blev kursplanen för ämnen gemensamma för tre-åriga och fyra-

åriga linjer eftersom dessa linjer utgör den ekonomiska linjen, humanistiska linjen, 

naturvetenskapliga linjen, samhällsvetenskapliga linjen samt den fyraåriga tekniska 

linjen. Denna kursplan för Svenska inriktad på såväl praktiska och teoretiska linjer, 

medan de två-åriga linjerna är mestadels praktiska. Förutom detta är även denna 

kursplan för Svenska större än kursplanen för de två-åriga linjerna. 
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2 Bakgrund 

I det följande presenteras en historisk överblick över läroplaner ur framförallt ett 

svenskt perspektiv, samt en kortfattad förklaring till begreppet kunskap. I detta förklaras 

olika traditioner av lärande som har varit centrala i svensk skolundervisning, men även 

sammanhanget som de olika läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 har uppkommit i. 

 

2.1 Läroplanen ur ett historiskt perspektiv 

I alla skolsystem har det funnits och finns en läroplan som har innehållit någon form av 

mål- och resultatstyrning. Dessa styrdokument, curriculum, har innefattat mål för 

undervisningen samt innehåll, vilket innebär att de har innefattat värdering om vad som 

är kunskap och vad som ska läras ut. Curriculum härstammar från latin och användes 

för att beteckna ”tävling” men med den anglosaxiska beteckningen som används idag 

beskriver den snarare skolans mål, innehåll och resultat än tävling. Trots att alla 

skolsystem har innefattat en styrning av mål och resultat har inte alla läroplaner följt 

samma struktur eller uppbyggnad, exempelvis där vissa har varit mer styrande med 

fråga-svar och andra har önskat balansera utvecklandet av det intellektuella med motion. 

Idag är ett av huvudsyftena i den svenska läroplanen att fostra demokratiska medborgare 

i ett demokratiskt industrisamhälle (Lundgren et al. 2014). Den definition som jag 

använder mig av i min uppsats är i likhet med Lundgrens definitionen, det vill säga 

styrdokument.  

Under 1900-talet fanns en tanke om att skolan skulle fostra demokratiska 

medborgare i en jämlik utbildning. Denna tanke växte sig starkare under 1940-talet i 

Sverige då pedagogik med influenser från nazism och fascism från Tyskland avtog, och 

istället växte en progressiv pedagogik fram med inspiration från USA. Framemot 2000-

talet låg fokus istället på valfrihet och kvalitet snarare än att fostra demokratiska 

medborgare med en jämlik utbildning (Lundgren et al. 2014; Englund et al. 2014).  

Den gymnasieskola som existerar idag har sina rötter i skolförändringar som 

skedde under 1950-talet och början av 1960-talet. Lgy 65 fokuserade på tre centrala 

delar menar Linde (2000): moral, demokrati och rationalism. Undervisningen skulle 

utveckla elevers moraliska känsla, eleverna skulle bli demokratiska medborgare som 

alla hade rätt till kunskap, samt skulle skolan förbereda eleverna inför deras framtida 

arbete (Linde 2000). Det dåvarande gymnasiet delades upp i tre linjer under år 1953: 

reallinjen, latinlinjen och den allmänna linjen. Fackskolor uppkom år 1962 och hade 
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som syfte att vara mindre teoretiska och mer praktiska samt förberedande inför 

yrkeslivet, varpå gymnasieskolans reallinje blev den naturvetenskapliga linjen, 

latinlinjen blev humanistisk och den allmänna linjen blev en samhällsvetenskaplig linje. 

Parallellt med detta uppkom handelsgymnasium med en ekonomisk och en teknisk del. 

Ordning bland linjerna eftersöktes men det fanns problem i hur skolan skulle 

organiseras för att innefatta samtliga linjer och samtidigt motarbeta klasstrukturer i 

samhället som skiljde yrkesinriktade program från de mer akademiskt inriktade linjerna. 

Under mitten av 1960-talet och fram till början av 1970-talet fattades en rad 

riksdagsbeslut som ledde fram till Lgy 70, en läroplan som inte trädde i kraft förrän 

1971 men som varade fram till Lpf 94. Med den nya läroplanen Lgy 70 kom fackskolor, 

gymnasium och yrkesskolor att bilda den nya enhetliga gymnasieskolan med ett tjugotal 

linjer (Egidius 2001; Egidius 1987). 

Carlgren (2002) menar att Lgy 70 har starka traditioner av behaviorism, där 

inlärning är detsamma som utveckling och ju mer inlärning desto bättre utveckling. 

Inom detta behavioristiska tänkande kunde kunskap överföras från en lärare till en elev, 

vilket ledde till att repetition som undervisning var vanlig. Problemlösningar menar 

Selander (2003) skulle lösas genom att följa lärarens direktiv och göra såsom läraren 

instruerade. Lgy 70 var en läroplan som var verksam länge och under 1970 och 1980-

talet kom nya pedagogiska teori att blomstra, såsom Piagets konstruktivistiska 

inriktning. Lgy 70 fick ett antal tillägg och kompletteringar efter Piagets populära teori, 

men själva läroplanen bestod. Genom konstruktivismen gick den behavioristiska 

föreställningen om att inlärning och utveckling gick hand i hand mot att det var 

individens utveckling som var avgörande för kunskapens utveckling, det vill säga att 

undervisningen skulle anpassas till elevens utvecklingsnivå (Carlgren 2002).  

Lpf 94 tillkom genom att regeringen år 1993 lade fram två propositioner om dels 

en ny läroplan och dels om ett nytt betygssystem. Två år tidigare, år 1991, tillsatte den 

dåvarande borgerliga regeringen en kommitté för att lägga fram förslag på en ny 

läroplan, och vid regeringsskiftet samma år tillsattes en ny kommitté med liknande 

uppdrag: målet var att utveckla Europas bästa skola. De nationella målen utformades 

som ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå”, och i riktlinjerna förklarades vad rektor 

och lärare hade för ansvar. Kursplanerna utformades med syfte för respektive ämne och 

kursplanerna innefattade mål och innehåll (Lundgren et al. 2014). 

Lpf 94 var starkt influerad av konstruktivismen där eleverna skulle skapa sin egen 

kunskap istället för att lära sig kunskap genom inlärning. Undervisningen skulle ske 
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genom problemlösning, där eleven skulle lösa problem med hjälp av de kunskaper hen 

besatt eller kunskapskällor som fanns tillgängliga. Förutom konstruktivismen var Lpf 94 

även influerad av Vygotskijs sociokulturella lärandeperspektiv, där inlärning kan 

påverka elevens utveckling. I Lpf 94 läggs även de fyra kunskapsformerna fram: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet (Carlgren 2002).  

Under åren 2008 och 2009 lades två propositioner fram för att förändra och 

förbättra gymnasieskolan, där utbildningsdepartementets bidrog med Högre krav och 

kvalité i gymnasieskolan (SOU, 2008:09/199) och där gymnasieutredningen lade fram 

Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU, 2008:27). Med de beslut som tog 

i riksdagen år 2009 som lade grund för Gy 2011 förändrades även betygsskalan från att 

gå från icke godkänt till mycket väl godkänt, till en EU-anpassad bokstavsskala A-F 

med sex steg. I besluten fanns även ett tydliggörande att elever och deras 

vårdnadshavare ska få ta del av skälen till elevens betyg (SOU, 2008:27). 

 

2.2 Vad är kunskap? 

I läroplaner uttrycks ofta att elever ska lära sig olika kunskaper och att dessa kunskaper 

ska sättas på prov, men den grundläggande frågan borde vara ”vad är kunskap?”. 

Kunskap är ett omfattande och mångtydigt begrepp som kan betyda den information 

som undervisas på skolor men även exempelvis den information som en sjuksköterska 

besitter (Bergendal 1990). Kunskap kan beskrivas som människans strävan efter 

överlevnad men även strävan efter att skapa bättre förutsättningar i livet och därmed 

utvecklas (Gustavsson 2002). Kunskap kan även definieras som allmänt accepterad 

sanning menar Olga Dysthe (1996), det vill säga en kunskap som har etablerats genom 

konsensus. Inte sällan anses kunskap även vara detsamma som fakta och information 

men Dysthe (1996) hävdar att kunskap snarare baseras på fakta och information men 

behöver inte vara detsamma som det. 

Vid sidan av frågan ”vad är kunskap?” existerar frågan ”hur skapas kunskap?”. 

Här finns många teorier och metoder som har varit verksamma inom skolan, och frågan 

är fortfarande aktuell. En uppfattning är att kunskap är överförbart från en individ till en 

annan, likt att hälla vatten från ett kärl till ett annat. En annan uppfattning är att en 

individ inte kan vara mottagare av kunskap utan alltid är skapare av kunskap (Dysthe 

1996). Kunskapsutveckling kan även uppstå genom ett växelspel mellan vad en individ 

vill uppnå, vilken kunskap hen redan besitter, problem som hen vill lösa och 

erfarenheter hen har (Carlgren 2002).  
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Då vi talar om kunskap inom utbildningsområdet är det inte ovanligt att tala om 

de fyra kunskapsformerna, eller de så kallade fyra F:n: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Dessa kunskapsformer återfinns i de nyare läroplanerna och ska integreras 

i samtliga ämnen. De fyra kunskapsformerna etablerades med 1992 års läroplan för att 

problematisera det kunskapsbegrepp som hade funnit i skolan men som aldrig hade 

diskuterats. Med de fyra kunskapsformerna fanns det utrymme för att diskutera vilka 

kunskaper som skulle läras ut och hur dessa kunskaper såg ut (Gustavsson 2002).  

Carlgren (2002) och Wirström Nilsson (2010) menar båda att de fyra F:n innebar 

en mer nyanserad bild av kunskap, där olika dimensioner av kunskap krävs av elever. 

Genom fakta ska individen visa sina kvantitativa kunskaper där information, regler och 

konventioner är centrala, vilka ska ligga till grund för en utvecklad förståelse och sedan 

färdighet. Genom förståelse ska individen uppvisa kvalitativa kunskaper där hen kan 

använda faktakunskaper för att skapa förståelse för ett fenomen eller händelse, och 

därefter kunna analysera och se samband. Färdighet är en praktisk kunskap där hen ska 

ha kunskap om hur en sak ska genomföras och därmed även kunna genomföra det, men 

denna kunskap är inte endast bunden till aktiva handlingar utan kan även innefatta 

intellektuella färdigheter såsom huvudräkning. Den sista kunskapen är förtrogenhet och 

refereras ofta som en tyst kunskap, det vill säga en praktisk kunskap som inte syns. 

Genom förtrogenhet kan en individ tillämpa samtliga kunskapsformer i praktiken 

samtidigt, och genom detta tänka självständigt, använda tidigare kunskaper och 

erfarenheter i nya främmande situationer (Carlgren 2002; Wirström Nilsson 2010). 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel ges en översikt av tidigare forskning inom kunskapsfrågan och 

styrdokument, såväl inom nationell som internationell forskning. Den valda tidigare 

forskningen behandlar nationell och internationell forskning och ligger till grund för 

min forskningsfråga och diskussion. 

 

3.1 Kunskapsfrågan på svensk och europeisk arena 

Carl-Henrik Adolfsson, verksam lektor vid Linnéuniversitetet, har skrivit 

doktorsavhandlingen Kunskapsfrågan: en läroplansteoretisk studie av den svenska 

gymnasieskolans reformer mellan 1960-talet och 2010-talet (2013) där han analyserar 

gymnasiereformen Gy 2011 utifrån ett historiskt och samhällsperspektiv, men även hur 

kunskapssynen har förändrats i olika läroplaner. Syftet med studien är att granska och 

ge ökad inblick i den politiska styrningen av gymnasieskolan samt läroplanernas 

innehåll. Med en kritisk diskursanalys som metod kartlägger Adolfsson hur ekonomiska 

kriser har påverkat utbildningsreformer från 1960-talet och fram till 2010-talet. 

Resultatet visar på att problemformuleringarna som har legat till grund för reformerna är 

i stort sett samma men att problemlösningarna har varit olika beroende på den 

samhälleliga kontexten, vilka har legat till grund för vilken kunskapsdiskurs som har 

varit mer framträdande. Med detta menas att de reformer som har uppstått har i princip 

utformats efter liknande problem, exempelvis att skolan inte innehåller tillräckligt 

mycket kunskapsinnehåll, men att problemlösningarna har varit olika beroende på hur 

kontexten har sett ut i samhället. Skolan är en viktig institution och en viktig 

styrningsresurs för staten där läroplanerna hänvisar vilken kunskap och vilka 

värderingar som ska läras ut, men då förändringar eller problem har uppstått i samhället 

har det funnits krav på reformering av skolan. Adolfssons avhandling är intressant i 

relation till denna uppsats då båda granskar hur kunskapssynen har förändrats i 

läroplaner. 

Carl-Henrik Adolfsson behandlar ett liknande ämne i sin artikel Vad räknas som 

kunskap i den svenska gymnasieskolan? (2012). I denna artikel avgränsar han sig till 

tiden mellan 1990-talet och 2010-talet för att studera policyformeringar som har och är 

aktuella för den svenska gymnasieskolan. Även här anlägger författaren en kritisk 

diskursanalys som metod för sin granskning. I artikeln fokuserar han på att undersöka 

förskjutningen av diskursen om kunskap under olika reformperioder under 1990-talet 
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och 2010-talet. Han studerar hur policydokument uttrycker legitim kunskap, det vill 

säga vilken kunskap som är gällande och nödvändig i gymnasieskolan. Resultatet visar 

på en diskursiv förändring där 1990-talets policytexter förespråkade en blandning av 

målinriktad, rationell och sociokulturell kunskap, vilket har konkurrerats av 2010-talets 

policytexter där innehåll och resultat står i centrum. Studien är intressant för denna 

uppsats eftersom Adolfsson studerar förskjutning av kunskapsdiskurser under 

reformperioder, vilket kan sättas i relation till min undersökning som behandlar 

kunskapsdiskurser i tre läroplaner.  

I rapporten Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion (2009) av 

Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, Eva Forsberg, professor i pedagogik, och Viveca 

Lindberg, universitetslektor och docent, diskuteras kunskapsdiskurser i Lpo 94 och Lpf 

94 gentemot nationell och internationell kunskapsdiskussion. Här förs resonemang om 

kunskapsbegreppet och författarna menar att det används i olika sammanhang med olika 

syften och olika definitioner. Ett problem som existerar är att vetenskapen och 

förståelsen av kunskap inte utvecklas inom forskning för att sedan spridas till andra 

sammanhang, exempelvis media, utan att kunskapssynen snarare utvecklas i olika icke-

akademiska grupper och sprids till andra sammanhang för att anpassas till den gruppens 

definition. Begreppet förskjuts på så sätt eftersom varje grupp eller sammanhang har 

sina egna frågor och problem. Författarna menar att kunskapsdiskurserna är svåra att 

förstå då kunskapsdiskussionen sällan börjar i kunskapsfilosofi. 

Ett annat problem som lyfts upp av Carlgren, Forsberg och Lindberg är att 

nationell och internationell typologin inte överensstämmer inom kunskapsdiskussionen. 

Trots att dessa typologierna är snarliknande är de inte samma, exempelvis kunskap-

färdigheter-kompetenser (EQF-kvalifikationer) och kunskap-förståelse-färdighet-

metakognition (Blooms reviderade taxonomi). Kunskaper och färdigheter är två 

nyckelbegrepp, vilka tidigare fanns i svensk läroplan men som togs bort i samband med 

det mer vidgat kunskapsbegrepp bestående av de fyra F:n (Carlgren et al. 2009). 

Rapporten är av vikt i denna uppsats då Carlgren et al studerar kunskapsdiskurser och 

definition av kunskap såväl genom ett nationellt som internationellt perspektiv. Resultat 

från denna undersökning kan därmed placeras i relation till tidigare forskning som 

behandlar kunskapsdiskurser utifrån nationellt och internationellt sammanhang. 
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3.2 Curriculum på internationell arena 

I artikeln Principles for learning and competences in the 21st-century curriculum av 

Clementina Acedo, filosofie doktor inom internationell pedagogik, och Conrad Hughes, 

filosofie doktor inom engelska, (2014) diskuterar författarna vilka kärnkompetenser, 

attityder och kunskaper som de tror kommer vara centrala och ligga till grund för en 

utveckling inom lärande under 2000-talets första hundra år. I detta önskar de att studera 

hur nutida och framtida läroplaner troligtvis kommer utarbetas och utvecklas med vilka 

kunskaper som kommer vara relevanta i samhället. I detta undersöker de kunskapssynen 

i läroplaner och hur denna kunskapssyn har och kommer att utvecklas. I deras resultat 

föreslår de en ”flexible framework of inspirational principles” där de uppmanar att 

granska pedagogikens historiska utveckling samt nutidens och framtidens 

samhällsutmaningar. De föreslår att framtida läroplaner ska ha kognitiv psykologi och 

etablerade undervisningsteorier som grund i kunskapssynen, och utökas till att bli 

bredare för en större arena. Acedo och Hughes är dock medvetna om att deras ramverk 

inte kan innefatta alla dimensioner, där den mest avgörande dimensionen för lärande är 

relationen mellan lärare och elev, där kvaliteten på samspelet definierar kvaliteten på 

lärandet. Artikeln kommer ligga till grund för internationell återkoppling i uppsatsen där 

den pedagogiska kunskapssynen diskuteras. 

I Knowledge for the masses (1991) av Aaron Benavot, Yun-Kyung Cha, David 

Kamens, John W. Meyer och Suk-Ying Wong studeras hur kunskap förmedlas genom 

skolsystem till en större mängd människor, det vill säga massutbildning, under perioden 

år 1920 till år 1986. I studien används en genomgående tvärnationellt perspektiv där ett 

flertal nationer analyseras och granskas. Författarna menar att då en komparativ och 

historisk metod inte har varit vanlig i forskning om läroplaner och curriculum har 

generella teorier ofta accepterats som sanning. I studien utgår författarna ifrån en rad 

grundantaganden och hypoteser som har utarbetats efter tidigare forskning med 

historiska och funktionella perspektiv. I deras hypotes ingår en tanke om att läroplaner 

och curriculum som tillhör massutbildning världen över bör spegla den internationella 

standard som existerar. Styrdokumenten bör även spegla länders institionaliserade 

standard, ideologier och kunskapskrav för framtida medborgare.  

Materialet som används i studien är officiella publikationer av läroplaner från 

olika länder, där kodifiering har använts för att utläsa vilka ämnen som är obligatoriska 

för grundskolan och hur mycket tid som avsätts åt varje ämne varje vecka. Genom att 

studera detta kan forskarna utläsa vilka ämnen som finns i skolan och hur mycket vikt 
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som läggs vid respektive ämne (Benavot et al. 1991). I resultatet fanns inga indikationer 

på att den nationella läroplanen varierade efter den socioekonomiska utvecklingen i 

landet, såsom den funktionella teorin menade. Industrialiserade länder ägnade mer tid 

till idrott och konst än till yrkesrelaterade ämnen, och det fanns en svag trend mot den 

så kallade ”moderniteten” i form av mer utrymme för naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnen, samt matematik. Resultaten visade även att den 

ämnesfördelade undervisningstiden inte förändrades avsevärt under tid i olika länder, 

vilket gör det svårt att dra generella slutsatser om läroplaner och variation i 

samhällskrav. Resultatet uppvisade inte heller stöd för den historiska teorin där det 

skulle finns stabilitet under en längre tid, vilket endast uppvisas betydelsevärt för 

religionsundervisning. Resultatet ger dock stöd i att massutbildningen står i relation till 

standardiseringen av världen gällande social och pedagogisk utveckling, vilket gör att 

de ”modernare” ämnena såsom naturvetenskap och samhällskunskap blir alltmer viktiga 

och vanliga i läroplanerna. I slutsatsen kommer läroplanerna att bli alltmer lika 

varandra, vilket resultatet påvisar. Dock finns mer skillnad mellan mindre ämnen än 

kärnämnen, där kärnämnen har liknande funktion och undervisningstid i ett flertal 

länder. Undersökningen är valt som tidigare forskning för att spegla en större 

internationell forskning om läroplaners utveckling, vilket kan jämföras med de 

nationella läroplanernas utveckling. 

I artikeln Knowledge and the curriculum (2014) av David Scott, professor i 

läroplan, pedagogik och bedömning, studeras kunskap och hur den relateras till 

läroplaner. Att kunskap är centralt för alla läroplaner är ingenting märkvärdigt då 

utbildningssystemet syftar till att utbilda och förmedla kunskaper, men det är inte 

självklart vad en läroplan ska innefatta och vad den ska exkludera. Läroplanen är ett 

ramverk för lärande där olika sorters kunskap kan återfinnas, exempelvis kognitiv 

kunskap men även färdigheter, och därför är det nödvändigt att en läroplan beskriver 

vilken sorts kunskap som ska eftersträvas, hur den ska bildas och även hur den 

legitimeras. Scott visar på kunskapens centrala roll i läroplanen då lärande är en 

epistemisk aktivitet. Han menar att det är av stor vikt att identifiera ideologier i 

läroplaner som marginaliserar kunskap och samtidigt granska vilken kunskap som 

efterfrågas i läroplaner. I artikeln undersöks även tre epistemiska teorier - 

foundationalism, instrumentalism och pragmatism - där alla kritiseras. Foundationalism 

kritiseras för sin fokusering vid essentialistiska kunskapssyn, instrumentalism kritiseras 

för godtycklig kunskap samt där kunskapskrav inom läroplanen uttrycks i form av 
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sociala mål, och pragmatism kritiseras för den sociala kunskapsutvecklingen utan att dra 

paralleller till kunskaper i verkligheten. Scotts artikel behandlar olika epistemiska 

teorier för att urskilja kunskap i läroplaner och syftet är undersöka vilken kunskap som 

eftersträvas, hur kunskap skapas och hur den legitimeras i läroplaner, vilket står i 

relation till denna uppsats syfte. 
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4 Teorianknytning 

I uppsatsen anknyts tre teorier: diskursteori, läroplansteori och socialkonstruktivistisk 

epistemologi. Dessa teorier kan användas för att diskutera kunskap från olika 

perspektiv; hur kunskapsdiskurser ser ut i läroplaner, vilka kunskaper som är valda och 

hur dessa organiseras, samt vilken sorts kunskap som framträder i de valda 

läroplanerna. Teorierna relateras till det empiriska materialet i diskussionen. 

 

4.1 Diskursteori 

Diskursteori är en omfattade teori och metod som har sin utgångspunkt i språkets 

betydelse och hur språket blir betydelseskapande i olika situationer. En diskurs kan 

förklaras på olika sätt men den definition som jag använder är en definition som 

Winther Jørgensen och Phillips (2013) erbjuder. Enligt dem är diskursteori en idé om att 

språket är strukturerat och skiljer sig i olika sammanhang, exempelvis då vi talar om en 

medicinsk diskurs eller en juridisk diskurs. Språket som används i olika sammanhang är 

därmed diskurser, vilket innebär att läroplaner är en diskurs där kunskapersdiskurser 

diskuteras. Diskursanalys är i sin tur en metod för att analysera dessa diskurser och 

deras respektive mönster (Winther Jørgensen & Phillips 2013). Michel Foucault är en 

av de mest framstående filosoferna inom ämnet diskursanalys, om än mer känd inom 

kritisk diskursanalys, och för honom kunde diskurs identifieras som en rad språkliga 

kategorier i relation till ett objekt däri vårt tillvägagångssätt att beskriva objektet även 

påverkar vår uppfattning och förståelse för objektet (Bryman 2011). Exempelvis är 

läroplanerna en diskurs men även hur vi beskriver kunskaper och därigenom förstår 

läroplanerna innefattas i diskursen. I denna undersökning fokuseras på själva 

läroplanerna som en diskurs och vilka kunskaper som är centrala inom denna diskurs.  

Hur ska man som forskare använda diskursteori som metod och teori? Eftersom 

diskursteori är en omfattande teori och metod är det svårt att använda samtliga delar i en 

undersökning. Bryman (2011) menar att det inte finns tillvägagångssätt eller metoder 

för att studera ett ämne med diskursanalys. Han menar snarare att diskursanalytiker 

uppfattar diskursanalys som ett analytiskt synsätt och mentalitet där metoden inte kan 

följas slaviskt likt ett recept (Bryman 2011). Jag har därför valt att använda 

diskursteorins analytiska anblick med textanalys som huvudsaklig metod, vilket innebär 

att jag inte diskuterar analysen med diskursteoretiska begrepp i större utsträckning. 

Diskursanalysen fungerar i min uppsats snarare som en övergripande teori om hur språk 

om kunskaper blir betydelsebärande i läroplanerna. 
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Diskursanalys är ett socialkonstruktionistiskt angreppsätt som utgår från ett antal 

filosofiska antaganden och premisser där språket har en betydande roll i den sociala 

konstruktionen, vilket är ett teoretiskt förhållningssätt som lägger grunden för 

resterande användning som metod (Winther Jørgensen & Phillips 2013). Burr (2003) 

menar att socialkonstruktionismen är ett begrepp för många nya teorier som behandlar 

samhälle och kultur, men för att urskilja vad som är ett socialkonstruktionistiskt 

förhållningssätt finns fyra premisser som utgör själva ämnet. För det första ska det 

finnas en tanke om att vår kunskap inte är objektiv utan subjektivt speglad utifrån oss 

själva. För det andra har historia och kultur en viktig roll för vår värld och omgivning. 

För det tredje skapas kunskap genom social interaktion, det vill säga att kunskap byggs 

genom sociala processer och är synsätt som blir sanningar genom gemensam konsensus. 

Genom detta bildas en bestämd bild av världen som efterföljs av den fjärde premissen 

där vissa beteenden och handlingar blir mer naturliga för oss på grund av världsbilden. 

Detta leder därmed till att vår konstruktion av kunskap, sanning och världsbild får 

konkreta sociala effekter där våra handlingar är beroende av vår världsbild (Burr 2003). 

De kunskapsdiskurser som jag analyserar i läroplanerna anser jag därmed är socialt 

konstruerade. 

Eftersom kunskap enligt diskursteorin inte kan vara objektiv är det viktigt att som 

forskare att inte försöka finna svar som vad är sant och falskt genom diskursanalys. 

Winther Jørgensen och Phillips (2013) menar att man aldrig kan förhålla sig fullständigt 

neutral till ett forskningsunderlag inom diskursanalysen och därför bör man undvika att 

eftersträva objektiva sanningar, utan istället försöka granska effekter i diskurser. I min 

undersökning eftersträvar jag inte att belysa vilken läroplan som är rätt eller vilken som 

är bäst, utan istället önskar jag granska likheter och skillnader i kunskapsdiskurser. 

Parallellt med Burr (2003) menar Gill (2000) att det finns fyra framträdande 

teman i diskursanalysen. Dels utgör diskursen ett tema, vilket innebär att diskursen inte 

är en metod för att studera den sociala verkligheten såsom språket är ett medel för att 

studera tankar hos intervjupersoner. Diskursen i sig är ett undersökningsfokus. Dels är 

språket konstruktivt, det vill säga att diskursen konstituerar synen på den sociala 

verkligheten och hur människor ska uppfatta den. Dels är diskursen en form av handling 

där språket är ett redskap för sociala handlingar, exempelvis att upphöja sig eller 

nedvärdera någon. Sist är diskursen organiserad retoriskt, där praktiker inom diskursen 

är medvetna om deras aktivitet i diskursen och kan därmed använda språket inom 

diskursen till att övertyga (Gill i Bauer & Gaskell 2000).  
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Med detta i bakhuvudet urskiljer Potter (2004) tre grundläggande 

diskursanalytiska frågor som återfinns i många forskningsprojekt, om än med variation i 

utformning: 

 1. Vad gör diskursen och vad uppnår den? 

 2. Hur är diskursen konstruerad och uppbyggd så att den får en funktion? 

 3. Vilka resurser finns för att möjliggöra denna aktivitet? 

I min undersökning kommer främst den första frågan vara relevant, vilken ges uttryck 

för frågeställningarna om än i mindre synlig form. I detta ska kunskapsdiskurser 

studeras för att undersöka dels hur de framställs, dels vad de uppnår och därmed vilken 

kunskapssyn som förmedlas. Diskursanalysen kommer som metod och teori eftersträva 

att besvara denna fråga men med fokus på kunskapsbegreppet inom diskursen. 

 

4.2 Läroplansteori 

Läroplansteori är omfattande och grundar sig i frågor om vad som är värt att veta samt 

hur denna kunskap ska läras vidare. I denna uppsats kopplas denna teori till diskursteori 

och den socialkonstruktivistiska epistemologin, där samtliga fokuserar på just hur 

kunskap och kunskapsdiskurser kommer till uttryck i läroplanerna men även vilken 

sorts kunskap som framställs. Med hjälp av läroplansteori studerar jag vilken kunskap 

som är viktig i läroplanerna. 

Lundgren är en av de mest framstående forskarna inom läroplansteori i Sverige 

och även utvecklare av den ramfaktorsteoriska modellen vilken under 1970 och 1980-

talet blev känd såväl nationellt som internationellt. Ramfaktorsteorin syftade främst till 

att undervisning inte kunde förstås som ett resultat utan skulle ses som en process där så 

kallade ramar påverkade undervisningen och resultatet. Den dominerande 

behavioristiska teorin i skolan där undervisning skedde i form av input, förutsättningar, 

och output, kunskapsresultat, ersattes i stor utsträckning av ramfaktorsteorin där olika 

ramar och faktorer var avgörande för undervisningen och kunskapsresultatet. 

Ramfaktorsteorin avsågs att förklara vad som skredde i undervisning, men senare kom 

Lundgren att utöka begreppet till läroplaner där mål och ramar är uttryck för 

samhälleliga värderingar och statens önskemål (Lundgren 1972). 

Lundgren menar att varje läroplan och utbildningssystem är beroende av sin 

historia. Skola och utbildning har formats av den kultur och omgivning den har 

uppkommit i, vilket för den svenska skolans del innebär i den västerländska kulturen. 

För att förstå utbildning och vilken kunskap som utgör skolan behövs därmed ett flertal 
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perspektiv såsom idéhistorisk, kunskapsteoretisk och vetenskapsteoretisk, vilket utgör 

läroplansteori. Läroplansteori är en omfattande teori som kan fokusera på forskning om 

styrdokument, men även mer didaktiska frågor såsom hur lärande ska ske och hur det 

ska bedömas. Vad är kunskap och vilken kunskap är viktig? Att forma svar på dessa 

frågor, exempelvis genom styrdokument, innebär makt (Lundgren et al. 2014; Englund 

et al. 2012).  

I min läroplansteoretiska ansats utgår jag ifrån Ulf P. Lundgren och hans 

fokusering vid hur val av kunskaper i läroplaner väljs och hur läroplaner organiseras för 

lärande. En utgångspunkt för Lundgren var John Deweys reproduktionsperspektiv som 

även Émile Durkheim talade om, det vill säga att samhället existerar på grund av en 

överföringsprocess där vanor, attityder och normer överförs från den äldre generationen 

till den yngre. Denna överföring är central för att det sociala livet ska kvarstå, och den 

kan jämföras med hur den biologiska arvmassan överförs inom människosläktet. Med 

detta som en utgångspunkt önskade Lundgren studera vilka grundläggande principer 

som låg till grund för utformningen av läroplaner och tänkandet om dessa under olika 

epoker (Englund et al. 2012). 

 

4.3 Kunskapsteori 

Jag har valt att utgå från kunskapsteori eller epistemologi (Nationalencyklopedin u.å) i 

min definition av kunskap. Kunskap är ett centralt begrepp inom 

utbildningsverksamheten. Olika kunskaper eftersträvas inom olika institutioner, såväl 

inom den akademiska verksamheten som på arbetsmarknaden, där exempelvis en 

läkares kunskaper är väldigt annorlunda jämfört med en revisors kunskaper. Olga 

Dysthe, professor i pedagogik, menar i Det flerstämmiga klassrummet (1996) att en 

definition av kunskap är att kunskap är en allmänt accepterad sanning. När en kunskap 

har blivit allmän sanning, eller fakta, genom en slags konsensus finns även auktoritet i 

kunskapen, och denna kunskapssyns konsekvenser har bidragit med att kunskap har 

ansetts kunna förmedlas och överföras från en part till en annan. Detta är en 

kunskapssyn som har varit vanlig hos lärare innan 1980-talet såväl i Sverige som inom 

internationella skolformer. 

Idag talas det ofta om tre kunskapsuppfattning: rationalism, empirism och 

konstruktivism. Rationalister menar att kunskap är ett inre fenomen och därmed ett 

resultat av våra tankar, medan empirister anser att kunskap skapas genom erfarenheter 

och iakttagelser av omvärlden. Konstruktivisterna menar att kunskap inte enbart är ett 
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resultat av våra tankar utan även en subjektiv tolkningsprocess som även kan utvecklas 

socialt (Selghed 2006). Det är med denna konstruktivistiska syn på kunskap som jag 

antar i min uppsats, det vill säga att allmän kunskap eller faktisk sanning inte existerar, 

utan då kunskap är någonting som konstrueras av människan blir kunskapen individuell 

eftersom den vävs samman med tidigare erfarenheter och tidigare kunskaper hos varje 

individ. Carlgren (Carlgren et al. 2009) menar att kunskapssynen kan i koncentrerad 

form delas upp i tre kategorier: kunskapens grund, kunskapens form och kunskapens 

innehåll. Kunskapens grund innebär den teori som kunskapssynen är byggd på, 

exempelvis en socialkonstruktivistisk syn där kunskap är skapad och används av 

människor genom redskap såsom språk. Kunskapens form är så som kunskapen 

kommer till uttryck genom, exempelvis genom fakta, förståelse, förtrogenhet och 

färdighet eller praktisk och teoretisk kunskap. Kunskapens innehåll fokuserar på själva 

innehållet som ska ingå i kunskapen, vilket läroplanerna inte gör utan istället formuleras 

mål och strävan efter kunskaper. 

Inom kunskapen finns två delar, den praktiska kunskapen och den teoretiska 

kunskapen. Enligt Bergendal (1990) kan en mer språklig definition av dessa två 

kunskaper vara att den praktiska kunskapen syftar till att kunskapsinhämtaren är en 

praktiker, det vill säga verksam och aktiv, medan den teoretiska kunskapen syftar till att 

individen betraktar och tar till sig kunskap. Bergendal menar att båda två är 

tillvägagångssätt för att ta till sig olika kunskap genom olika metoder (Bergendal 1990).  

Idén om att det ska finnas en riktig form av kunskap att sträva efter att uppnå är 

inte ovanlig då vi idag kan se vetenskapens centrala roll i samhället samt kyrkans roll 

endast några hundra år tillbaka. I detta kan vi även se hur praktisk kunskap har varit 

underordnad teoretisk kunskap, och ofta har den praktiska kunskapen inte ens benämnts 

som just en kunskap. Parallellt med detta har efterfrågan på teoretisk kunskap ökat trots 

att det idag finns en medvetenhet om hur praktisk kunskap marginaliseras (Bergendal 

1990; Gustavsson 2002). 

Skillnaden mellan praktisk och teoretisk kunskap är att praktisk kunskap oftast är 

en så kallad tyst kunskap. Denna kunskap är svår att läsa sig till och kan fungera som en 

grundläggande kunskap. Exempelvis kan praktisk kunskap vara att härma en annan 

människas handling vid matlagning, testa själv och sedan korrigeras om det blev fel. 

Till skillnad från den praktiska kunskapen är den teoretiska kunskapen kognitiv och i 

många fall uttalad, det vill säga inte en tyst kunskap. Teoretisk kunskap syftar till att en 

individ kan ge uttryck för sina tankar och förklara exempelvis ett recept, men det 
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behöver inte nödvändigtvis betyda att individen kan utöva den praktiska kunskapen - 

det vill säga laga maten som receptet beskriver. Båda kunskaper behövs hos en individ 

då de kompletterar varandra (Bergendal 1990). 

Dessa två kunskaper, praktisk och teoretisk, kommer ligga till grund för min 

kategorisering i analysen, tillsammans med ideologisk kunskap. Med ideologisk 

kunskap menar jag den kunskap som läroplaner uttrycker för att elever ska bli 

demokratiska medborgare, ta till sig demokratiska värderingar och ta del av det 

livslånga lärandet. Det bör noteras att ideologisk kunskap är ett specialutformat begrepp 

för denna uppsats då jag inte har funnit ett liknande begrepp. 
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5 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångsättet. Här redogös för metoden för 

empiriinsamling och motivering av urval, genomförande samt relevant metodkritik. 

Med hjälp av den valda metodiken presenteras därefter resultatet i kapitel 6. 

 

5.1 Textanalys 

Metoden en kvalitativ och komparativ textanalys. Textanalysen är en del av 

diskursanalysen, men det är viktigt att notera att diskursanalys inte är detsamma som 

textanalys då en diskurs inte nödvändigtvis behöver avskiljas till en text. Hellspong och 

Ledin (1997) menar att diskursbegreppet är mångtydigt och kan ibland ses som en text 

av vissa forskare, men i denna uppsats innebär diskursen en en språkanvändning eller 

kommunikation som kan se både skriftligt och muntligt. 

En kvalitativ textanalys är en metod med fokus på texten som helhet. Materialet 

tolkas genom närläsning för att studera vad den valda diskursen gör och vad den vill 

uppnå, det vill säga vilka kunskapsdiskurser som existerar.  

För att undersöka materialet krävs en utarbetad metod. Då undersökningen är av 

kvalitativ karaktär har materialet till en början granskats i sin helhet och därefter 

närlästs del för del för att studera framträdande diskurser. Då materialet är stort har en 

systematisering krävts för detta. Under närläsningen av läroplanerna användes sökorden 

kunskap* och färdighet*, vilka definierar teoretisk och praktisk kunskap, för att markera 

relevanta stycken som behövs analyseras närmre. Asterixerna innebär att orden är 

trunkerade, det vill säga att sökningen har innefattat olika böjningar och 

sammanskrivningar (Andersson i Börjesson & Palmblad 2007).  Materialet studeras 

därmed först i sin helhet och därefter genom närläsning där sökorden fungerar som ett 

redskap i tolkningen av texterna. 

 

5.2 Metodkritik 

Då jag har valt att använda mig av diskursanalys som ett analytiskt angreppsätt är det på 

sin plats att även diskutera den kritik som kan riktas mot detta verktyg. Winther 

Jørgensen och Phillips (2013) menar att diskursanalys och diskursteori är ett 

socialkonstruktionistiskt angreppsätt där forskaren ställer sig till antagandet att vår egen 

kunskap inte är objektiv utan präglas ständigt av vår subjektivitet. Därmed kan 

forskaren inte förhålla sig fullständigt neutral till ett material och därför bör man som 
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forskare undvika att undersöka sanningsfaktor i materialet och istället fokusera på hur 

dessa ”sanningar” skapas inom diskursen och hur de ser ut. Bergström och Boréus 

(2000) menar att en forskare även kan studera vad som finns i texten och vad som 

egentligen menas med texten, det vill säga en textanalys. I mötet med det empiriska 

materialet förhåller jag mig kritisk till materialet. Resultaten ska inte betraktas som en 

absolut sanning utan som en tolkning gjord utifrån den metod och de teorier som är 

valda. 

Val av avgränsning till diskursteori har skett då det finns många studier som 

behandlar läroplansteori utifrån kritisk diskursanalys. Jag önskade att studera läroplaner 

från med en annorlunda metod och teori för att få insikt i hur olika läroplaners 

kunskapssyn ser ut och för att kunna jämföra dessa. Bakomliggande faktorer och 

maktstrukturer hade varit mer relevant att studera genom en kritisk diskursanalys, vilket 

inte är syftet med studien. 

Genom att använda textanalys som redskap tillsammans med diskursanalys kan 

läroplanerna granskas såväl utifrån texten men även utifrån den kunskapsdiskurs som 

finns i texten och den kunskapsdiskurs som texterna skapar. Textanalysen ger även 

möjlighet att studera textens innehåll och kontext. För att undvika utsvävning i tolkning 

används kategorierna praktisk, teoretisk och ideologisk kunskap för att tolka materialet. 
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6 Resultat och analys 

I kapitlet redovisas resultatet. För att underlätta strukturen är kapitlet uppdelat i tre delar 

som behandlar respektive läroplan, det vill säga Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011. I dessa 

kapitel har en indelning gjorts där den allmänna delen av läroplanerna först behandlas 

och därefter behandlas själva ämnet Svenska i gymnasieutbildningen. Materialet har 

studerats genom textanalys och fokus ligger på kunskapsdiskurser om teoretisk, praktisk 

och ideologisk kunskap. 

 

6.1 Lgy 70 

I Lgy 70 har jag studerat två delar: den allmänna delen som innefattar mål och riktlinjer, 

samt ett komplement för riktlinjer inom svenskämnet.  

 

6.1.1 Mål och riktlinjer 

Skollagens första paragraf tydliggörs i läroplanens inledning, det vill säga att 

undervisningens syfte är dels att förmedla kunskaper, dels utveckla färdigheter och dels 

utveckla elevernas ansvarskännande så att de blir fungerande medborgare i samhället:  

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom 

har till syfte att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i 

samarbete med hemmen främja deras utveckling till harmoniska människor 

och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. (Lgy 70:10) 

 

Fokus ligger på kunskaper, färdigheter och att eleverna ska utvecklas till harmoniska 

och dugliga människor. Därefter förklaras att målet är att ge elever en allsidig 

utveckling med främjande av deras kunskaper och färdighetsövning, på samma sätt som 

det ska ske i grundskolan. Innebörden av kunskaper och färdigheter förklaras inte men 

kan tänkas vara teoretisk respektive praktisk kunskap. 

Teoretisk och praktisk kunskap eftersträvas i den allmänna delen då 

gymnasieskolan ska fungera som underlag för både yrkesutövning och fortsatta studier. 

I läroplanen betonas det att utbildningen ska förbereda eleverna inför deras framtidsval i 

den mån det är möjligt inom organisationens resurser, men eleverna ska få möjlighet att 

utveckla kunskaper och färdigheter som är betydande för den väg de väljer efter 

gymnasieexamen. Eleverna ska erbjudas kunskap om arbetslivet för att de senare ska 

kunna ingå i en yrkesverksamhet (Lgy 70:12f). Det beskrivs även i läroplanen att 

eleverna bör ha kunskaper i att arbeta självständigt och i grupp, både i arbetslivet och 

gällande vidare studier. I detta ingår även att eleverna ska kunna ta till sig fakta, tolka 
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och värdera den, göra en arbetsplan och följa upp med resultatet, vilket ska förbereda 

dem inför såväl framtida yrke som för vidare studier (Lgy 70:14). 

I läroplanen beskrivs att en av gymnasieskolans uppgifter är att hjälpa varje elev 

att tillvarata sina egna förutsättningar och utveckla dessa som enskild individ men även 

som demokratisk medborgare.  

I gymnasieskolan skall eleverna kunna tillägna sig sådana färdigheter och 

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

personliga utveckling och för deras möjlighet att påverka och leva i dagens 

och morgondagens samhälle och att där fungera som yrkesutövare och 

samhällsmedlemmar. (Lgy 70:12) 

 

Färdigheter och kunskaper, det vill säga teoretisk och praktisk kunskap, blir en del av 

personlighetsutvecklingen och en del av den ideologiska kunskapen. I detta mål betonas 

att elever behöver goda kunskaper och en förmåga att ta till sig olika kunskapskällor 

men också att tillämpa sina tidigare kunskaper för att utveckla förståelse och 

förtrogenhet (Lgy 70:11f). 

Vidare beskrivs att eleverna behöver utveckla självständigt arbetssätt och ett 

kritiskt förhållningssätt, samtidigt som eleverna ska kunna undersöka och finna 

information. Eleverna ska kunna ta till sig kunskap genom information såväl i som 

utanför skolverksamheten, samt kunna granska tillförlitligheten i informationen och 

bidra med ”intellektuell redlighet både när de bedömer andras upplysningar och framför 

egna synpunkter” (Lgy 70:12). Det kritiska tänkandet är viktigt i det vardagliga livet då 

eleven kan bemötas av opinionsbildning, nyheter och annan information. Det kritiska 

tänkandet återkommer under den individuella utvecklingen, där kvaliteter som innebär 

”tankens klarhet och reda, förmågan att pröva kritiskt och självständigt motstå 

tendentiös påverkan, att analysera, jämföra och sammanfatta” förespråkas (Lgy 70:14). 

Här ligger tyngdpunkten på praktisk kunskap, det vill säga att kunna analysera och 

använda självständigt och kritiskt tänkande (Lgy 70:14;16). 

I läroplanen förespråkas utveckling av allmänna kommunikationsfärdigheter. 

Kommunikationsfärdigheter innebär dels att individen ska kunna använda språket som 

uttrycksmedel, och dels att kunna ge uttryck för sina tankar muntligt och skriftligt. 

Denna färdighet är viktig då varje individ måste kunna kommunicera och kunna vidga 

sina internationella kontakter (Lgy 70:13). Förutom att ha kommunikationsfärdigheter 

behöver eleverna även få förståelse för andra människor genom kunskaper om politiska, 

sociala och ekonomiska förhållanden. Här läggs tyngdvikt på kunskap och förståelse om 

religion, kultur, politik och ekonomi, såväl i nutid som historiskt sett (Lgy 70:13;15). 
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Under delen Eleven i centrum beskrivs att läraren ska få eleverna att utvecklas till 

självständiga människor, men också låta dem få kunskap och övning i att vara en del av 

gemenskapen och ”förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare” (Lgy 70:10). 

Skolans verksamhet ska även utformas beroende på elevens behov samt krav från 

samhället gällande innehåll och form, och syftet med verksamheten är att göra eleverna 

till fungerande självständiga medborgare som kan fungera i grupp. Vad som innebär att 

vara en aktiv medborgare förklaras inte i Lgy 70. 

Vidare beskrivs under delen Individuell utveckling att eleverna ska få kunskap om 

det demokratiska samhället och vilka värderingar och principer som bär upp 

demokratin. I denna kunskap ska individerna ”bli fullt medvetna om innebörden av 

begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn, tolerans och solidaritet samt konsekvenserna av 

brott mot lagar och föreskrifter” (Lgy 70:14). 

I skolverksamheten är även elevens sociala utveckling viktig, där en del innebär 

att förståelse, intresse och engagemang inför andra människor i samhället ska fungera 

som komplement till kunskaper. I denna ideologiska kunskap återfinns även en önskan 

om att elever ska utveckla samarbete och hjälpsamhet gentemot medmänniskor. 

Gemenskapen och solidariteten ska därmed växa utanför familj och släkt till större 

nätverk (Lgy 70:15). 

Sammanfattningsvis utgörs Lgy 70 tre resultat. För det första består läroplanen 

främst av sociala och ideologiska mål genom vilka elever ska bli aktiva demokratiska 

medborgare. För det andra finns ett fokus på möjligheter till individuell utveckling, och 

det är främst genom praktisk och ideologisk kunskap. Det tredje resultatet är att 

kunskapsbegreppet inte förklaras i läroplanen utan begreppen kunskap och färdighet 

används frekvent och troligtvis som synonymer till teoretisk kunskap och praktisk 

kunskap. 

 

6.1.2 Ämnet Svenska 

I kursplanen för Svenska beskrivs målen som att eleven ska utveckla sin förmåga att 

använda språket vårdat och korrekt. Eleven ska kunna använda språket klart och enkelt 

såväl i tal och skrift, samt kunna ta till sig information från texter och granska detta från 

olika perspektiv. Målen beskriver även hur eleven ska kunna uppfatta och reflektera 

över språkliga och stilistiska företeelser, och genom detta kunna ta ansvar och ställning 

i diskussioner om språkvård. Att kunna söka information och kunskap genom 

uppslagsverk samt kunna använda bibliotek och deras tjänster uttrycks även som mål i 
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Svenska. Andra mål som existerar är att eleverna ska genom undervisningen öka sin 

förståelse för danska och norska, både i tal och skrift, ha förtrogenhet med nordisk men 

främst svensk litteratur och historia samt viss förtrogenhet med utomnordisk litteratur. I 

detta ingår även att eleven ska besitta kunskap om epoker gällande världslitteratur och 

några av de mer framträdande verken. Slutligen ska eleverna öka sin kunskap om miljö, 

människor och problemformulering, och genom detta ”väcka och odla sinnet för ordets 

konst och främja den personliga utvecklingen” (Lgy 70:174).  

I läroplanen finns fem huvudmoment: muntlig framställning, skriftlig 

framställning, språkets liv och utveckling, läsning av sakprosa, och litteraturstudium, 

vilka i sin tur innehåller delmoment. I ämnet ska eleverna därmed undervisas i muntlig 

framställning, vilket innefattar röstvård och taltekning, dramatik, upprepande 

framträdanden, intervjuer, diskussioner samt argumentationsanalys. Eleverna ska även 

öva sig i skriftlig framställning med skisser, kortskrivningar och uppsatser som är 

beskrivande, utredande och argumenterande, arbeta med referat, anteckningsteknik och 

affärsbrev, öva sig i dispositionsupplägg, samt arbeta med stilistik. Genom 

huvudmomentet språkets liv och utveckling ska eleverna få kunskap om det svenska 

språket och dess historia, ha lite kunskap om samnordiska, ordförråd och ordbildning. I 

detta huvudmoment ingår även att förstå semantik, ha kunskap om riksspråk och 

dialekter, gruppspråk, talspråk och skriftspråk, samt ha kunskap om problem inom 

språkvård och ha förtrogenhet med viktiga språkvetenskapliga begrepp. I läsning av 

sakprosa ingår läsning av sakprosa, vilket även innefattar sakprosa på danska och 

norska, samt kunskap i att använda bibliotek och att söka information i ordböcker och 

handböcker. I momentet litteraturstudium ingår läsning av översatta böcker men även i 

vissa fall böcker på originalspråk. I detta moment ska eleverna läsa några betydelsefulla 

verk från världslitteraturen och korta texter, men även nordisk litteratur. I beskrivningen 

av svensk litteratur finns anvisningar till hur innehållet kan se ut, exempelvis att svensk 

litteratur fram till år 1750 ska bestå av kortare texter som står i relation till litterär och 

språklig utveckling. I detta moment finns även beskrivning hur eleven ska ha fördjupat 

sig i den historiska utvecklingen inom litteraturen genom att ha kommit i kontakt med 

representativa verk från svensk, nordisk och utomnordisk litteratur. Dessutom ska 

eleven engagera sig i fri läsning av ny litteratur (Lgy 70:174f). 

Sammanfattningsvis innehåller kursplanen tydliga riktlinjer gällande innehåll. En 

stor del av kunskapen som beskrivs är teoretisk kunskap men även praktisk kunskap är 

av vikt. Här används begreppet kunskap som synonym till teoretisk kunskap, såsom i 



  
 

27 

den allmänna delen av Lgy 70. Det finns spår av den ideologiska kunskapen, men det är 

främst i att språket ska bidra till personlighetsutveckling. 

 

6.2 Lpf 94 

I Lpf 94 har jag studerat den allmänna delen som innefattar skolans värdegrund och 

uppgifter tillsammans med mål och riktlinjer, samt mål och riktlinjer inom 

svenskämnet.  

 

6.2.1 Skolans värdegrund och uppgifter, samt mål och riktlinjer 

Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper. I detta förutsätts en diskussion om 

kunskapsbegrepp, det vill säga vad kunskap är och vad som är relevant kunskap. 

Kunskapsbegreppet problematiseras och de fyra kunskapsformerna beskrivs: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet, och dessa står i relation till varandra snarare än att 

de existerar i enskilda vakuum. Läroplanen säger att ”[u]ndervisningen får inte ensidigt 

betona den ena eller den andra kunskapsformen” (Lpf 94:9), vilket innebär att 

undervisning inte får vara fördelaktig inför en kunskapsform. Istället ska 

undervisningen ge elever möjlighet till att utveckla ett historiskt perspektiv, förståelse 

för kunskap, samt kritiskt tänkande. Kunskapsutvecklingen kan ske om eleverna ges 

möjlighet att utvecklas genom att se sammanhang, övas i att reflektera över erfarenheter 

och genom att få möjlighet att öva sig i kunskapstillämpning (Lpf 94:9).  

Skolan kan dock inte bidra med alla kunskaper som en individ behöver. I 

läroplanen förklaras att skolan ”skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas 

bildning, tänkande och kunskapsutveckling” (Lpf 94:9). Därmed är det 

skolverksamhetens uppgift att samla de viktigaste och mest relevanta kunskaper och 

erfarenheter som finns i samhället, och detta för att förbereda dem inför det arbete och 

den verksamhet de väljer att delta i efter gymnasieexamen. Dessa kunskaper är även 

viktiga för den personliga utvecklingen (Lpf 94:9f). 

I gymnasieskolan ska varje elev tillägna sig grundläggande kunskaper i de kurser 

som eleven har, eleven ska även kunna använda sig av kunskaper som redskap för att 

lösa problem, pröva antaganden, utveckla och reflektera över erfarenheter, kunna 

använda kritiskt tänkande, samt lösa praktiska utmaningar och uppgifter. Utöver detta 

ska skolan sträva efter att varje elev får kunskap om deras personliga inlärning och får 

en förmåga att utvärdera lärandet, samt kunna arbeta självständigt och i grupp. I 

nationella och specialutformade program finns även en strävan mot att eleverna ska 
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utveckla en analytisk förmåga, närma sig ett vetenskapligt arbetssätt, kunna använda 

kunskap som ett redskap för att pröva teser och lösa problem, samt ha insikt i svenskt 

och nordiskt kulturarv och förståelse för internationell samverkan. I sådana program 

som är knutna till yrkesutbildning under anställning ska gymnasieskolan även sträva 

mot att eleverna kan uttrycka sig fungerande i tal och skrift, att eleverna kan söka 

kunskap i olika informations- och litteraturkällor, kunna använda grundläggande 

engelska, kunna formulera och analysera matematiska problem, kunna kritiskt granska 

information, kunna delta i demokratiska beslutsprocesser, samt kunna analysera 

människor i relation till deras omvärld utifrån ekonomiskt och ekologiskt perspektiv 

(Lpf 94:11ff). 

En av skolans viktigaste uppgifter är att förmedla och förankra de värden som 

samhället är byggt på, det vill säga människolivets okränkbarhet, frihet och integritet 

och alla människors lika värde. I detta finns även jämställdheten mellan könen och 

solidaritet gentemot utsatta grupper. Verksamheten ska även skapa förståelse för andra 

människor och utveckla elevers empati och sympati, samt ska eleverna skapa kunskap 

om Sveriges kultur, historia och språk. Undervisningen ska vara saklig och allsidig, det 

vill säga belysa kunskap från olika perspektiv. Dessa är alla värden som skolan bygger 

på och som är grundläggande i all undervisning (Lpf 94:7). 

Undervisningen kan inte endast kan förmedla demokratiska värden, det vill säga 

ideologisk kunskap. Det är skolans skyldighet att verksamheten ska vara uppbyggd av 

de demokratiska värden för att eleverna ska motiveras till att utveckla sin ideologiska 

kunskap (Lpf 94:7f). Skolans huvuduppgifter utgörs av de tre kunskapsformerna, det vill 

säga teoretisk, praktisk och ideologisk kunskap. Förutom att tillägna sig kunskaper ska 

eleverna även utvecklas till människor som kan ta ansvar och fungera i samhället. 

Följande beskrivs några centrala uppgifter: 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och 

skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla 

kunskaper. Utbildningen skall främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 

samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas allsidiga 

utveckling. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla 

kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan 

skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver. (Lpf 94:8) 

 

Förutom detta ska eleverna kunna fungera i ett informationssamhälle som är 

föränderligt. Kunskaper i att tillägna sig ny information och kunskap är därför centralt, 

tillsammans med kritiskt tänkande, förmågan att kunna se förhållanden och förstå 



  
 

29 

konsekvenser. Genom att tillägna sig alla dessa kunskaper kommer eleven att försätta 

sig i en nära relation till vetenskapligt arbete (Lpf 94:8). 

Samhället är föränderligt inom arbetslivet, teknologin, globaliseringen och inom 

miljöfrågor, vilket ställer nya krav på individers kunskaper. I det livslånga lärandet ska 

därför elever lära sig att ta ansvar och eget initiativ, kunna arbeta självständigt och i 

grupp, samt utveckla kommunikativ och social kompetens (Lpf 94:8). Deras livslånga 

lärande ska innebära att eleverna har beredskap inför framtiden och om det sker 

samhällsförändringar (Lpf 94:10). 

Skolan ska medvetet påverka och uppmana elever till att ta till sig samhällets 

gemensamma värderingar. Eleverna ska kunna göra medvetna etiska ställningstaganden 

baserade på kunskaper och erfarenheter, kunna skapa förståelse och visa respekt inför 

andra människor och deras egenvärde, inte acceptera förtryck eller kränkande 

behandling, kunna utveckla sympati och empati för andra människor, samt visa respekt 

och omsorg gentemot miljö och natur. Till dessa kunskaper ska eleverna utifrån egen 

kunskap om demokratins principer och värden utvecklas som medborgare att arbeta i 

demokratiska former, samt styrka sin egen självständighet och förmåga att ta eget 

initiativ (Lpf 94:13f). 

Sammanfattningsvis finns tre resultat av Lpf 94. För det första innehåller 

läroplanen en definition av kunskapsbegrepp som förklarar att kunskap är olika och kan 

inhämtas på olika sätt. Det andra resultatet visar på att fokus ligger på ideologisk och 

praktisk kunskap som ska utveckla elever till demokratiska och fungerande 

samhällsmedborgare, där personlig och individuell utveckling ska ske. Det tredje 

resultatet visar på att praktisk och ideologisk kunskap är mest framträdande i 

läroplanen, men då kunskap oftast hänvisas till som kunskap är det otydligt vilken 

kunskap inom de fyra F:n som menas. 

 

6.2.2 Ämnet Svenska 

Kursplanen för Svenska utgör kurserna Svenska A, Svenska B, Svenska C, Litteratur 

och litteraturvetenskap och Litterär gestaltning. Ämnets syfte beskrivs som att bygga 

upp den personliga och kulturella identiteten, utvecklande av kunskap och kreativitet, 

samt utveckla analysförmågan. Svenska är ett verktyg till framgång i andra ämnen och 

studier, samt ett redskap för kommunikation (Lpf 94:35). 

Språket är av stor vikt för den personliga identiteten och för relationer mellan 

människor. Genom språket finner vi skillnader och likheter mellan människor och deras 
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bakgrund, personlighet, kön och intressen, och kan därmed finna samhörighet genom 

språk. Förutom detta är syftet med ämnet Svenska att utveckla förmåga i tal och skrift, 

utveckla förståelse för hur andra människor talar och skriver, samt utveckla sätt att 

uttrycka sig i språket (Lpf 94:35). Eleverna ska utveckla språket genom tal, skrift, 

läsning och hörförståelse. I ämnet ska eleverna bredda sina kunskaper genom att ta till 

nya begrepp, se sammanhang, utveckla ett logiskt tänkande, lära sig att granska kritiskt 

och värdera källor. Det är genom språket som kunskap bildas och blir synlig, vilket 

innebär att ämnet Svenska ska fungera i samverkan med andra ämnen för att ge eleverna 

möjlighet till stor kunskapsutveckling (Lpf 94:35).  

En del av kursplanen talar om identitetsutveckling, vilken kan uttryckas i språk 

och litteratur. Personlighetsutvecklingen kan ske genom kontakt med litteratur och 

bildmedier, men eleverna ska även få möjlighet att utvecklas genom att ta ställning till 

frågor om kulturarv. De ska även få möjlighet att föra diskussion om texter, vilka såväl 

ska väcka engagemang som att utmana åsikter (Lpf 94:35). 

Det svenska språket och litteratur är centralt innehåll i ämnet, där varje elev ska 

arbeta aktivt med att läsa och skapa olika typer av texter. Genom att arbeta med olika 

texttyper, samt öva i att läsa och skriva dessa, utvecklas elevens förmåga till att tolka 

och reflektera, kritiskt granska texter, samt utveckla deras språk (Lpf 94:35). I ämnet 

ingår även att eleverna ska tillgodose sig kunskaper, teorier och fakta om läs- och 

skrivinlärning, hörförståelse och retorik. Eftersom ämnet innehåller olika delar, vilka 

alla utvecklar språkmedvetenheten hos eleverna, ska eleverna få ”förtrogenhet med, 

förståelse av och kunskap om litteratur” (Lpf 94:35). 

Sammanfattningsvis innehåller Lpf 94:s kursplan för Svenska främst praktiska och 

ideologiska kunskaper. Språket beskrivs som centralt men då för vidare 

kunskapsinhämtning och för att utveckla språkmedvetenhet hos elever, och teoretiska 

kunskaper inom språket kommer sällan till uttryck utan att det ska användas praktiskt. 

Själva innehållet uttrycks inte i kursplanen utan i centrum står mål som ska uppnås av 

elever, men ett övergripande innehåll förekommer såsom att olika texttyper ska finnas. 

 

6.3 Gy 2011 

I Gy 2011 har jag studerat den allmänna delen som innefattar skolans värdegrund och 

uppgifter med övergripande mål och riktlinjer, samt mål och riktlinjer inom 

svenskämnet.  
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6.3.1 Skolans värdegrund och uppgifter, samt övergripande mål och riktlinjer 

Gy 2011 inleds med att hänvisa till skollagen som menar att utbildningens uppgift är att 

se till att elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Skolverksamheten ska 

därför arbeta för elevernas lärande, utveckling samt det livslånga lärandet. Inom dessa 

kunskaper ska utbildningen även förmedla grundläggande demokratiska värden och få 

eleverna att utveckla respekt för mänskliga rättigheter. Utöver detta ska undervisningen 

grunda sig på vetenskap (Gy 2011:5). 

Eftersom skolans uppdrag är att förmedla kunskaper krävs en diskussion om vad 

kunskapsbegreppet innebär, vilken sorts kunskap som är viktig samt hur 

kunskapsutveckling kan ske. Kunskapsbegreppet förklaras som fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet, vilka alla står i relation till varandra. Undervisningen ska 

inte förespråka en eller en annan kunskapsform. Utvecklingen av kunskaper sker genom 

att ge elever möjlighet att se sammanhang och ge dem möjlighet att reflektera och 

använda sina kunskaper. Dock kan inte skolan bistå elever med alla kunskaper som är 

nödvändiga i samhället, men det är skolans uppgift att skapa förutsättning för lärande, 

kunskapsutveckling samt skapa förutsättning för personlighetsutveckling (Gy 2011:8). 

Läraren ska i sin undervisning förespråka både teoretiska och praktiska kunskaper för 

att ge eleverna möjlighet till kunskapsutveckling. Tillsammans med detta ska läraren 

understödja undervisning med vetenskap och olika perspektiv för att visa eleverna hur 

kunskaper kan användas (Gy 2011:10). 

Skolans uppdrag är att förmedla kunskaper till elever och skapa förutsättning för 

att elever kan ta till sig kunskaper och utveckla dessa. Förutom att förmedla teoretiska 

kunskaper ska skolan även överföra värden och förbereda eleverna för deras framtida 

plats i samhället. Kunskaperna ska vara relevanta och beständiga som kan vara viktiga 

som referensram i samhället, och utöver detta ska eleverna kunna finna information och 

utveckla sin kunskap genom att arbeta kritiskt och tänka vetenskapligt (Gy 2011:6f). 

I Övergripande mål och riktlinjer beskrivs de kunskaper, förmågor och värden 

som eleverna bör ha tillägnat sig innan gymnasieexamen. Varje elev i gymnasieskolan 

ska vid examen kunna använda sina kunskaper till att reflektera, analysera och kritiskt 

granska information, kunna arbeta självständigt och i grupp, finna kunskap på egen 

hand, ha kunskaper om svensk, nordisk och västerländsk kultur, ha kunskap om 

förutsättningar för god hälsa och kunna delta i demokratiska processer (Gy 2011:9f). 

Dessa kunskaper utgörs av främst praktiska och ideologiska kunskaper. En annan 

praktisk kunskap som uttrycks i läroplanen är entreprenöriella förmågor som ska öka 
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elevers möjligheter att bli egenföretagare: ”[e]ntreprenöriella förmågor är värdefulla för 

arbetslivet, samhällslivet och vidare studier” (Gy 2011:7). Förutom denna praktiska 

kunskap ska eleverna utveckla sin kommunikativa och sociala kompetens. 

Skolans mål är att varje elev ska utvecklas och tillgodose sig olika kunskaper, 

såsom demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och att visa respekt inför andra 

människor (Gy 2011:11). Till dessa mål står följande: 

Skolans mål är att varje elev • tar personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö, • aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet 

i skolan, • utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin 

förmåga att arbeta  i demokratiska former, • utvecklar sin vilja att aktivt bidra 

till en fördjupad demokrati i arbetsliv och  samhällsliv, och • stärker sin tilltro 

till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta 

ansvar och påverka sina villkor. (Gy 2011:12) 

 

Eleven ska därmed utveckla ett demokratiskt tankesätt och personligt ansvar. Ett av 

skolans mål är att eleverna ska genomgå en personlighetsutveckling där personligt 

ansvar ingår, såväl i skolan som i arbetslivet (Gy 2011:12;14). 

I skolan ska eleverna utveckla förståelse för sina medmänniskor och utveckla en 

förmåga till inlevelse. I detta ingår även att eleverna ska utveckla en trygg identitet och 

en förmåga att kunna reflektera över andra människors villkor och värderingar (Gy 

2011:5;11). I läroplanen framkommer det även att kunskapsförmedling av de 

grundläggande demokratiska värden inte är tillräcklig, utan verksamheten måste 

genomsyras av demokratiska arbetsformer för att utveckla elevers ideologiska kunskap. 

Individerna måste få utveckla sitt personliga ansvar, sitt livslånga lärande och vilja att 

delta i samhällslivet (Gy 2011:6f). 

Sammanfattningsvis innehåller den allmänna delen av Gy 2011 framförallt 

praktiska och ideologiska kunskaper, men en viss teoretisk kunskap kommer även till 

uttryck exempelvis genom att elever ska ha kunskap om västerländsk kultur. Eleverna 

ska bli aktiva och demokratiska medborgare som kan ta personligt ansvar. Ett annat 

resultat är att kunskapsbegreppet diskuteras i läroplanen och det framkommer att 

kunskap inte är ensidig och därmed ska undervisning inte heller förespråka ensidig 

kunskap. Kunskap beskrivs dock oftast som kunskap och det är otydligt vilken kunskap 

som är menad.  

 

6.3.2 Ämnet Svenska 

I Gy 2011:s läroplan finns ämnesplan för Svenska och alla dess kurser - Svenska 1, 

Svenska 2, Svenska 3, Litteratur, Retorik och Skrivande. I inledningen beskrivs ämnets 

kärna, vilket är det svenska språket och litteratur. Beskrivningen följer: 
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Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 

kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 

personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika 

typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 

(Gy 2011:160) 

 

Genom att utveckla språket får eleven möjlighet att använda språket som ett verktyg för 

kunskapsutveckling. Språkutveckling tillsammans med kontakt med skönlitteratur gör 

även att eleven kan ta del av sin omvärld, förstå den och människor som hen möter, 

samt skapa förståelse för sig själv. Språket är därmed en nyckel för kommunikation, 

kunskapsutveckling och förståelse för omvärlden (Gy 2011:160). 

Syftet med ämnet är att utveckla elevers förmåga till kommunikation, dels i tal 

och dels i skrift. Eleverna ska läsa och arbeta med olika typer av texter, samt få 

möjlighet att utveckla förmåga att granska skönlitteratur genom olika perspektiv i tid 

och rum. EStudenterna ska utveckla en förmåga att använda olika typer av texter och 

medier till att få självinsikt och för att förstå andra människor och deras levnadsvillkor, 

värderingar och erfarenheter. Förutom dessa förmågor ska eleverna även få kunskap om 

det svenska språket och dess uppbyggnad, samt uppmana dem till att reflektera över 

språklig variation. I ämnet ingår kunskapsutveckling av hur eleverna finner information 

och hur man granskar information kritiskt (Gy 2011:160). 

Ämnet Svenska ska stödja den personliga utvecklingen genom att utveckla och 

stimulera lust till språkanvändning, och då genom tal, skrift, läsning och hörförståelse. 

Det är även av vikt att eleverna blir medvetna och finner säkerhet i sin egen 

språkförmåga för att kunna använda det som praktisk kunskap i vardagen, men även i 

arbetslivet och i framtida studier (Gy 2011:160).  

Undervisningen ska även bestå av ett flertal tillfällen där eleverna kan utveckla 

och testa sina kunskaper i språket. Muntliga och skriftliga arbeten ska ge eleverna 

möjlighet att värdera andras framställningar och bearbeta sina egna arbeten, såväl efter 

egna värderingar som efter råd från andra. I undervisningen ingår även att eleverna ska 

få placera skönlitteratur och andra typer av texter i relation till deras egna erfarenheter 

och intressen (Gy 2011:160). 

I läroplanens del för ämnet Svenska beskrivs nio punkter som undervisningen ska 

ge elever förutsättning för att utveckla. Samtliga punkter beskriver kunskaper och 

förmågor, där kunskap syftar till teoretisk kunskap och förmåga refererar till praktisk 

kunskap. I detta finns förmåga att tala inför andra och delta i diskussioner, ha kunskaper 

i och en förmåga att använda språkriktighet, ha kunskaper om retorik, förmåga att läsa, 

kritiskt granska och arbeta med texter, kunskaper om nationell och internationell 



  
 

34 

skönlitteratur, kunskaper om genrer, berättarteknik och stilistik, förmåga att läsa och 

reflektera över skönlitteratur och andra medier, förmåga att läsa och arbeta med 

skönlitteratur från olika tider, kulturer och skrivna av både män och kvinnor samt kunna 

producera texter med utgång i detta, ha kunskaper om språket och dess uppbyggnad, ha 

kunskaper om språkförhållanden i Sverige och i Norden, samt ha förmåga över att 

reflektera över språklig variation i svenska (Gy 2011:160f). 

Sammanfattningsvis förespråkas ideologisk och praktisk kunskap i kursplanen. 

Språket ses här främst som ett redskap för kommunikation och kunskapsutveckling, 

vilket gör att ämnet Svenska är centralt för andra ämnen. Utöver detta är ämnet en del 

av den personliga utvecklingen för elever. Trots att innehållet inte är tydligt utarbetat i 

kursplanen finns nio punkter som undervisningen ska bidra elevers utveckling med, 

vilka kan betraktas som ett generellt innehåll. Värt att notera är att epistemologiska 

begrepp som används här är kunskaper och förmågor, inte följer den kunskapsdefinition 

Gy 2011:s allmänna del beskriver. 

 

6.4 Jämförande sammanfattning 

Det finns en del moment som skiljer de tre läroplanerna åt, men likväl finns stora 

likheter. Dels skiljer sig Lgy 70 från de senare läroplanerna i frågan om 

kunskapsdefinition: Lgy 70 har ingen kunskapsdiskussion utan använder ofta begreppen 

kunskap och färdighet som synonymer till teoretisk och praktisk kunskap, alltmedan Lpf 

94 och Gy 2011 har en utarbetad kunskapsdefinition med de fyra F:n. Dock används de 

fyra F:n inte i någon större utsträckning i varken Lpf 94 eller Gy 2011, utan här används 

begreppen kunskap och förmåga generellt för beskrivning av olika kunskaper. 

Pedagogens uppgift blir därmed att integrera de fyra F:n i kunskapstolkningen. 

Gällande olika kunskaper finns tydliga likheter mellan de tre läroplanerna där 

samtliga läroplaner förespråkar till stor del ideologisk kunskap, där elever ska bli goda 

och aktiva demokratiska samhällsmedborgare och kunna fungera i samhället genom att 

tillgodose sig olika relevanta kunskaper. I detta ingår sociala mål såsom att elever ska 

kunna arbeta i grupp och självständigt. Även praktiska kunskaper är av stor vikt i 

samtliga läroplaners allmänna del, där främst förmågor att kunna tänka kritiskt och 

kunna använda tidigare kunskap för kunskapsutveckling är centralt. Samtidigt som 

beskrivningen av den ideologiska kunskapen inte har förändrats har praktisk kunskap 

justerats, exempelvis att elever kunna använda grundläggande engelska i Lpf 94 och att 

de ska tillgodose sig entreprenöriella kunskaper i Gy 2011. 
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Ämnet Svenska har genomgått större förändringar jämfört med läroplanernas 

allmänna del. I Lgy 70 är teoretisk och praktisk kunskap dominant, men ideologisk 

kunskap kommer till uttryck som att ämnet ska vara personlighetsutvecklande. I övrigt 

beskrivs det teoretiska och praktiska innehållet till stor del i form av olika moment, 

vilket gör kursplanen för Svenska i Lgy 70 den kursplan som är mest inriktad på 

teoretisk och där även innehållslig kunskap. Lpf 94 och Gy 2011 innehåller båda främst 

praktiska och ideologiska kunskaper där ämnets främsta funktioner är att vara 

kommunikationsutvecklande och även fungera som ett redskap för vidare 

kunskapsinhämtning i andra ämnen. Till skillnad från Lgy 70 fokuserar inte de två 

senare kursplanerna på innehåll. Det generella innehållet uttrycks i form av mål i Lpf 94 

men ger pedagogen stor rörlighet i valet av innehåll. I Gy 2011 finns nio punkter som 

kan betraktas som generellt innehåll, men dessa är i likhet med målen i Lpf 94 inte 

styrande. 
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7 Diskussion 

I det följande framförs en diskussion om kunskapsdiskurser som framträder i Lgy 70, 

Lpf 94 och Gy 2011. I kapitlet relateras det empiriska materialet med tidigare forskning, 

teorier och bakgrund, och diskussionen avslutas med en sammanfattande text. 

 

7.1 Lgy 70 

I resultatet finner jag att teoretisk kunskap ofta står i relation till praktisk och ideologisk 

kunskap, där kunskaper ska leda till personlighetsutveckling. Teoretisk kunskap 

beskrivs främst som kunskap. Förståelse och förtrogenhet utvecklas genom påbyggnad 

av grundkunskaper, och detta står i likhet med Carlgrens tanke om att 

kunskapsutveckling kan fungera som ett växelspel mellan vad eleven ska uppnå och 

kunskap som eleven redan besitter (Carlgren 2002). Grundläggande teoretiska 

kunskaper ska fungera som underlag för framtida studier eller yrkesutövning, och såväl 

innehåll och form är viktiga då skolan ska bidra med relevant kunskap baserat på 

elevers framtidsval. Förutom detta ska elever ha teoretisk kunskap om ideologiska 

begrepp som inte förklaras utan ses som allmän sanning (Dysthe 1996). Kunskapens 

innehåll och form är beroende av krav från samhället och därmed ska utbildningens 

innehåll anpassas till vad som relevant kunskap för framtida medborgare. 

Den praktiska kunskapen beskrivs som färdighet. Färdigheter är en del av den 

personliga utvecklingen, och den ideologiska kunskapen, där eleverna ska bli 

fungerande samhällsmedborgare.. Resultatet visar på att kunskapens innehåll beskrivs 

utförligt gällande praktisk kunskap, vilket Carlgren menar är ovanligt i läroplaner 

(Carlgren et al. 2009). Vidare beskrivs praktisk kunskap mer generellt då lärare ska 

utforma undervisningens form och innehåll utifrån elevers framtidsval. Praktisk och 

teoretisk kunskap ska utgöra en grund för elevers framtida yrkesverksamhet, vilket 

innebär att kunskapens form och innehåll är beroende av studieprogram och 

framtidsutsikter. Kunskapsinnehåll beskrivs inte i detalj eftersom den ska utarbetas efter 

varje elev i den mån det är möjligt.  

Ideologisk kunskap uttrycks i Lgy 70 då elever exempelvis uppmanas att bli 

ansvarskännande, självständiga och aktiva medborgare. Genom praktisk och teoretisk 

kunskap ska eleverna utvecklas och i framtiden kunna leva i och påverka samhället. Den 

ideologiska kunskapen uttrycks som föränderlig av samhällets krav. Ideologisk kunskap 

fokuserar även på mänskliga rättigheter och att elever ska bli medvetna om innebörden 
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av begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn, tolerans och solidaritet. Denna kunskap 

speglar samhällsvärderingar och skapas i socialt samspel. Definition av dessa begrepp 

existerar inte i läroplanen utan begreppen kan referera till vad Dysthe kallar för allmän 

sanning (1996). I den ideologiska kunskapen finns ett kunskapsinnehåll, vilket är 

ovanligt enligt Carlgren att finna i läroplaner (Carlgren et al. 2009). Förmågor såsom 

samarbetsförmåga och hjälpsamhet ska bidra till solidaritetskänsla. Trots att det finns ett 

kunskapsinnehåll förklaras inte detta innehåll eftersom även detta troligtvis bygger på 

en allmän kunskap som anses vara rätt (Dysthe 1996).Resultatet visar på att det finns 

återkopplingar till kunskapsdiskurserna teori och praktik i ämnet Svenska men inte 

ideologisk kunskap annat än att ämnet ska vara personlighetsutvecklande. I kursplanen 

framgår kunskapens form då det är teoretiska och praktiska kunskaper som är i fokus, 

men kunskapsinnehållet är endast generellt återgett. Exempelvis  ska eleverna läsa några 

betydelsefulla verk från världslitteraturen mendet beskrivs inte vad som anses vara 

betydelsefulla verk, och därför blir en del av kunskapsinnehållet centralt styrt genom 

läroplanerna medan det öppnar upp för tolkning. Vidare i litteraturmomentet beskrivs 

kunskapens form och innehåll mer utförligt, men med tolkningsutrymme. Carlgren 

(Carlgren et al 2009) menar att kunskapsinnehållet ofta uttrycks i form av mål att sträva 

mot, men i Lgy 70 finner vi ett tolkningsbart kunskapsinnehåll. 

I Lgy 70 framkommer fundamental kunskap som allmän sanning exempelvis 

genom den teoretiska kunskap som elever ska lära sig om rättvisa, solidaritet och 

tolerans, men även genom ideologisk kunskap där eleverna ska bli ansvarstagande 

medborgare trots att det inte beskrivs vad detta innebär. Scott (2014) kritiserar 

foundationalism då teorin kan fokusera på essentialistisk kunskapssyn, vilket det finns 

tendenser till i Lgy 70 då samtliga kunskaper och färdigheter ska uppfylla långsiktiga 

mål och där teoretisk och praktisk kunskap ofta blir till ideologisk kunskap. Jag finner 

även stöd för den kritik som Scott (2014) angriper instrumentalism och pragmatism 

med, då en stor del av kunskapskraven i Lgy 70:s allmänna del utformas i sociala och 

ideologiska mål utan koppling till kunskaper som kan behövas utanför 

skolverksamheten. Visserligen uttrycks det att undervisningens innehåll och form ska 

utformas efter elevers framtidsmöjligheter och val till yrke och vidare studier, men detta 

diskuteras inte och lämnas därmed till pedagogens tolkning. 
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7.2 Lpf 94 

I Lpf 94 är en av de centrala uppgifterna att eleverna ska tillägna sig kunskaper för att 

utvecklas till ansvarstagande medborgare i samhället. Skolan ska även skapa 

förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla dessa kunskaper, vilket står i likhet 

med den kunskapssyn Carlgren hänvisar till som växelspel (Carlgren 2002). 

Kunskapsbegreppet problematiseras här för första gången och de fyra F:n blir centrala. 

Resultatet visar att teoretisk kunskap är den kunskapsform som kommer minst till 

uttryck i Lpf 94, och refereras som kunskap. Den teoretiska kunskapen ska utgöra en 

gemensam referensram i samhället, men vilken kunskap detta innebär beskrivs inte. Det 

förklaras även att skolan inte kan tillgodose elever alla kunskaper utan ska fokusera på 

relevant kunskap för elevers bildning, kunskapsutveckling och framtid.Kunskapens 

form kommer endast till uttryck i förklaringen om kunskapsbegreppet som fakta och 

delvis förståelse. Fakta är den kvantitativa kunskapen som utgör grunden för påbyggnad 

av andra kunskaper (Wirström Nilsson 2010). Förståelse kan kategoriseras in i teoretisk 

kunskap till viss del då individen ska skapa förståelse för ett fenomen eller händelse 

baserat på fakta (Carlgren 2002; Wirström Nilsson 2010). I Lpf 94 förklaras inte 

innehållet för den teoretiska kunskapen utförligt men fokus är på samhällsvärderingar, 

information inför vuxenlivet, samt allmänna kunskaper som ska ligga till grund för en 

gemensamma referensram. Carlgren (Carlgren et al. 2009) menar att kunskapsinnehållet 

inte vanligtvis uttrycks i läroplaner men jag finner i Lpf 94 att teoretisk kunskap nämns i 

form av fakta och kunskap. 

Praktisk kunskap förekommer som en kunskapsform i Lpf 94 i begreppen 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det finns ett flertal praktiska egenskaper som 

uppmuntras varav några är att kunna tillägna sig ny information, besitta ett kritiskt 

tänkande och se sammanband. I läroplanen förespråkas det livslånga lärandet där 

praktiska kunskaper är förenliga med ideologisk kunskap, exempelvis eget initiativ, 

arbeta i grupp och ha kommunikativ och social kompetens.Den praktiska kunskapens 

form blir tydlig i Lpf 94 då en förklaring till kunskapsbegreppet ges. Själva 

kunskapsinnehållet beskrivs i läroplanen i form av analytiska förmågor, förmåga att 

arbeta självständigt och i grupp, se samband, samt kommunikativa och sociala 

förmågor. Innehållet beskrivs inte detaljerat utan är en generell beskrivning som ska 

genomsyra hela skolverksamheten (Carlgren et al. 2009). 

I Lpf 94 står den ideologiska kunskapen i centrum med demokratiska värderingar. 

Ett av skolans uppdrag är att förankra samhällsvärden till elever, vilka beskrivs som 
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frihet, integritet, jämställdhet, solidaritet, människovärde och människolivets 

okränkbarhet. Begreppen förklaras inte men speglar samhällsvärderingar och en 

konsensus (Dysthe 1996). Kunskapens innehåll blir därmed förklarat till viss del men 

med tolkningsutrymme (Carlgren et al. 2009). Den ideologiska kunskapens form återges 

i förståelse, färdighet och förtrogenhet där eleven ska utveckla förståelse för andra 

människor, människovärdet och utveckla sympati, utveckla förmågor som gynnar 

eleven som ansvarstagande samhällsmedborgare, och utveckla förtrogenhet med 

praktiska och teoretiska kunskaper för att utveckla sin personlighet och självständighet 

(Carlgren 2002; Wirström Nilsson 2010). 

Kunskaper som eftersträvas i Svenska beskrivs som praktisk och ideologisk, men 

det finns även viss teoretisk kunskap. Svenska är en grundläggande kunskap och ett 

växelverktyg för vidare mål och kunskapsutveckling (Carlgren 2002). I teoretiskt 

innehåll ska elever kunna tala, skriva och förstå svenska, samt tillgodose sig nya 

begrepp. Här beskrivs att elever ska aktivt arbeta med olika typer av texter, såväl genom 

att läsa som att skapa för att utveckla teoretiska och praktiska kunskaper. Det 

övergripande innehållet förklaras inte utförligt då innehållskrav finns för respektive kurs 

(Carlgren et al. 2009).  

Egenskaper som logiskt och kritiskt tänkande, men även kreativitet och 

analysförmåga är beskrivningar av praktisk kunskap. Språket kan ses som en praktisk 

kunskap där elever ska utveckla språket genom tal, skrift, läsning och hörförståelse. 

Dessa kunskaper ska vara ett verktyg till framgång i andra skolämnen och ett redskap i 

kommunikationen (Carlgren 2002). Den praktiska kunskapens grund uttrycks då språk 

och kommunikation är de mest centrala delarna för kunskapsutveckling, det vill säga en 

socialkonstruktivistisk syn på kunskap (Winther Jørgensen & Phillips 2013; Carlgren et 

al. 2009).  

Ideologisk kunskap uttrycks i form av identitetsutveckling som ska ske genom 

möte med språk och litteratur, men även genom diskussioner där åsikter utmanas. 

Språket bidrar till samhörighet, vilket utvecklar sympati och förståelse. Kunskap skapas 

därmed genom individuell utveckling (Dysthe 1996). 

Foundationalistisk epistemologi finner vi i ideologisk kunskap där elever ska ta 

till sig demokratiska värden och bli demokratiska medborgare, vilkas definition här kan 

ses som allmän sanning. Definitionen av den fundamentala kunskapssynen diskuteras 

inte, vilket Scott (2014) menar att det ofta inte gör i läroplaner. Dessa kunskaper består 

även av en essentialistisk kunskapssyn där kunskaper och färdigheter ska gynna 
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långsiktiga mål, exempelvis att eleverna ska fungera som samhällsmedborgare. Vi 

finner visst stöd för den kritik Scott (2014) riktar mot instrumentalism och pragmatism i 

skolan, där en del av kunskaperna i såväl den allmänna delen som i ämnet Svenska inte 

har större förankring i vuxenlivet. Visserligen förespråkar läroplanen praktiska och 

ideologiska kunskaper som ska gynna elever i deras framtidsval, men teoretisk kunskap 

motiveras inte annat än att eleverna ska ha en gemensam referensram (Scott 2014). 

 

7.3 Gy 2011 

Undervisning ska grunda sig i vetenskap enligt Gy 2011. I verksamheten ska kunskaper 

utvecklas såsom det livslånga lärandet, respekt för människor och demokratiska 

värderingar. Kunskapens grund och form tar sitt avstamp i Lpf 94:s kunskapsbegrepp 

med de fyra F:n. 

Teoretisk kunskap uttrycks i form av begreppet kunskap. Definition av vilken 

kunskap som menas existerar inte men det förklaras att kunskapsutveckling ska vara 

allsidig och en kunskapsform får inte betonas mer än andra. Teoretisk kunskap ska vara 

en gemensam referensram i samhället, vilket innebär att kunskapen även är ideologisk 

kunskap där syfte är att skapa samma förutsättningar för alla elever. Innehållet för den 

teoretiska kunskapen förklaras inte utan förväntas förklaras i varje kursplan. 

Kunskapsinnehållet ska dock spegla samhällets krav (Carlgren et al. 2009). 

I Gy 2011 uppmanas elever att utveckla praktiska kunskaper såsom förmåga till 

inlevelse, analytiskt tänkande, entreprenöriella förmågor, samt att arbeta själv och i 

grupp. De praktiska kunskaperna mynnar ofta ut i ideologisk kunskap, det vill säga vad 

det innebär att vara en fungerande demokratisk samhällsmedborgare. Läroplanen 

innehåller därmed praktisk kunskapsinnehåll med förmågor och färdigheter. 

Den ideologiska kunskapen genomsyrar Gy 2011. Utbildningen ska överföra 

demokratiska värden till elever, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och utveckla 

förståelse för andra människor. Det framkommer att undervisning av dessa moment inte 

är tillräckligt för elevers ideologiska kunskapsutveckling, utan verksamheten måste 

genomsyras av demokratiska arbetsformer för att teoretisk och praktisk kunskap ska bli 

ideologisk kunskap. I kunskapsinnehållet finns ett tolkningsutrymme, exempelvis vad 

som är demokratiska värden och vilka aspekter som ska ingå i denna definition. Det 

ideologiska innehållet ska därmed genomsyra verksamheten så den blir synlig för elever 

men definitionen ligger på en allmän sanning där pedagoger och elever har ett 

perspektiv på demokratiska värden (Dysthe 1996). 
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I Gy 2011 beskrivs ideologisk kunskap i form av mål. I dessa mål ska elever 

exempelvis uppvisa personligt ansvar för sina studier, vara aktiva i sin utbildning, 

utveckla demokratiska värden och arbeta i demokratiska former och vilja fördjupa 

demokrati i arbets- och samhällsliv.  Kunskapens innehåll beskrivs tydligt med vilka 

mål som skolan eftersträvar att varje elev uppfyller vid avslutade gymnasiestudier. 

Innebörden av demokratiska värden förklaras inte utan i det ideologiska 

kunskapsinnehållet finns flera aspekter som utgör en ansvarstagande demokratisk 

medborgare (Carlgren et al. 2009). 

Kunskaper som eftersträvas i Svenska grundar sig i att språket är ett verktyg för 

kunskapsutveckling och utan språket kan människan inte uttrycka sin personlighet. 

Språket blir ett växelverktyg för kunskapsinhämtning, vilket bidrar till individuell 

utveckling (Carlgren 2002; Dysthe 1996). Kunskapens grund är en 

socialkonstuktivistisk kunskapssyn där språk är en förutsättning för kunskapsutveckling 

(Winther Jørgensen & Phillips 2013; Carlgren et al. 2009).  

I Svenska uttrycks inte teoretisk kunskap mer än att elever ska kunna läsa och 

arbeta med olika texttyper, ha kunskap om retorik, kunna inhämta information, samt att 

ha kunskap om språket och dess uppbyggnad. Teoretisk kunskap uttrycks som kunskap 

och . det teoretiska innehållet i Svenska lämnar stort tolkningsutrymme för läsaren 

(Carlgren et al. 2009). 

Praktiska kunskaper refereras till som förmågor. Ett syfte i ämnesplanen är att 

utveckla elevers förmåga till kommunikation och eleverna ska ha kunskap i att läsa och 

arbeta med olika typer av texter genom olika perspektiv. De praktiska kunskaperna ska 

prövas upprepande gånger, och eleverna ska få möjlighet att värdera andra elevers verk 

och bearbeta egna verk, samt ska eleverna kunna relatera texter till egna erfarenheter. 

De praktiska kunskaperna är många men vilar på samma grund: språket är centralt för 

kunskapsutveckling och därmed ska texter bearbetas och kunskaper testas upprepande 

gånger (Winther Jørgensen & Phillips 2013; Carlgren et al. 2009). Kunskapens innehåll 

blir tydligt i beskrivningen men det finns tolkningsutrymme i hur dessa mål ska uppnås. 

Exempelvis beskrivs inte vilka typer av texter och därmed finns möjlighet att utveckla 

och anpassa innehållet för elever (Carlgren et al. 2009). 

Det finns ideologiska kunskaper i ämnesplanen för Svenska. Elever ska utveckla 

förståelse för människor, levnadsvillkor, värderingar och erfarenheter genom kontakt 

med olika typer av texter och medier, samt genomgå en personlig utveckling där 

självkänsla stärks genom utveckling av språkförmågan. Elever ska ge och ta emot 
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konstruktiv kritik och arbeta utifrån såväl egna värderingar som efter råd från andra 

människor. Innehållet beskrivs inte enbart som vilka kunskaper eleverna ska utveckla 

utan även i relation till vilken form, exempelvis förståelse för människor ska utvecklas 

genom att elever upplever olika texter och medier Kunskapsinnehållet blir tydligt 

tillsammans med kunskapens form (Carlgren et al. 2009). 

Den foundationalistiska epistemologin återfinns i de demokratiska värden som Gy 

2011 förespråkar. Läroplanens grund ligger på demokratiska värden och ett uppdrag är 

att förankra dessa värden hos elever, fastän det saknas en tydlig definition av dessa 

värden (Scott 2014). En essentialistisk kunskapssyn framkommer där samtliga 

kunskaper ska uppfylla långsiktiga mål, såsom att elever ska bli demokratiska 

samhällsmedborgare och utveckla entreprenöriella förmågor. Vi ser dock mindre stöd 

för Scotts (2014) kritik gällande instrumentiella och pragmatiska kunskaper i skolan då 

majoriteten av kunskaperna som beskrivs i Gy 2011 har en förankring i vuxenlivet.  

 

7.4 Sammanfattande diskussion 

Undersökningen är komparativ och därmed studeras läroplanernas skillnader och 

likheter i kunskapsdiskurser. Mitt resultat visar att läroplanernas kunskapsdiskurser är 

lika varandra med endast några ändringar genom åren. Ett resultat visar på en förändring 

gällande introduceringen av kunskapsbegreppet med de fyra F:n i Lpf 94 och 

entreprenöriella förmågor i Gy 2011. Adolfsson (2013) menar att målet med nya 

läroplaner har ständigt varit att få ett bättre utformat kunskapsinnehåll men att 

problemlösningarna har varit olika. Undersökningen ger visst stöd för detta då Lpf 94 

och Gy 2011 har en mindre diskussion om vad kunskap innebär, jämfört med Lgy 70 

som inte definierar kunskapsbegreppet, men själva kunskapsinnehållet i de tre 

läroplanerna skiljer sig inte avsevärt ifrån varandra gällande den allmänna delen. I den 

allmänna delen finns tendenser till en övervägande förespråkan av ideologisk kunskap 

där i samtliga läroplaner demokratiska värden, uppfostran till demokratiska 

samhällsmedborgare och respekt gentemot människor är centralt. Resultatet visar på att 

i samtliga läroplaner är kritiskt tänkande och informationsinhämtning är viktiga 

praktiska förmågor, vilket inte stämmer överens med Bergendal (1990) och Gustavsson 

(2002) som menar att praktisk kunskap är marginaliserad och ofta värderas lägre än 

teoretisk kunskap. Den utveckling i läroplanerna där praktisk kunskap blir alltmer 

viktiga kan bero på att samhället utvecklas till ett större informationssamhälle där 

förmågor såsom kritiskt tänkande blir allt mer viktigt. Den teoretiska kunskapen finns i 
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läroplanernas allmänna del men mindre tydlig än praktisk och ideologisk kunskap. 

Teoretisk kunskap och dess innehåll är dock mest framträdande i Lgy 70:s Svenska: här 

beskrivs hur elever ska ha kunskaper om nordiska språk, litteratur och om svenska 

språket. I Lgy 70:s beskrivning av Svenska är teoretisk och praktisk kunskap i centrum, 

medan i de två senare läroplanerna står praktisk och ideologisk kunskap i fokus då 

svenska är ett redskap för annan kunskapsinhämtning samt ska fungera som 

personlighetsutveckling (Carlgren 2002). Kunskapsdiskursen i läroplanernas allmänna 

del har därmed inte genomgått större förändringar förutom kunskapsdefinition, men 

resultatet visar att ämnet Svenska har gått från teoretiskt innehåll till praktiskt och 

ideologiskt innehåll (Adolfsson 2013). Benavot et al. menar att läroplaner och dess 

innehåll närmar sig varandra, såväl nationellt och internationellt då standard i 

industrialiserade länder eftersträvar liknande mått, vilket vi även finner sant för de 

svenska läroplanerna och framförallt Lpf 94 och Gy 2011 (1991). 

Resultatet visar även att det inte har skett någon förskjutning av 

kunskapsdiskursen i läroplanens allmänna del eller i ämnet Svenska, vilket inte stämmer 

överens med Adolfsson (2012). Adolfsson menar att kunskapsdiskursen har förskjutits 

mellan 1990-talet och 2010-talet där fokus innan låg på en målinriktad, rationell och 

sociokulturell kunskap (2012). Under 2010-talet ska fokus istället vara på innehåll och 

resultat, men detta är svårt att få belägg för i min undersökning då jag har valt att inte 

fokusera på mål för specifika kurser. Dock visar resultatet att kunskapsinnehållet som 

beskrivs i samtliga läroplaner är målinriktade, det vill säga kunskaper som ska 

uppfyllas. 

Lpf 94 och Gy 2011 är de läroplaner som problematiserar kunskapsbegreppet, men 

trots att det skiljer omkring 17 år mellan de två texterna har kunskapsbegreppet inte 

utvecklats i den senare läroplanen. Resultatet visar att kunskapsbegreppet i Lgy 70 inte 

beskrivs utan läsare och sändare förutsätts ha samma kunskapssyn. Carlgren, Forsberg 

och Lindberg (2009) menar att kunskapsdiskussionen sällan härstammar från vetenskap 

utan växer oftast ur icke-akademiska arenor, vilket bidrar till olika begreppsdefinitioner 

i varierande grupper. . Resultatet visar även att trots att Lpf 94 och Gy 2011 

problematiserar kunskapsbegreppet används inte de fyra F:n i större utsträckning i 

läroplanernas allmänna del eller i ämnet Svenska. Beskrivningar såsom förmågor och 

kunskaper används istället för de fyra F:n. Carlgren, Forsberg och Lindberg (2009) 

menar att nationell och internationell typologi inte stämmer överens gällande 

kunskapsdiskussionen, men jag skulle vilja påstå att det även finns problem i den 
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nationella kunskapsdiskursen då läroplanerna ger de fyra F:n som kunskapsförslag men 

sedan övergår till den äldre typologin med kunskap, färdighet och förmåga som vi även 

kan finna i Lgy 70 (Carlgren et al. 2009). Även Acedo och Hughes (2014) menar att 

dagens och framtidens läroplaner bör utveckla kognitiv psykologi och en hållbar 

kunskapsteori som är förenlig med undervisningen, och trots att Lpf 94 och Gy 2011 

består av en kunskapsteori behöver denna teori utvecklas och förankras mer i såväl 

läroplanerna som undervisningen (Acedo & Hughes 2014). 

Avslutningsvis har jag funnit belägg för att kunskapsdiskursen har förändrats 

mellan Lgy 70 och de två senare läroplanerna, Lpf 94 och Gy 2011. Detta innebär inte 

att läroplanerna har blivit mer eller mindre kunskapsinriktade i Gy 2011 utan resultatet 

indikerar på en viss förändring i dels hur vi talar om kunskap, vad kunskap innebär, men 

även vilken kunskap som är central för styrningen av skolan. De allmänna målen i 

läroplanerna är fortfarande lika varandra sett till innehåll och form, trots att deras 

kunskapsgrund skiljer sig åt (jfr Carlgren 2002; Carlgren et al. 2009). För en vidare 

utveckling av läroplaner och läroplansteori anser jag att en diskussion om epistemologi 

bör föras, såväl på nationell som internationell nivå, för att skapa en hållbar typologi.  
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