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This is a qualitative study in the form of a discourse analysis of governing documents

over time. We want to investigate how the late modern structures with their marketing

have changed the Swedish school and its knowledge content over time. The purpose of

the survey is to investigate whether the Swedish school has gone from a strong focus on

democratic education to a focus on market-worthy knowledge and skills.

We will use these questions as a starting point

1. How is a possible change in value expressed in the syllabus for social studies

between the modern and late modern period?

2. Is it possible to see any market logic in the syllabus for social studies during

different time periods, and if so, how?

Keywords: entrepreneurship, the syllabus for social studies, school, market adaptation,

market knowledge
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1. Inledning
I den nuvarande läroplanen Lgr 11 står det att skolan ska förbereda eleverna för att leva

och verka i samhället. Därför måste skolan också fungera som en förlängd arm av

samhället och i takt med att samhället förändrats, behöver också innehållet i

undervisningen motsvara den utveckling som sker. Skolans primära uppdrag är att fostra

fungerande samhällsmedborgare. Det är då också rimligt att undervisningsinnehållet

motsvarar de egenskaper som behövs för att leva och verka som en demokratisk

medborgare av vår tid (Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och

fritidshemmet 2011). Skolan var vid lång tid under statens kontroll men i takt med att

samhället förändras och träder in i en senmodern period förändras skolpolitiken. När vi

benämner den moderna perioden menar vi den som kännetecknas av strukturer som

förnuft, rationalitet, fasta värden och produktion. Medan den senmoderna tiden

kännetecknas av flexibilitet, identitetsskapande, flytande värden och konsumtion

(Gustavsson, P. 2014:269, Samhällskunskapsämnets kris).

Det utfärdades en rad betydande förändringar under skiftet från en statlig

socialdemokratisk skola till en kommunstyrd nyliberal skola. När välfärdsstaten hade sin

stora era sågs skolan som en emancipatorisk mekanism som skulle kunna frigöra barnen

från deras eventuellt hindrande sociokulturella bakgrund. Eleverna ansågs vara statens

barn, det var samhällets uppdrag att uppfostra eleverna och uppfostran fick de genom

skolan, inte bara genom vårdnadshavarna. Det spelade ingen roll “vems” barn det var, alla

fick samma undervisning. Det skulle vara lika för alla, alla elever skulle utvecklas till

ansvarstagande samhällsmedborgare (Gustavsson, P. 2014:271). Utmärkande för den

tidiga 1900-tals skolan var centraliseringsprocessen. Skolan frigjordes från kyrkans

inflytande med fördel för en statlig styrning med en tydlig vetenskaplig grund och

rationalitet i fokus. Staten utarbetar en ny läroplan och därmed ändras också den

ideologiska styrningen (Lundgren, U. 2010:2, Skolans huvudmannaskap och styrning).

En rad betydelsefulla förändringar av skolväsendet får fart under 1990-talet. Skolpolitiken

blir influerad av nyliberalismen i samband med regeringsskiftet år 1991 (Lundgren, U.

2010:11). Skolan går mot en allt mer mål- och resultatstyrd organisation, som nu ligger på

en kommunal ansvarsnivå med statliga kontroller. Det är inte enbart decentraliseringen
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som blir en tydlig förändring under denna period, det infördes också ett friskolesystem

(Lundgren, U. 2010:11f). Friskolesystemet leder i mångt och mycket till en tydlig

konkurrens mellan landets utbildningsinstitutioner. Här blir det tydlig att skolan blir allt

mer marknadiserad och skolan som institution tävlar i att bli den mest eftertraktade på

marknaden. I denna undersökning granskas det om skolpolitiken i det senmoderna

samhället påverkat kunskapsinnehållet i skolan och i så fall i vilken omfattning. Främst

vill undersökningen se om kunskaper idag verkar i en marknadsnyttig riktning. Avser

utbildningen i det senmoderna samhället fortfarande på frigörelse och ett demokratiskt

fostransuppdrag eller är det mer marknadsbundna kunskaper som ryms och eftersträvas i

den senmoderna skolan?

1.1 Syfte och frågeställningar
I denna studie avser vi att undersöka hur de senmoderna strukturerna med sin

marknadisering har förändrat den svenska skolan och dess kunskapsinnehåll över tid.

Syftet med undersökningen är att studera om den svenska skolan, främst ur

samhällskunskapsämnets innehåll och uppdrag har gått från ett fokus på demokratisk

fostran till ett fokus av marknadsvärda kunskaper och kompetenser. Detta kommer vi

granska genom en diskursanalys av kursplanerna i samhällskunskap över tid. Följande

forskningsfrågor kommer ligga till grund och användas som verktyg när vi bearbetar det

material som undersöks i forskningsansatsen. Det är dessa frågor som forskningsansatsen

har som mål att besvara.

1. Hur uttrycks en eventuell värdeskiftning i kursplanen för samhällskunskap mellan

den moderna och senmoderna perioden?

2. Går det att se någon marknadslogik i kursplanen för samhällskunskap under olika

tidsperioderna, och i så fall hur?
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1.2 Dispositionsavsnitt
Dispositionsavsnittet finns till för att ge läsaren en överblick över uppsatsen och en

beskrivning av hur de olika kapitlen är uppbyggda och kopplade till varandra.

Kapitel I. Inledning

Vi börjar vår text genom att göra läsaren bekant med begreppet senmodernitet. Vi

fortsätter sedan genom att kort belysa de förändringar skolan genomgår i skiftet från det

moderna till senmoderna samhället. Vi tydliggör också för skolans betydelse och hur den

ändrats över tid. Till sist avlägger vi även uppsatsens syfte och frågeställningar.

Kapitel II. Bakgrund

Det andra kapitlet utgör uppsatsens bakgrund. Där presenterar vi en del av skolans olika

förändringsförlopp, som på ett eller annat sätt har en koppling till

decentraliseringsprocessen och de förändringar som sker i skolan under den senmoderna

perioden. De förändringar som beskrivs under detta kapitel är kommunaliseringen, New

Public Management, mål- och resultatstyrning, valfrihetsreformerna och slutligen

entreprenörskap.

Kapitel III. Tidigare forskning

Här behandlas tidigare forskning som har betydelse och koppling till vårt

undersökningsområde. Författarna Nordin, Lindster Norberg och Gustavssons texter ställs

här i relation till varandra genom en dialog över författarnas huvudteser. Till sist sker en

positionering för att påvisa huruvida texterna blir relevant i förhållande till vår tes och

syfte med uppsatsen.

Kapitel IV. Teoriavsnittet

Det fjärde kapitlet ger en mer utförlig förklaring av olika samhällsvetenskapliga begrepp

såsom senmoderna samhället, globaliseringen och konsumtionssamhället. Begreppet

senmoderna samhället följs av en genomgång av hur senmoderniteten kan kategoriseras
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med utgångspunkt i Anthony Giddens urbäddningsmekanismer. Dessa teorier ligger till

grund för hur vi har valt att tolka och använda begreppen i vår uppsats.

Kapitel V. Material & metod

I metodavsnittet presenterar vi vår metod och material. Vi diskuterar även relevansen av

uppsatsen och för vem den är angelägen och meningsfull för. Vi introducerar slutligen

nyckelbegreppen som vi använder oss av.

Kapitel VI. Resultat & analys

Det sjätte kapitlet ger en övergripande bild av de kursplaner vi valt att analysera. Dessa

är: Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94, Lgr 11 och Lgr 22. Dels presenteras ett resultat i samband

med samtliga kursplaner genom en diskursanalys. Sedan sker en vidare analys av

resultatet genom de teorier som ligger till grund för detta examensarbete.

Kapitel VII. Avslutande diskussion

Vi avslutar vår text genom att presentera vårt samlande resultat i en avslutande diskussion

och därigenom problematiserar vi våra frågeställningar och vår tes. Vi ger också förslag

på hur det kan göras vidare forskning på liknande ämnen.
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2. Bakgrund - Skolans förändringar

2.1 Kommunalisering
Kommunaliseringen föds ur den decentraliseringsutveckling som sker under 1970-talet.

Den drivs främst fram av de protester som studenter driver mot samhällets

utbildningsvillkor, men även större saker som Vietnamkriget och det kapitalistiska

samhället. Protesterna tar form i 1960-talets slut och 1970-talets början. Dessa protester

ämnade att öka inflytande och decentralisering, vilket visar sin slagkraft när politikerna

senare skapar reformer därefter. Det sker en decentralisering av ansvar och befogenheter i

kommunen samt ett tillskott av kompetens och kontroll i ett syfte att förhindra en

maktförskjutning till andra styrande organ (Säljö, R., Lundgren, U., & Liberg, C.

2017:122. Lärande, skola, bildning).

Genom regeringsskiftet 1979 då en ny borgerlig regering tillsattes, ökade fokuset och

arbetet mot en decentralisering av utbildningsväsendet. Detta mynnar ut i att

ansvarsfördelningen av skolan som institution delades upp genom olika organ.

Regeringen och riksdagen ansvarar för den generella politiska styrningen, kommunerna

ansvarar för genomförande och utveckling av innehåll samt verksamheten och

Skolöverstyrelsens (dagens Skolverk) åliggande var planering och nationell utvärdering

(Säljö, Lundgren & Liberg, 2017:126). Den nya ansvarsfördelningen innebär att det läggs

mer ansvar på de lokala organisationerna, i detta fall kommunerna. Kommunerna ansvarar

för skolverksamheten inom ramen för de allmänna bestämmelser som beskrivs i diverse

styrdokument. Det är alltså inte staten som planerar undervisningens utformning. År 1986

skapades kommitten styrningsberedningen, vars syftet var att tydliggöra hur ansvaret

mellan staten och kommunen skulle fördelas. Detta ledde till en proposition där det

bestämdes att utbildningen skulle decentraliseras samt att det skulle ske en ökad

målstyrning snarare än regelstyrning (Säljö, Lundgren & Liberg, 2017:128). Detta blev

riksdagsbeslut 1989 men själva genomförandet av kommunaliseringen trädde inte i kraft

förrän 1991. Det innebär att det inom ramen för skolan betyder att huvudmannens, det vill

säga kommunens ansvarsområde ligger bland annat i att skapa de förutsättningar som

krävs för att skolan ska lyckas med att nå de nationella målen som uttrycks i

styrdokumenten. Huvudmannen har dock ingen rätt att styra i hur undervisningen sköts.

Lärarna planerar och genomför undervisningen under eget ansvar men utifrån de ramar

som staten beslutat genom läroplanen (SOU 2014:5 s.44).
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2.2 New Public Management
Begreppet New Public Management kommer från början ifrån Storbritannien och

myntades som en modell för den offentliga sektorns nya marknadsstrukturer. OECD tog

sig an begreppet som sitt eget och genom att utveckla begreppet skapades det en

internationell reformrörelse (Wahlström, N. 2011:32. Utbildningens villkor - globalisering

och lokal mångfald).

Leif Lewin beskriver i statens offentliga utredningar “Staten får inte abdikera” att

begreppet New Public Management består av ideer och teorier som menar att den

offentliga verksamheten kan styras genom metoder som används i det privata näringslivet.

Detta med syftet att modernisera och effektivisera den offentliga sektorn. Detta innebär

att fokus hamnar på sådant som mätning av resultat, konkurrens och marknadisering. New

Public Management fick sitt stora genomslag i Storbritannien och USA under 1980-talet,

för att sedan implementeras i Sverige genom decentraliseringen och dess fokus på mål

och resultatstyrning av skolan (SOU 2014:52). I förhållande till New Public Management

blir välfärdstjänster som skolan en vara där medborgare ses som kunder. Detta förutsätter

också att institutioner som skolan blir en leveransagentur, där medborgarna likt vid inköp

av en vara kan fritt välja vilken leverantör de vill använda. Det skapar även en

konkurrensmarknad där utbildningskonceptioner får tävla mot varandra i jakten på kunder

(SOU 2014:54).

2.3 Mål- och resultatstyrning
När kommunaliseringen och decentraliseringen fått fastare grepp i samhället och när

staten hade släppt sin huvudsakliga styrning introducerades mål- och resultatstyrningen,

som styrmodell. Mål- och resultatstyrning är ett direkt resultat av att skolan arbetar efter

de nya styrdokument som staten utformat med uttryckliga mål av vad undervisningen ska

resultera i och vilka resultat som eleverna minst måste uppnå i respektive årskurs (SOU

2014:5 s.64). Med Lpo 94 var tanken att lärare och rektorer nu skulle planera och

bestämma hur utbildningen skulle bedrivas för att nå de mål som Skolverket satt upp

genom läroplanerna. De inblandade i utformningen av den nya läroplanen ansåg nu att

skolpersonalen var de bäst lämpade att jobba för de nationella målen på varje enskild

skola, då de bäst kände till de lokala förhållandena. Tidigare det vill säga under perioden
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då skolan var centraliserad, hade staten en större roll i att bestämma kunskapsinnehållet

för landets skolor (SOU 2014:5 s.65). Denna stora förändring som detta bidrar till är att

de nya målen har ett större fokus på inlärning. Nu är lärarens uppgift inte bara att lära ut

utan även att information lärs in av eleverna. Förändringen av målen gör att

ambitionsnivån höjs och det hamnar allt större ansvar på skolan och huvudmännen att

eleverna som tar examen ska vara minst godkänd i alla ämnen. Mål- och

resultatstyrningen innebar också att betygsystemet utvecklades till ett kriteriebaserat

betygssystem, med syftet att kunna mäta hur eleverna uppnår de nationella målen med

undervisningen (SOU 2014:5 s.66).

2.4 Valfrihetsreformerna
Under 1990-talet blev diskussionen om det fristående skolsystemet dominerande i

debatten vid sidan om decentraliseringen av den svenska skolan. Under 1990-talet

infördes den så kallade friskolereformen. Leif Lewin beskriver i statens offentliga

utredningar “Staten får inte abdikera” att det skett två stora valfrihetsreformer under

1990-talet där den ena utgörs av friskolereformen och den andra utgörs av det fria

skolvalet. Reformerna eftersträvar att öka valfriheten bland vårdnadshavare och elever

och för att öka möjligheterna att elevernas behov blir tillfredsställda och prioriterade

(SOU 2014:5 s.219). 1992 beslutade även riksdagen att de fristående grundskolorna

skulle få offentlig finansiering vilket gav friskolorna en större chans att kunna etablera sig

på marknaden (SOU 2014:5 s.71). Detta förändrar kommunernas roll. De ska utöver att

vara huvudman för de kommunala skolorna även sköta utbetalning till friskolorna (SOU

2014:5 s.72).

Valfrihetsreformerna med friskolereformen har inneburit att skolorna nu får profilera sig i

större utsträckning för att locka till sig elever på ett sätt som inte behövdes innan. Med

valfriheten behöver de olika utbildningskonceptionerna utmärka sig i jakten på elever. I

profileringen fokuserar skolorna på att passa elever med olika typer av intressen och

behov. Det fria valet av skolform leder också till att skolan och lärarnas makt att

bestämma vad elevernas behov är blir förskjutet. Det är nu upp till vårdnadshavare och

elever att välja vilken skola de anser vara bäst utifrån elevens egna individuella behov

(SOU 2014:5 s.220).

Den ökade valfriheten har i skoldebatten lett till att det skett en transformering av

begreppet jämlikhet till likvärdighet. Likvärdigheten är en förutsättning för att
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valfrihetsreformerna ska fungera. Målet är att utbildningen ska vara likvärdig och ge

samma förutsättningar att nå målen och utvecklas oavsett var i landet du studerar och

oberoende av vilken skola du väljer. Det är staten som följer upp och undersöker

utbildningskonceptionens likvärdighet i landet. Även om staten kontrollerar samtliga

skolor i Sverige, fungerar inte alltid principen om att alla skolor ska vara bra skolor. En

del av ansvaret ligger hos väljaren alltså i detta fall eleven och dess vårdnadshavare att

välja en bra skola. Likvärdighetens intåg i skoldebatten innebär också att det har skett en

förändring inte enbart genom ett nytt begrepp utan också av skolans syfte och uppdrag.

Begreppet jämlikhet innebar att skolan skulle genomsyra och stå i framkant i kampen för

ett jämlikt samhälle. Begreppet likvärdighet tillkommer i skoldebatten då valfriheten får

en stor betydelse. Likvärdigheten ska främja elevernas lärande oavsett bakgrund, språk

och kunskap. Det innebär att skolan ska vara lika för alla men inte likadan överallt (SOU

2014:5 s.220-221).

2.5 Entreprenörskap
I det senmoderna samhället får entreprenörskap en allt större roll och då specifikt i

utbildningskonceptionen. Det som sätter igång processen av en mer marknadsorienterad

skola med entreprenörskap i spetsen är det så kallade Lissabonstrategin. Lissabonstrategin

skapades år 2000 av EU-länderna och gick ut på att försvara deras övertag av marknaden

från den allt mer växande dominansen från utomeuropeiska länder. Entreprenöriella

förmågorna konstaterades vara den vinnande faktorn i arbetet för att gynna EU-ländernas

utveckling och status på marknaden (Skolverket 2021, Entreprenörskap i skolan – en

kartläggning). I och med införandet av Lgr 11 utformas nya tankar som formar

undervisningen i ny riktning. Entreprenörskap och entreprenöriella kunskaper får nu en

ny plats i skolan och formar en stor del av undervisningens innehåll (SOU 2014:5 s.674).

Entreprenörskap skrevs in i skolans värld i samband med Lgr 11. Entreprenörskap syftar

till en rad olika förmågor som på ett eller annat sätt är kopplade till marknaden och dess

behov. Skolverket beskriver att entreprenörskap i undervisningen ska syfta till kunskaper

som ska förbereda dem för arbetslivet. Eleverna förväntas ha med sig vissa kunskaper när

det går ut grundskolan som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden. De krav som

marknaden ställer på sökande är samarbetsvillighet, flexibilitet och frihet under ansvar

som skolan arbetar mer och mer för att förverkliga. Det finns många sätt att arbeta med

entreprenörskap i skolan. På gymnasiet är det ett eget ämne med särskilda mål och krav,
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medan i grundskolan är det mer något som ska genomsyra alla ämnen på ett eller ett annat

sätt som en löpande röd tråd (Skolverket 2021, Arbeta med entreprenörskap i

grundskolan).
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3. Tidigare forskning

3.1 Övergripande genomgång av forskningsunderlag
I tidskriften Utbildning & Demokrati skriver pedagogiklektorn Andreas Nordin ett kapitel

som heter “Centralisering i en tid av decentralisering.” Nordin analyserar hur skolan

verkligen är så decentraliserad som vi tror alternativt om spår av centraliseringen kommer

tillbaka eller om den aldrig riktigt försvunnit. Nordin beskriver den resa som den svenska

skolan gjort mot en decentraliserad styrning och de olika reformer som banat vägen för

detta. Han lägger stor tyngd på att beskriva de förändringar som skett i skolan under

1900-talets senare hälft. För att förenkla för läsaren använder Nordin sig av olika arenor

för att begreppsliggöra stryningsideerna. Den transnationella, den nationella och den

professionella. Genom att Nordin redogör för de olika styringsarenorna, visar han hur

hans tes om att utbildningsaktörerna inte alls är så decentraliserade stämmer. (Nordin, A.

2014 Centralisering i en tid av decentralisering).

I doktorsavhandlingen Hur ska du bli när du blir stor av Eva-Lena Lindster Norberg

analyserar hon hur entreprenörskap både som ämne men också som en pedagogisk

utgångspunkt påverkar medborgarfostran i gymnasieskolan. Hon skriver om att

fostransuppdraget har förändrats på så vis att utbildningskonceptionen idag lägger större

tyngd vid de marknadsvärda kunskaperna som de entreprenöriella förmågorna ger.

Lindster Norberg beskriver olika aktörers påverkan på policydokument och hur målet i

den senmoderna skolan är att eleverna ska bli självständiga företagsamma individer, och

vikten på de demokratiska kunskaperna försvagas. Genom dokumentstudier och

fokusgruppsintervjuer har Lindster Norberg analyserat begreppet entreprenörskap i den

nutida skolan. (Lindster Norberg, E. L. 2016. Hur ska du bli när du blir stor?).

I boken Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika

institutionella sammanhang beskriver Peter Gustavsson i sitt kapitel

“Samhällskunskapsämnets kris” hur samhällskunskapen fått en förändrad roll i det

senmoderna samhället. Gustavsson redovisar för hur samhällskunskapsämnet fått en ny

karaktär och innebörd under skiftet från den moderna till den senmoderna perioden. Den

huvudsakliga tesen är att samhällskunskapen idag inte har den förankring till samhället

som den förut hade. Gustavsson pekar på en skiftning i ämnets samhälleliga funktion, han
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beskriver hur den reproducerande funktionen som ämnet tidigare hade inte längre

existerar. Förr syftade samhällskunskapen till att forma eleverna till ideala medborgare

baserat på de demokratiska och politiska föreställningarna, detta hade en emanciperade

aspekt. Idag menar Gustavsson att ämnet i den senmoderna utbildningskonceptionen

bidragit till en avpolitiserad skola och en instrumentell kunskapssyn. (Gustavsson, P.

2014)

3.2 Decentraliseringsprocessen
Samtliga författare bakom de vetenskapliga texter som vi tagit del av och som ligger till

grund för kunskapsöversikten, beskriver de reformer som äger rum under 1990-talet.

Nordin beskriver att de förändringar som sker mot en decentraliserad styrning av skolan

sker med anledning av förändringsprocesser i samhället och nya krav på en mer flexibel

och anpassningsbar organisation. Vidare beskriver Nordin att bärande element i debatten

kring decentraliseringen är att det bör ske en separation mellan stat och kommun som

beställare och utförare. Det sker en marknadsanpassning av den offentliga sektorn där

valbarhet för brukarna och konkurrens mellan olika utförare ses som något

eftersträvansvärt. År 1991 leder reformarbete i denna anda till att skolan

kommunaliserades och friskolereformen tar plats (Nordin, A. 2014:28). Med

decentraliseringen av skolan har det enligt Nordin lett till att utbildningsområdet och

utbildningsfrågor öppnats upp för aktörer som vanligtvis inte ingår i detta område.

Aktörer såsom EU och OECD har fått en stor inverkan i utbildningsområdet och de bör

enligt Nordin finnas med i granskningen för en förståelse av skolans styrning. Även

Lindster Norberg lyfter fram de olika aktörernas påverkan av skolans styrning genom att

beskriva hur det sker en kunskapsförskjutning genom att aktörer såsom OECD och EU

påverkar policydokumenten i en ny riktning där entreprenöriella förmågor likställs och

värderas lika högt som att vara en aktiv ansvarstagande medborgare (Lindster Norberg, E.

L. 2016:27). Nordin beskriver att de finns olika aktörerna att ta hänsyn till i förståelsen av

skolans styrning befinner sig i olika institutionella kontexter och beskrivs av Nordin ingå i

olika arenor; transnationell, nationell och professionell. Med andra ord har

decentraliseringen lett till att allt fler aktörer kan ta sig in på marknaden och driva

utbildningsfrågor i en viss riktning (Nordin, A. 2014:30-31). En av de stora förändringar

som sker till följd av att undervisningens innehåll inte längre bestäms på en central nivå

banar väg för en rad kontrollapparater. Med läroplanen 1994 bryts den centrala
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innehållsstyrningen och statens ansvar beskrivs nu vara att formulera mål för

utbildningen, för att sedan följa upp huruvida dessa mål har uppnåtts.

Undervisningsinnehållet läggs på den professionella arenan. Detta banar väg för den mål

och resultatstyrda skola som vi idag kan se (Nordin, A. 2014:34).

Som tidigare nämnt använder Nordin sig av olika arenor när han ska analysera skolans

styrning, Lindster Norberg använder sig av liknande arenor. Nordins transnationella går

att likställa med Lindster Norbergs formuleringsarena då båda syftar till den högre

övermakten det vill säga de aktörer som står utanför skolan exempelvis såsom OECD och

EU. Vidare använder sig Nordin av arenorna nationell och professionell där den nationella

arenan anspelar till staten genom bland annat skolverket och den professionella arenan

utgörs av lärarkåren och huvudmän. Lindster Norbergs realiseringsarena återspeglar

Nordins professionella arena på det viset att båda handlar om det som sker lokalt i

skolorna, genom undervisningen. Lindster Norbergs sista arena, transformeringsarenan

syftar till de sociala, ekonomiska och kulturella faktorer som påverkar uppbyggnaden av

utbildningskonceptionen.

Lindster Norberg lyfter fram aspekten på decentraliseringsprossesen som en

demokratisering av utbildningskonceptionen. Hon menar på att decentraliseringen från

början hade ett demokratiskt ändamål då vårdnadshavare och lärare fick allt större ansvar

och möjligheten att välja. Lindster Norberg redovisar för att de ökade valmöjligheterna

och den konkurrens som skapades dock bidrog med påföljder som inte räknades med i

kalkyleringen. Vårdnadshavare och elevernas möjlighet att välja fritt bland skolor,

skapade en konkurrens som i sin tur skapade en marknad. Med en marknad kommer

utbildningen att ekonomiseras och lärandet ses nu istället som en investering (Lindster

Norberg, E. L. 2016:27).

3.3 Entreprenörskapets framtåg
Lindster Norberg delar upp skolan med olika beteckningar såsom folkskolan,

efterkrigsskolan, skola för livslångt lärande och skolan i vår samtid för att beskriva de

strukturer som styr skolan inom respektive tidsperiod. Lindster Norberg beskriver hur

entreprenörskapet kliver in i skolan och ekonomiserar fostransuppdraget. Det handlar inte

längre om att fostra ansvarstagande medborgare utan ekonomiska aktörer. Hon lyfter även

hur Sverige pekas ut som det mest marknadiserade utbildningssystemet i världen.

Entreprenörskap är starkt kopplat till marknaden och entreprenörer förväntas göra de
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bästa ekonomiska valen för sin egen del. Detta krockar med de demokratiska värdena där

det kollektiva alltid ska ställas i fokus (Lindster Norberg, E. L. 2016:14). Gustavsson har

genom sin analys av samhällskunskapens innehåll och funktion i det senmoderna

samhället sett en tydlig förändring mellan den moderna och den senmoderna

kunskapssynen. Han nämner inte entreprenörskap men i redovisningen av de senmoderna

kunskaperna som samhällskunskapen reproducerar går det att se en stark koppling med de

entreprenöriella förmågorna som övriga författare i denna kunskapsöversikt har talat om.

Gustavsson skriver att samhällskunskapen har gått från att ha en kritisk och frigörande

funktion till att bli en teknik eller medel för att bli en fungerande medborgare som jagar

en individuell vinning och nytta (Gustavsson, P. 2014:280). Även Nordin redovisar för

entreprenörskapets ökande betydelse i skolan. Detta gör han genom att redovisa för EU:s

vision och målsättningar med skolan. EU lanserade Europa 2020, med syftet att skapa en

bättre sammanhållning av den obligatoriska skolan och dess fokus på livslångt lärande

och arbetsmarknadsutbildning. Detta projekt namngavs “unga på väg”. Nordin lyfter den

kritik som tidigare syftade på att den europeiska utbildningskommissionen inte svarat upp

till kunskapssamhällets krav och arbetsmarknadens behov, på ett tillfredsställande vis.

Nordin citerar ur europeiska kommissionens rapport En strategi för smart och hållbar

tillväxt för alla (2010) kommissionens förhoppning om att kursplanerna ska fokusera på

kreativitet, innovation och entreprenörskap (Nordin, A. 2014:32). Nordin menar vidare att

den marknadsanpassade skolan leder till att arbetsmarknaden avgör vad som är värdefull

kunskap (Nordin, A. 2014:33).

3.4 Kunskap som en vara på marknaden
Gustavsson visar att det skett en förändring kring kunskapens ändamål och då främst

genom undervisningen i samhällskunskap i det senmoderna samhället. Han pekar på att

kunskap har ersatt arbete och kapital som den viktigaste produktionsfaktorn i dagens

samhälle. Gustavsson menar att kunskapen som vi förvärvar oss blir ett bytesvärde på

marknaden. Detta på grund av att kunskaperna inte längre har en stark koppling med de

samhälleliga värdena. Kunskapen är inte längre frigörande och den förvärvs inte heller

med ett syfte att utveckla och driva samhället. Kunskapens värde beskrivs vara att kunna

säljas och köpas därför blir kunskaperna instrumentella och individuella. Gustavsson

målar upp en bild av medborgaren som skaffar sig kunskaper i en ändamålsenlig riktning,

med syftet att öka det individuella kunskapskapitalet. Kunskaper för att förstå samhället
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och dess värden som människor tidigare fick genom fronesis och episteme beskrivs vara

underordnat i det senmoderna marknadsanpassade samhället (Gustavsson, P.

2014:276-277).

Nordin och Lindster Norberg redogör i sina texter för hur kunskap blir ett medel för

tillväxt och konkurrens. Nordin beskriver hur det sedan 1970-talet har pågått en

kunskapsskiftning där värdet på kunskap ses som ett konkurrensmedel i den globala

ekonomin (Nordin, A. 2014:31). Det Europeiska Rådet hade ett ömsesidigt mål att skapa

en stark gemensam europeisk identitet. Detta skaffar EU-länderna sig genom att utforma

en standard för europeiska utbildningsområdet med gemensamma mål och riktmärken.

Kunskap och utbildning sågs som ett konkurrensmedel och Europeiska Rådet ville vara

bäst på den globala marknaden. En marknadsanpassad skola växer fram med målet att

skapa anställningsbara individer, skolan ses helt enkelt som en leveransagentur (Nordin,

A. 2014:33). Lindster Norberg lyfter fram hur det ökade inflytandet av entreprenörskap i

skolan har skapat nya förmågor som ses som primära i medborgarfostran. Det är attraktivt

på arbetsmarknaden att besitta dem entreprenöriella förmågorna och dessa kunskaper ses

också som en investering i tillväxten av humankapitalet (Lindster Norberg, E-L. 2016:44).

Lindster Norberg skriver också om hur elever blir upplysta om att det finns en önskan om

anpassningsbara och drivkraftiga medborgare. Samhället vill ha elever som är utrustade

med de entreprenöriella förmågorna (Lindster Norberg, E-L. 2016:52).

3.5 Positionering
Syftet med denna text är att undersöka skolans förändringar och i synnerhet de

förändringar som pekar mot en ökad marknadisering av skolan. Den forskning som

diskuteras och lyfter fram blir relevant till vår tes utifrån många olika perspektiv. Delvis

diskuterar och analyserar samtliga författare till den tidigare forskning som vi valt att

använda oss av, de förändringsprocesser som äger rum i och för skolan under den

senmoderna perioden. Alla statliga organisationer börjar då utgå ifrån ett mer målstyrt

perspektiv. De resultat som diskuterats ovan har alla en gemensam ståndpunkt av hur

kunskapen idag är värdefull ur ett marknadsperspektiv. Samtliga författare pekar på en

värdeskiftning av kunskapens betydelse och innehåll under den moderna till den

senmoderna perioden. Resultaten av den tidigare forskningen visar att förändringarna som

sker i den senmoderna utbildningskonceptionen pekar på att undervisningsinnehållet är

influerat av marknaden och de kunskaper som anses vara av värde inom detta fält.
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Resultaten antyder att vår tes, om att det har skett en värdeskiftning i utbildningens

innehåll och mål har utvecklats i den riktning som ämnas att undersökas. Detta genom att

granska tendenser och diskurser i kursplanen i samhällskunskap. När vi analyserade och

valde ut innehållet i kunskapsöversikten valde vi ut de delar som vi ansåg vara relevanta

och av betydelse för vårt undersökningsområde. Därför blir de rubriker som vi valt att

använda alla relevanta delar på olika sätt. Vi kommer troligtvis inte att använda varenda

del i samma utsträckning men vi anser ändå att samtliga fyller en funktion i vårt arbete.
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4. Teoriavsnitt

4.1 Det senmoderna samhället
Det finns ingen exakt definition om vad det senmoderna samhället är och innebär men en

rad olika sociologer har tagit sig an utmaningen att begreppsliggöra detta fenomen. Det

alla är överens om är att det handlar om den förändring som sker i övergången från det

moderna samhället till det vi lever i idag. Vi kommer nedan presentera några av de olika

sociologernas tolkningar av det senmoderna samhället.

För att förstå det senmoderna samhället måste det finnas en kunskap om den moderna

tidsepoken. Den moderna tidsepokens nyckelord är produktion, institution, utilitarism och

förnuft. Under den moderna tidsepoken fanns en stark välfärdsstat vars syfte var att föra

in människor i produktion. Arbete och produktion var det centrala i det moderna

samhället och här skapades politiken, identitet och relationerna. Det som utmärker den

moderna tidsepoken förändras och stöps om i övergången till det som benämns som det

senmoderna samhället. Främst sker förändringarna genom en intensifiering till följd av

teknologin och globaliseringens intåg (Giddens, A. 1996:17, Modernitetens följder).

Anthony Giddens tolkning av det senmoderna samhället tar sin grund i att den förändring

som skett markerar en period som är frånskild från den förra. Giddens menar att den

moderna perioden inte riktigt är över men den postmoderna perioden har inte heller börjat

och därför använder han sig av begrepp senmodernitet. Han anser att det inte går att

benämna det som postmodernitet för att då befinner vi oss i ett samhälle där människan

helt gått ur den moderna perioden vilket enligt Giddens samhället ännu inte har. Det

moderna samhället har absolut förändrats men inte i den utsträckning att det går att kalla

det för ett postmodernt samhälle (Giddens, A. 1996:13-14). Giddens visar på de

förändringar som sker genom att analysera säkerhet och fara, tillit och risk samt

åtskiljandet av tid och rum för att särskilja moderniteten från senmoderniteten och visa på

dess utveckling i en senmodern riktning.
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Till skillnad från Giddens menar den polsk-brittiske sociologen Zygmunt Bauman att

samhället i princip har lämnat det moderna och gått in i ett nytt samhällstillstånd, det

Bauman benämner som det postmoderna och som han senare etiketterar som flytande

modernitet. Några av de argument som Bauman använder för att påvisa att samhället har

lämnat den moderna perioden är att världen inte längre besitter en förutsägbarhet. I alla

fall inte på det sätt som var en förutsättning för den framtidsplanering och utveckling

byggd på logik och rationalitet, som utmärker den moderna tiden. I det postmoderna

samhället finns ingen rationalitet utan allt förhandlas genom känslor. En annan stor

förändring är att de överordnade och de maktstrukturer som styrde i det moderna

samhället, inte längre är lika tydliga i det postmoderna samhället (Bauman, Z.

2002:89,97, Det individualiserade samhället).

Ulrich Beck instämmer med Giddens teori att samhället fortfarande befinner sig i

moderniteten och inte ännu gått in i postmoderniteten. Han menar att människan existerar

i en ny form av modernitet som är knuten till risksamhället och inte alls i lika stor

uträckning knuten till industrisamhället. Han benämner den nya spirande moderniteten för

reflexiv modernitet och han menar att samhällsmedborgarna nu allt mer utgår från sig

själv som individ. Detta innebär att individen inte tänker lika mycket på klassituationen

och därmed blir reflexiv (Ritzer, G. 2009:458, Sociologisk teori)

I denna text kommer begreppet senmodernitet användas med utgångspunkt i Giddens

beskrivning. Detta då det passar bäst in på det undersökningsområde som kommer att

analyseras.

4.1.1 Giddens & hans begrepp senmodernitet
Giddens redovisar för att åtskiljandet mellan tid och rum har lett till en företeelse kallad

urbäddningsmekanismer. Detta ligger till grund för den utveckling som äger rum i den

moderna fasen (Giddens, A. 1996:29). Urbäddning handlar om att sociala relationer "lyfts

ut ur" sina lokala interaktionssammanhang och omstrukturerats över obegränsade

områden av tidrummet. Giddens beskriver att det finns två typer av

urbäddningsmekanismer, den första kallas symboliska medel och det mest välkända

sådana är pengar. Förr var pengar något som var mer kopplat till rummet då människor

handlade med fysiska medel såsom kontanter. Idag är pengar bara en siffra på ett konto

som kan byta ägare och valuta genom några klick i telefonen, det spelar ingen roll vart i

världen du befinner dig. Distanseringen mellan tid och rum är ett faktum (Giddens, A.
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1996:30). Den andra urbäddningsmekanismen är expertsystem vilket Giddens definierar

som professionell expertis och som finns i våra vardagsliv, så som läkare, snickare och

lärare. På liknande sätt som symboliska medel bryter expertkunskaper genom tid och rum,

eftersom det är teknisk kunskap som är giltig oavsett när, var, eller av vem som den

brukas (Giddens, A. 1996:34). I det senmoderna samhället kan tydliga kontrollenheter

användas som ska se till dessa expertsystem. För att kontrollera att det sker en utveckling

i den mån staten begär görs det avstämningar. Detta tar sig uttryck i form av

kunskapsutvärderingar såsom PISA som drivs av OECD och de nationella proven. Proven

syftar till att jämföra olika länders och skolors kunskapsframgång. Detta blir allt viktigare

då den nya tidens globalisering vill öka konsumtion och produktion av kunskap. Det

skapas ett krav på utbildningskonceptionens effektivitet och som en reaktion på detta

bildas det en konkurrens mellan de olika länderna (Säljö, Lundgren & Liberg, 2017:147).

Därför skapar staten allt tydligare kursplaner med allt mindre spelrum för att samhället

inte har tillit till lärarprofession och dess expertis. Att skapa mätbara datainsamlingar är

ett enkelt sätt att se till att skolan följer de förväntningar och krav som staten har på den.

Det är också en konsekvens av åtskiljandet mellan tid och rum, staten behöver inte vara

på plats i klassrummet för att styra utan det kan göras på avstånd genom nämnda

standardiserade kunskapstester.

För att förklara människors acceptans av urbäddningsmekanismer använder sig Giddens

av begreppet tillit. För att förstå innebörden av begreppet tillit menar Giddens att tilliten

måste sättas i relation till begreppet risk. Det som tidigare betraktades som öde det vill

säga det som var förutbestämt av en högre makt som Gud, börjar nu människor i det

moderna samhället att se som ett resultat av mänskliga handlingar. Det är människan själv

som utgör den största risken i samhället (Giddens, A. 1996:37). Eftersom risker ses som

ett resultat av mänskliga handlingar menar Giddens att individerna i samhället måste hysa

tillit till sina medmänniskor. För att skolan ska fungera på ett bra sätt behöver samhället,

staten och vårdnadshavarna lägga sin tillit på på skolan som institution och till varandra.

Samarbetet mellan alla inblandade parter i skolsystemet måste fungera för att tilliten ska

väga upp för de potentiella riskerna som kan uppstå inom institutionen (Giddens, A.

1996:37-38).
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Risker och faror i det moderna och senmoderna samhället är starkt förknippade med den

samhällsutveckling som sker genom en ökad globalisering. I takt med att globaliseringen

lämnar sitt avtryck på riskernas karaktär i vår tid, blir risker såsom kärnvapenkrig och

global uppvärmning sådana risker som inte specificeras på ett visst område utan berör

hela världen. Denna typ utav risker fanns inte i tidigare samhällsperioder, då riskerna

istället var starkt förknippade med de lokala förhållandena (Giddens, A. 1996:119).

I dagens senmoderna värld som även kallas för informationssamhället sprids nyheter i en

snabb takt över hela världen och med många olika aktörers påverkan. Därför blir skolans

roll som samhällsutbildare att se till att eleverna och de framtida medborgarna besitter rätt

kunskaper och verktyg för att sålla i denna informationsvärld, som annars riskerar att

förgöra oss med potentiellt konstruerade och påhittade hot. Utbildningskonceptionen har

tagit på sig detta ansvar och påverkats av samhället genom att utveckla kursplaner där

källkritik får allt större utrymme. Detta kan ses i samtliga ämnen för att ge eleverna de

kunskaper och verktyg som behövs för att leva och verka i det senmoderna

informationssamhället.

4.2 Globaliseringen och skolan
Globaliseringen karaktäriseras av de förändringsprocesser som knyter samman olika

samhällen och regioner i ömsesidiga beroendeförhållanden (maktrelationer) över världen.

Globaliseringen rör både de ekonomiska, demokratiska och politiska perspektiven (Held,

D. & McGrew, A. 2003:11 Den omstridda globaliseringen). Dock beskriver Held att detta

inte innebär ett världssamfund där ömsesidigt beroende resulterar i en fredlig

världsordning. Ett utökat samarbete kan snarare resultera i att konflikter och

bakåtsträvande politiska idéströmningar, som bottnar i främlingsfientlighet kan öka i

storlek på grund av att världen blir allt mer sammanflätad (Held, D. & McGrew, A.

2003:11).

Globaliseringen påverkar även skolan i både politisk och ekonomisk utsträckning då

kunskap, arbetskraft och materiella resurser idag är allt viktigare element för vår

utveckling i en hållbar anda. Därför vill staten att utbildningskonceptionen ska leva upp

till de förväntningar som den nya världen ställer på utbildningen, detta i form av att skapa

ekonomisk utveckling. Utbildningen blir en vara som kan köpas av både nationer och
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individer, med syftet att utveckla kunskaper och kompetenser som krävs för att driva

samhället framåt (Lundgren, U. 2010:145-146). Som tidigare nämnt i både

bakgrundsavsnittet och kunskapsöversikten tillkommer entreprenörskap och får en ny

plats i skolan och formar en stor del av undervisningens innehåll i Lgr 11 (SOU 2014:5

s.674). Entreprenöriella kunskaper kan ses som en av de åtgärder som konstruerats med

syftet att driva samhället i en viss riktning.

4.3 Konsumtionssamhället
Vårt undersökningsområde syftar till att ta reda på ifall den svenska skolan har gått från

ett starkt demokratiskt fokus till ett fokus på att reproducera marknadsvärda kunskaper.

Genom att ta del av Baumans tes om det senmoderna samhället som ett

konsumtionssamhälle, kan en inblick ses i de strukturer som kan ligga till grund för hur

och varför skolan går i en viss riktning i dagens samhälle. Ett sätt att se detta i dagens

senmoderna samhälle är genom att ta sig en titt i kursplanerna. I Lgr 11 står det att eleven

ska ha kunskaper om hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och hur dessa strukturer

har olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och

andras livssituation (Skolverket, 2011, Kursplan Samhällskunskap).

Sociologen Zygmunt Bauman karakteriserar vår samtid genom att peka på flytande

relationer, identiteter och institutioner som ständigt förändras. Genom Baumans studier av

vår samtid har han lyft fram och redovisat för konsumtionens betydelse och innebörd i det

senmoderna samhället som han också kallar för konsumtionssamhället. Det finns en rad

utmärkande och karakteristiska drag i konsumtionssamhället som kan lyftas fram för en

tydlig analys av vad konsumtionssamhället betyder för vår samtid. Samt de olika

strukturer som ligger till grunden för hur relationer, identiteter och institutioner formas.

Bauman skiljer på begreppen konsumtion och konsumism. Konsumism beskrivs som den

viktigaste drivkraften i det senmoderna samhället. Det är den drivkraften som ligger till

grund för utformningen av människans begär och behov. Bauman beskriver att

konsumtionen har tagit över den roll och innehar nu de värden som arbetet innebar i

produktionssamhället, det är också denna övergång som skapar konsumismen som en

egenskap hos samhället. Konsumtion beskrivs å andra sidan som en enskild handling

utförd av enskilda människor (Bauman, 2008:36, Konsumtionsliv). För att förstå
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konsumismen och dess innehåll analyserar Bauman vad det är människan behöver, begär

och längtar efter och hur dessa parametrar har förändrats fram till inträdandet av

konsumtionssamhället med dess konsumismkultur. Förhållandet till konsumtion har under

det senmoderna samhället fått en annan innebörd och innehåll än vad den tidigare hade i

produktionssamhället. Konsumtion i produktionssamhället kom med ett löfte om en säker

och tryggad framtid. Långsiktig säkerhet var viktig och konsumtion skedde inte för att

omedelbart bringa njutning eller tillfredsställelse till konsumenten (Bauman, 2008:37-38).

En av de tydligaste kontraster som kan ses mellan konsumtionen under

produktionssamhället och i det samhället som Bauman benämner som

konsumtionssamhället är konsumtionens syfte och funktion. Det är inte den långsiktiga

säkerheten som driver dagens konsumtion. Det är snarare begäret att snabbt kunna

tillfredsställa och släcka nyupptäckta behov som driver konsumismens ekorrhjul.

Produktionssamhällets fasta värden i form av långsiktighet, försiktighet och varaktighet

bytts ut mot ett intensifierat mänskligt begär. Begäret är inte enbart att sträva efter

tillgodogörelse av de basala behoven utan skapar hela tiden nya och omättliga behov.

Konsumismen frodas i det omätliga och hjulet drivs av att tillfredsställelsen aldrig är

absolut. Det är en snabb förbrukning och ständigt nya behov som är ledande i

konsumismens samhälle (Bauman, 2008:39).

Att människan befinner sig i ett flytande samhälle där konsumtion och konsumism ligger

till grund för hur det senmoderna samhället bedrivs. Detta kan vara en förklaring bakom

vår tidigare redovisning av skolans förändring genom bland annat

decentraliceringsprocessen, friskolereformen och den ökade marknadiseringen av skolan

som institution och dess kunskapsinnehåll. Krav på ökad valfrihet i skolan, konkurrens på

nationell och global nivå tyder på en utveckling i marknadens anda (Bauman, 2008:39).

Likaväl som lärare förbereder eleverna för att komma ut i informationssamhället genom

att ge dem de verktyg som behövs för att vara källkritiska, måste också läraren förbereda

dem för att komma ut i ett konsumtionssamhälle som de förväntas medverka och vara en

del av.
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5. Material & metod

5.1 Material
Undersökningen kommer att beröra kursplanerna i samhällskunskap från åren 1969, 1980,

1994, 2011 och 2022. Undersökningen kommer inte beröra 1962 års kursplan då det

krävdes en begränsning i urvalet av materialet. Det underlättar att granska de kursplaner

som på något sätt tar ursprung från sin företrädare för att analysera de förändringar som

kan ha skett i samhället. 1969 och 1980 års kursplaner är valda för att undersöka om det

finns en koppling mellan kursplanen och den moderna tidsperiod då de är producerade.

Medan 1994, 2011 och 2022 års kursplaner är valda för att undersöka hur texten speglar

den tid då den är konstruerad och som i denna forskningsundersökning benämns som det

senmoderna samhället.

Studien förväntas bidra med en ny infallsvinkel, för att få en större förståelse för hur

skolan fungerar som institution och för vilken kunskap som förmedlas i den. Särskilt i

kontrast till det samhälle som speglas i den senmoderna perioden. Någon tidigare

forskning som analyserar kursplanerna i samhällskunskap utifrån den aspekt som har valts

saknas. Målet med undersökningen är att redovisa för varför viss kunskap får mer plats än

annan kunskap i dagens utbildningskonception. Forskningen blir relevant för dem som

använder sig av kursplanen vilket både är undervisande lärare och elever som blir

undervisade. Det kan även vara relevant för dem som arbetar med att utforma

styrdokument till skolan.

5.2 Metod
Den metod som kommer att användas är en kvalitativ metod i form av en

dokumentationsanalys, där granskningen av innehåll sker ur ett samhällsvetenskapligt

förhållningssätt. Mer bestämt kommer det att hållas ett diskursanalytiskt förhållningssätt

till granskningen av läroplanerna. Detta för att undersöka om marknaden har påverkat

kursplanen i samhällskunskaps innehåll över tid och hur dessa styrmedel faktiskt påverkar

framtidens medborgare. Undersökning blir kvalitativ då diskursanalysen och vägledande

frågor kommer att bearbeta texterna genom att analysera utvalda begrepp som ryms inom

läroplanerna. Detta görs för att titta på underliggande innehåll som inte beskrivs rakt ut
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genom det skrivna ordet och för att få en bild av hur läroplanerna formar samhället i en

viss riktning. Den kvalitativa datainsamlingen är till fördel i den tänkta undersökning

detta då den specificerar sig på att samla in data i form av ord. Orden i undersökningen är

begrepp såsom entreprenörskap, marknad och demokrati. De är valda för att påvisa vår tes

som grundar sig i att skolan idag fokuserar mer på de marknadsvärda kunskaperna

(Denscombe, M. 2017:393).

Det hade också kunnat gå att använda sig utav hermeneutik som forskningsansats då

hermeneutiken avser att tolka texter för att förstå mänskliga erfarenheter och människors

livssituationer. Det kan användas både vid tolkning av självständiga individer men också

av grupper. Enligt hermeneutiken ses och studeras alltid ett påstående om verkligheten

utifrån olika aspekter. Detta gör det därmed relativt omöjligt att ställa sig objektiv, i

förhållande till sitt själv, när den studeras. Hur forskare tolkar och förstår grundar sig

alltid i deras erfarenheter och händelser, därför skuggas alltid tolkningar av dessa

(Alvesson, M., & Sköldberg, K. 2008:216, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och

kvalitativ metod). Kontexten kan vara olika för olika personer det vill säga ett och samma

textstycke kan generera olika påståenden för olika personer vid samma tillfälle.

Anledningen till att hermeneutiken väljs bort är eftersom den har ett huvuddrag som

uppträder genom att forskaren inte kan förstå texters delar utan att sätta den i perspektiv

med helheten. Det vill säga i denna undersökningens fall skulle det innebära att

kursplanen var tvungen att sättas i kontext med alla de dokument som ligger till grund för

skolkonceptionen som tillsammans utgör grunden för vad skolan är och hur den ska

organiseras (Alvesson & Sköldberg, 2008:193f)

5.3 Materialbearbetning
För att bearbeta de texter som är tänkta att utgöra navet i forskningsarbetet kommer

diskursanalys vara den metod som används. Definitionen av diskursanalys kan kortfattat

beskrivas som ett teoretiskt perspektiv som är adekvat när någon skriver forsknings- eller

examensprojekt där det ska utvärderas, undersökas och förstås hur språk påverkar

människor och samhället i stort. Diskursanalysen kan användas genom olika
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tillvägagångssätt och med hjälp av olika metoder (Svensson, P. 2019:16 Diskursanalys).

Exempelvis kommer det skrivna orden i kursplanerna granskas, detta genom att

diskursanalysen undersöker de begrepp som finns representerade i materialet. På sådant

sätt att det kan bildas en uppfattning om den samtid där texterna är producerade.

Undersökningen kommer också beröra vad dessa begrepp säger om samhället på en

makronivå, där fokus ligger på att analysera hur samhället påverkar individerna i en viss

riktning genom dessa begrepp och vice versa. Detta gör det också möjligt för oss att

använda oss av vår forskningsfråga “Hur uttrycks en eventuell värdeskiftning i kursplanen

för samhällskunskap mellan den moderna och senmoderna perioden? “ genom att

analysera de olika begreppen från respektive kursplan från de olika tidsperioderna, samt

granska vad de säger om sin samtid. Mer konkret är det dessa fyra begrepp som vi

kommer att leta efter för att sedan analysera; demokrati, gemensamma, självständighet

och grupp. Det kommer finns modifikationer på ord som kommer räknas med i begreppen

dock kommer dessa tydliggöras i texten. Det kommer också att tillkomma nya begrepp

under undersökningens gång då olika begrepp har stor betydelse i olika kontexter,

sammanhang och tidsperioder. Det är viktigt att dessa begrepp också analyseras då det

speglar den tid då dokumenten är skrivna och ger undersökningen belägg för att se den

förändring som både påverkar samhället men också skolans kursplaner.

I den diskursanalytiska bearbetningen av texterna, kommer följande frågor att försöka

besvaras genom de begrepp som finns synliga och skapa en djupare förståelse för

begreppens faktiska innebörd. Dessa diskursanalytiska frågor är tagna från Martyn

Denscombes bok Forskningshandboken (2018:410).

1. Finns det belägg för att en bredare ideologi kommuniceras genom texten?

2. Återspeglar data vissa sociala, politiska eller historiska förhållanden under vilka

de producerades?

Diskursanalysen kommer att kompletteras genom att de didaktiska frågorna vad och

varför används. Vad är det som står i läroplanerna och varför ska eleverna lära sig just

det? Den didaktiska frågan som inte kan besvaras är hur, detta för att det inte går att
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garantera hur lärarna arbetar med läroplanerna i sitt klassrum. Det går inte heller att

garantera hur dessa läroplaner realiseras i undervisningen.

5.4 Reliabilitet och validitet
Vi har valt att genomföra studien med hjälp av ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av

en diskursanalys. Kursplanerna är auktoritativa (statligt producerade) och därmed

redogörs de som trovärdiga, då det inte finns några bakomliggande motiv eller dolda

budskap (Denscombe, M. 2017:322). Offentliga statspublikationer blir trovärdiga då de

alltid är objektiva, fullständiga och uppdaterade. De texter som kommer att granskas är

också fristående från vår forskning då de existerar oavsett om vi undersöker dem eller

inte. Dokumenten finns parallellt med vår undersökning och uppstår inte med den.

5.5 Etiska ställningstaganden
Enligt Vetenskapsrådet (2021) finns det riktlinjer att ha i beaktning när någon gör en

vetenskaplig undersökning. Då undersökningen inte i någon form kommer att använda sig

av eller beröras av levande ting kommer det inte finnas någon risk för ett

integritetsintresse. Det kommer inte heller behövas skydd mot olika former av skada eller

risk för enskilda individer och grupper. Det som istället måste tas hänsyn till är forskarens

relation till uppgiften vilket Vetenskapsrådet har skapat fyra grundläggande vägledande

principer att ha i åtanke under forskningsstudien gång. Dessa fyra är tillförlitlighet som

handlar om att forskaren ska garantera att forskningen är av högsta kvalitet vilket

reflekteras i den utformning av metod, analys och tillvägagångssätt som används. Den

andra principen att följa är ärlighet, forskaren måste vara transparent och objektiv i sin

forskning. Detta innebär att det ska hållas ett professionellt avstånd till de underliggande

värderingar som annars kan skugga forskningen. Den tredje principen hänger på många

sätt ihop med den föregående och handlar om respekten till forskningen men även

kollegorna och samhället. Den fjärde och sista principen och kanske även den som väger

tyngst är ansvar. Som forskare i denna undersökning finns det en skyldighet att

forskningsanalysen uppfyller de kriterier som ovan är nämnda, men också att forskaren

kan försvara och stå upp för dess innehåll och resultat samt de konsekvenser som bidraget

till forskningen kan leda till (Vetenskapsrådet 2021).
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6. Resultat & analys
Undersökningen kommer gå tillväga på så sätt att det kommer ske en analys av de olika

kursplanerna med hjälp av de forskningsfrågor som tidigare nämnts. Det finns en

medvetenhet om att en text kan analyseras på flera olika sätt och därför kan det kommas

fram till flera olika resultat. Resultatet som forskningsansatsen kommer fram till behöver

inte vara den absoluta sanningen men den är en reflektion på hur vi som forskare ser på

läroplansförändringen över tid. Detta utifrån de ställningstaganden som har tagits till hjälp

när analysen av texterna gjorts. Hade forskningsansatsen använt sig utav ett annat

fokusområde med en annan typ av metod eller inriktning hade förmodligen resultatet

kommit att se annorlunda ut.

6.1 Huvuddrag
Forskningsansatsen går ut på att undersöka samhällskunskapens kursplan från åren 1969,

1980, 1994, 2011 och 2022. Fokus kommer ligga på syfte, mål och centralt innehåll i

varje läroplan vilket avgränsar vår undersökning något. För forskningen blir inte helheten

av läroplanerna relevanta i samma utsträckning som kursplanerna i samhällskunskap.

6.2 Lgr 69
Lgr 69 var den andra läroplanen som kom ut för grundskolan, på många sätt var den lik

sin företrädare i form av att fokus låg på eleven som en enskilt individ. Detta blir tydligt

på så sätt att eleven skulle leva och verka för kollektivet, det skulle inte spela någon roll

vilken samhällsklass du tillhörde utan alla elever skulle behandlas som individer med

personliga egenskaper, önskemål och möjligheter. Målen var i stort sett densamma men

tillvägagångssättet att uppnå dem var förändrad, den största skillnaden från föregående

läroplan var att kristendomskunskap har plockats bort (Säljö, Lundgren & Liberg,

2017:442).

När det kommer till själva undervisningen är kursplanen väldigt “öppen” i den

bemärkelsen att läraren har stor möjlighet för tolkningsperspektiv då det centrala

innehållet är ganska kortfattat och relativt innehållslöst. Kursplanerna besitter inte några

välutvecklade formuleringar och stöd till läraren vad det är som ska tas upp under

undervisningens gång. Det blir därför upp till läraren att hitta passande ingångar för att
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behandla arbetsområdet. Det kan tolkas på så sätt att det läggs en stor tilltro på

lärarprofessionen, att läraren besitter den kompetens som behövs för att avgöra vad som

bäst lämpar sig i undervisningen utifrån de centrala innehåll som läraren har till sitt

förfogande.

I granskningen av kursplanen utmärker följande huvuddrag sig. Lgr 69 konstrueras på de

två motsättningarna gemenskap kontra självständighet. Från ett par senmoderna ögon blir

dessa begrepp klart åtskilda då de är motsättningar till varandra. Självständigheten har

idag en annan innebörd där det läggs en större vikt på den individuella nyttan framför den

kollektiva gemenskapen. Men om det i analysen av texten tas hänsyn till frågeställningen

kring huruvida texten speglat den tid då den är konstruerad, som i det här fallet blir under

den moderna samhällsperioden. Då får de två begreppen en annan betydelse och det kan

urskiljas att det blir ett stort fokus på att eleverna ska utvecklas och ges verktyg att

självständigt ta egna ställningstaganden. Detta för att främja och organisera sig i

kollektivet och det gemensamma samhällslivet. Det blir inte den enskilda individens

självförverkligande som är i fokus, utan hur individen genom sitt självförverkligande kan

bidra till gemenskapen och det moderna samhället.

Något som kan anses återspegla den tid som dokumentet är producerat i är fokuset på

Sverige och närsamhället. Vikten i det moderna samhället låg på de lokala institutionerna,

vilket blir tydligt i kursplanen då huvudmomenten har en väldigt stark anknytning till

närsamhället. Eleverna förväntas lära sig om både hemkommunens organisationsliv och

om fackliga organisationer. Detta kan ses som en direkt koppling till den

socialdemokratiska ideologi som präglade samhället under denna tid. Socialismen har

alltid haft ett starkt fokus på människan som kollektiv och som delaktig i samhället i form

av att delta i ideella organisationer såsom fackföreningar och idrottsföreningar. Alla ska

vara med och bidra till den ort de lever på, därför blir det också viktigt att eleverna har

kunskaper om orten och det som finns runtomkring. Detta kan kopplas till hur Giddens

(1996) beskriver den intimitetsomvandling som sker i det moderna samhället där

gemenskapen är som starkast. Han utgår från den tyske sociologen Ferdinand Tönnies

begrepp gemeinschaft och gesellschaft som är två olika inriktningar av samhällstyper.

Gemeinschaft kan ses som en familj där egna ställningstaganden görs för det
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gemensammas bästa medan gesellschaft är mer som ett företag där fokus ligger på hur

individerna agerar för sitt egna självförverkligande (Giddens, A. 1997:111f). I lärostoffet

för Lgr 69 (Lgr 69:182) beskrivs det hur undervisningen ska präglas av närsamhället och

de lokala företeelserna som är bekanta för eleverna, det uttrycks på bland annat detta vis:

“Denna bör i största möjliga utsträckning byggas upp kring ett studium av konkreta

situationer i närsamhället — familj, skola, kamratkrets — samt teckna individens roll i

relation till grupper och samhällen.” - Lgr 69:182

Nyckelbegrepp Antal gånger i kursplanen för
samhällskunskap

Demokrati 2

Gemenskap (samarbete) 9

Grupp 4

Självständighet (egna insatser, egen hand) 10

6.3 Lgr 80
Till att börja med kan det konstateras att Lgr 80 och Lgr 69 står på samma grund. Båda

kursplanerna anser att samhällskunskapen är det ämne där eleverna ska få sitt

demokratiska vetande. Samhällskunskapen ska också bidra till att eleverna får en känsla

för hur de som medborgare aktivt kan påverka utvecklingen av samhället, genom att delta

och inte vara en passiv åskådare. Det som blir en uppenbar skillnad i analysen av dessa

kursplaner är att Lgr 80 är mer välutvecklad i sitt språk och är mer konkret i kursplanen.

Den ger påtagliga exempel på vad den vill att undervisningen ska innehålla och hur

innehållet ska bli en del av undervisningen. Tolkningen är inte längre lika fri för den

enskilda läraren som kunde ses i den tidigare kursplanen. Den enkla och tydliga

förändringen som kan ses och dras slutsatser om är då att lärarprofessionen får mindre

eget inflytande i innehållet och staten tar ett större ansvar i att styra innehållet i en viss
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riktning. Påföljden av detta kan möjligtvis bli att det skapas en större likvärdighet i

utbildningen, då det blir mer tydligt för vad och på vilket sätt utbildningen ska

organiseras. I och med att dessa konkretiseringar äger rum i Lgr 80, kan ett bredare

perspektiv ses i undervisningen då det inte längre läggs lika mycket fokus på närsamhället

och det lokala. Undervisningen tenderar att gå i en allt mer global riktning där

undervisningen ska bidra med att ge eleverna ett bredare och mer globalt perspektiv.

De tidigare kursplanerna konstruerades i en socialdemokratisk anda och med stort fokus

på gemenskap. Lgr 80 är den första kursplanen som konstrueras efter den långa

socialdemokratiska politiska styrningen. Resultatet tyder på att kursplanen avviker från

den föregående ideologiska inriktningen och blir mer påverkade av ett borgerligt

perspektiv (Lundgren, U. 2010:443). Framförallt kan detta ses genom att det träder in två

nya värdeord i kursplanen som tidigare inte haft något utrymme, nämligen rättigheter och

skyldigheter. Dessa två begrepp anses vara präglade av ett individperspektiv, så vida att

individens välbefinnande och rättigheter får större utrymme än tidigare när det låg mer

fokus på gemenskapen och de gemensammas bästa. Även om de gemensamma

fortfarande finns med i kursplanen genom bland annat ordet solidaritet och det

grundläggande för ämnet fortfarande är ett stort fokus på demokrati och demokratiska

strukturer. Tycks det ändå bli en ny riktning med större fokus på individer som just

enskilda och inte med lika stort fokus på grupptillhörighet. En annan iakttagelse som

gjordes i analysen av texten var att rättigheter nämns vid fem tillfällen medan

skyldigheter endast nämns vid två tillfällen, detta speglar att eleven har mer rättigheter än

skyldighet vilket känns som en stor skillnad från Lgr 69 där det var den enskildes egna

insatser som skulle jobba för det gemensamma problemen. Lgr 80 blir som en hybrid

mellan det gamla socialistiska tankarna med gemenskap och grupptillhörighet i fokus och

det nya mer borgliga idéerna med individen och dess rättigheter i centrum.

Ett annat ord som introduceras i kursplanen för samhällskunskap i Lgr 80 är konsument,

eleverna introduceras också till nya kunskaper om datorn och dess olika konsekvenser för

individer och samhället. Detta kan också ses som en återspegling av den tid som

dokumentet är producerat i. En tydlig markör för att samhällsutvecklingen har en

påverkan på innehållet i kursplanen är just introducering av dessa begrepp och
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kunskapsbehov. Sättet datorisering skrivs fram i kursplanen har en underliggande ton av

att samhällsmedborgarna bör vara aktsamma och den indikerar en viss oro för den

tekniska utvecklingen som samhället går igenom. Samt hur samhället och

arbetsmarknaden kommer påverkas av den nya tekniska progressionen.

Nyckelbegrepp Antal gånger i kursplanen för
samhällskunskap

Demokrati 5

Gemenskap (solidaritet) 2

Grupp 5

Konsument 1

Rättigheter 5

Självständighet (individ, egna insatser) 4

Skyldigheter 2

6.4 Lpo 94
Den fjärde kursplanen i samhällskunskap är den första där det finns märkbara ideologiska

förändringar. Eftersom den borgliga regeringen velat utveckla en ny läroplan med tydliga

måldokument för alla olika stadier i skolan (Säljö, Lundgren & Liberg, 2017:130).

Uppbyggnaden är inte alls lik föregående kursplaner, i Lpo 94 framstår det en stark

koppling till den decentraliseringsprocess som har ägt rum, detta genom att det för första

gången introduceras en tydlig uppdelning av syfte, mål och centralt innehåll. Det blir även

tydligare på hur skolkonceptionen ska arbeta för att se till att målen som är satta också

uppfylls.

Andra tydliga skillnader mellan Lpo 94 och de tidigare kursplanerna är

kunskapsinnehållets ändrade karaktär och nya begrepp som tyder på att samhället blivit

allt mer globaliserat. Denna globaliseringsprocess har lett till att skolor i större
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uttsträckning jämförs med varandra och en starkare kontrollapparat har blivit nödvändig

för att säkerställa en likvärdighet i utbildningen. Detta syns bland annat genom de tydliga

målen som framkommer i kursplanen. Målen uppger vad varje elev ska uppnå snarare än

det mer breda målorienterade fokuset som innan låg på att skolan hade mål att uppnå. I

kursplanen för samhällskunskap finns det mål att sträva mot som är riktat till

utbildningskonceptionen, detta gäller det som eleverna ska få ha möjligheter att lära sig.

Det finns också mål som eleverna skall ha uppnått där fokus istället flyttas till elevernas

egna förmåga att ta till sig den kunskap som skolan har gett dem tillgång till. Genom att

ha uppdelade mål blir det lättare för både läraren och kontrollapparaten att avstämma hur

många elever som har tillgodo gett sig den kompetens som förväntas av staten.

I Lpo 94 års kursplan i samhällskunskap blir det synligt att det passerat 14 år, det som

sticker ut mest är användandet av nyckelbegreppet demokrati. I Lgr 80 nämns begreppet

fem gånger i kursplanen, medan i Lpo 94 fördubblas antalet. Det måste finnas en

anledning till denna drastiska överkonsumtion av begreppet. Demokratibegreppet

synliggörs på ett sätt som tidigare inte var nödvändigt. Ett annat begrepp som står i nära

förbindelse med demokratibegreppet och som också har fått större utrymme i kursplanen

är begreppet gemenskap. Gemenskap nämns nu sex gånger vilket är en drastisk ökning i

jämförelse med tidigare kursplan.

Tolkningen av det som kan ha skett är att samhället har gått i en annan riktning och det

som tidigare var en självklarhet behöver nu stå utskrivet. Det lokala demokratiska

samhället speglade den moderna skolan, den demokratiska gemenskapen var det som

genomsyrade och låg till grund för moderna samhället. Det var en självklarhet att vara en

demokratisk aktiv medborgare som deltog i alla de lokala organisationer och föreningar

som fanns. Människan ifrågasatte inte samhället utan var bara en del av det och flöt med

som en våg i det stora havet. I det senmoderna samhället har en förändring skett som gör

att demokrati och dess värderingar inte längre är den grundpelare som håller oss samman

som en gemensam grupp. Fokuset är skiftat från gruppen till den enskilde individen,

medborgarna ser inte längre varandra som lika människor i en samlad grupp utan

globaliseringens konsekvenser gör nu att individen rör sig utanför det lokala och därför

stöter den nu på människor från olika kulturer och etniciteter. De mångkulturella får en
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plats i samhället och därför också i skolan. Tolkningen blir att samhället inte vill ge sig till

känna den förändring som har skett och därför överkompenseras det med begrepp såsom

demokrati och gemenskap för att samhället vill vara något det gått ifrån för länge sen.

Ett annat sätt att se på den förändring som pågår är att begreppet grupp försvinner helt

från kursplanen från att vara väl etablerat i föregående kursplaner. Detta tolkas som ett

slags skydd för att inte riskera att det blir en uppdelning av sociala grupper. Genom att

använda begrepp som grupp tyder det på att det finns ett vi och dem, det tydliggör

olikheter mellan människor. I tidigare kursplaner har begreppet används som ett verktyg

för att skapa en känsla av att vi alla utgör en gemensam grupp. Dels för att människor

tillsammans ska värna om varandra, dels agera för det gemensammas bästa.

Nyckelbegrepp Antal gånger i kursplanen för
samhällskunskap

Demokrati 10

Gemenskap (samarbete, samverkan) 6

Kulturellt mångfald 2

Rättigheter 3

Självständighet (individ, egna förmågan) 6

Skyldigheter 2

6.5 Lgr 11
Tillsammans med den nya läroplanen Lgr 11 kommer även en ny skollag SFS 2010:800.

Den nya skollagen har stark koppling till barnkonventionen vilket också kan ses i den nya

läroplanen Lgr 11. Värdegrunden genomsyrar verksamheten på så sätt att det kan ses en

tydlig relation till diskrimineringslagen (Säljö, Lundgren & Liberg, 2017:636f). Det blir

också tydligt att skolan allt mer organiseras under olika politiska styrningar, byråkratin får
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en allt mer framhävande roll i uppbyggnaden av utbildningskonceptionen. Utbildningen

blir som vilket företag som helst. Där det finns förväntningar på att de pengar som

investeras i utbildningen, också leder till att generera rätt kunskap och att de krav och

förväntningar som ställs på utbildningen efterlevs. Vårdnadshavare kan nu ställa krav på

utbildningen vilket leder till att staten måste kvalitetssäkra skolan. För om människor inte

är nöjda med skolan kan de ta sina barn därifrån och välja en annan skola med ett annat

koncept. Denna nya byråkrati skapar dokumentation vilket ger lärare en ny roll.

En allt mer strukturerad uppbyggnad av läroplanen kan ses i form utav tydligare indelning

av syfte, mål och centralt innehåll. Det som skiljer sig från tidigare läroplan är att det

centrala innehållet har delats in i olika kategorier vilket gör det enklare för läraren att

planera sina lektioner och veta vad som ska bedömas.

En likhet som kan ses mellan Lgr 11 och Lpo 94 är att även nu i den nya kursplanen

måste de tidigare självklara begreppen som demokrati tryckas på och synliggöras ännu

mer. Detta ses genom följande citat i kursplanen Lgr 11 för samhällskunskap:

Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att

reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle (Lgr

11:22).

Tolkning blir att de värden som tidigare var en del utav samhället och den gemenskap

som fanns under den moderna tidsperioden, inte längre anses vara något som naturligt

finns där. Kursplanen uttrycker att eleverna bland annat ska få tillägna sig kunskaper om

värden. Detta visar på en tydlig markering att dessa grundvärden inte längre är något varje

enskild varelse föds med och som finns naturligt i samhället utan det är något var individ

måste få kunskap om och lära sig. Det blir nu utbildningskonceptionens ansvarsområde då

det innan var en inbyggd ideologi i det demokratiska samhället.

Ett begrepp som dyker upp för första gången är digitaliseringen i form av digital, internet

och sociala medier. Här kan det verkligen ses en tydlig spegling till tiden då dokumentet

är skapat och den samhällsutveckling som skett. Även om digitaliseringen i mindre
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utsträckning smugit sig in i tidigare kursplaner som genom bland annat datoriseringen i

Lgr 80 har den inte alls haft det utrymme och betydelse som den nu får. Under Lgr 80

sågs den tekniska utvecklingen som något människan skulle vara kritisk och aktsam mot,

medan nu under Lgr 11 ses tekniken som ett verktyg som eleverna ska kunna bemästra.

Detta för att kunna vara en del av det samhället som de nu befinner sig i. Både begreppen

rättigheter och självständighet i form av individ och identitet är något som också tar mer

plats än tidigare. Det är inte längre samma fokus på det gemensamma och dess bästa utan

istället ska individer skaffa sig kunskaper om olika människors levnadssituationer. Detta

för att skapa förståelse men det finns ingen underliggande ton av att det måste göras något

aktivt utav det som eleven lär sig. Du ska ha förståelse och kunskaper om de utsatta och

svaga men du behöver inte agera för det gemensammas bästa, utan fokus ligger på din

egen resa. Du förväntas inte vara mer än en åskådare, du ska veta att dessa levnadsöden

finns och hur du kan göra för att undvika att hamna där själv, men mer än så krävs inte av

dig.

Nyckelbegrepp Antal gånger i kursplanen för
samhällskunskap

Demokrati 8

Digitalisering (digital, internet, sociala
medier)

10

Entreprenörskap 1

Gemenskap (samarbete, samverka) 5

Grupp 4

Rättigheter 10

Självständighet (individ, identitet) 10

Skyldigheter 2
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6.6 Lgr 22
Lgr 22 är en revidering av Lgr 11 och denna nya läroplan träder i kraft 1 juli 2022.

Regeringen vill se till att skolväsendet utvecklas i rätt riktning och innehar en hög kvalite

med fokus på likvärdighet i utbildningen (Skolverket 2021, Ändrade läroplaner och

kursplaner hösten 2022).

I stora drag är grunden densamma, den stora skillnaden är att det förtydligar mer precist

vad eleverna ska lära sig i det centrala innehållet. Med andra ord är tolkningsutrymmet nu

minimalt och läraren behöver inte själv fundera över vad som lämpligast bör rymma inom

de olika ämnesområdena. Ett exempel på detta är den föregående formuleringen i det

centrala innehållet, beslutsfattande och politiska idéer i Lgr 11 som formulerades på

följande sätt:

Några olika stats-och styrelseskick i världen (Lgr 11).

I Lgr 22 lyder nu följande formulering som en ersättare av det tidigare breda perspektivet:

Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt parlamentarism

och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan

fungera (Lgr 22).

En annan förändring som kan ses är hur samhällets förändringar påverkar skolans

innehåll. Samernas situation har blivit allt mer påtagligt och den har fått en ökad

uppmärksamhet i den mediala världen och allt fler har vädrat sina åsikter angående

situationen. Samma sak gäller det hedersrelaterade våldet och förtrycket som fått allt

större plats i samhället. Både medialt genom dokumentärer och nyheter men också på ett

politiskt plan genom att allt fler partier bemöter denna fråga och samhällsproblemet och

vill att det ska adresseras och hanteras. Samhällsutvecklingen speglas i Lgr 22 genom att

kursplanen nu ägnar en större del i det centrala innehållet åt att fokusera på att eleverna

tillägnar sig kunskaper om samerna, den samiska kulturen och samernas särställning som

urfolk. Att debatten kring hedersrelaterat våld nu lyfts fram i skolan syns genom att

begreppet hedersrelaterat våld står med i kursplanen. Detta begrepp har tidigare inte
39



existerat i kursplanen och har därför inte fått något utrymme förens nu med de nya

revideringarna.

Genom att kolla på nyckelbegreppen i Lgr 22 blir det tydligt hur det innan nya begreppet

digitalisering som kom med Lgr 11 inte har lika stor betydelse i den reviderade

kursplanen. Begreppet minskar från att nämnas tio gånger till att bara nämnas 3 gånger.

Anledningen till detta kan vara en konsekvens av att individer idag har internet via sina

mobiltelefoner och datorer internet med sig vart de än går. Internet behöver inte uttryckas

på samma sätt i kursplanerna för det är ett så pass etablerat och självklart verktyg i

samhället idag. Det som snarare blir en förändring är hur det i dagens samhälle inte

behövs kunskaper om hur elever ska använda internet som ett verktyg, utan fokus skiftar

istället till kunskaper om hur eleverna ska förhålla sig på internet. Allt ifrån vett och

etikett till hur de ska tolka olika källor på internet och de olika lagar som finns på nätet.

Skillnaden mellan Lgr 22 och tidigare läroplaner är att Lgr 22 är en revidering som görs i

förhållande till Lgr 11. De tidigare läroplanerna har varit helt nya då de ändrat innehåll,

uppbyggnad och i några fall även betygssystemet. Detta har gjort det enklare att se de

förändringar som sker i kursplanerna på ett djupare plan då det synliggjort de

samhällsförändringar och ideologiska bakgrunder som ligger till grund för förändringarna

i de tidigare läroplanerna.

Nyckelbegrepp Antal gånger i kursplanen för
samhällskunskap

Demokrati 9

Digitalisering (digital, internet, sociala
medier)

3

Gemenskap (samarbete, samverka) 3

Grupp 3

Rättigheter 7
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Självständighet (individ, identitet) 6

Skyldigheter 2

6.7 Sammanfattande analys av alla kursplaner
Giddens definition av begreppet senmoderniteten, handlar om hur människan inte

befinner sig i ett samhälle som helt gått ur den moderna perioden men inte heller

helhjärtat har övergått till det som skulle kunna kallas det postmoderna samhället

(Giddens, A. 1996:13f). Detta för att det hade inneburit att samhället gått ifrån

moderniteten och ingått i ett nytt typ av samhälle med nya strukturer. Han använder sig

istället av begreppet högmodernitet för att uppmärksamgöra skillnaden mellan de olika

perioderna inom moderniteten och för att poängtera att samhället fortfarande befinner sig

i moderniteten men en högutvecklad sådan som kännetecknas av reflexivitet (Giddens, A.

1996:49f)

6.7.1 Demokratibegreppet
Demokratibegreppet tycks ha gått från att vara en underliggande struktur i de tidigare

kursplanerna till att från och med 1994 års kursplan till och med 2022 års revidering, allt

mer kännetecknas som ett begrepp som eleverna ska utveckla kunskaper kring. Giddens

teori om att samhället har en fot i de båda moderniteterna kan därför ses genom

kursplanernas innehåll och hur det som innan var en självklarhet och en del av de

naturliga strukturerna, idag behöver förklaras och läras ut. Demokratibegreppet

symboliserar detta genom att bli ett nyckelbegrepp i de senare kursplanerna. Samhället

håller demokratibegreppet kärt och bäddar in det i kursplanen genom att tillskriva det

värden som innan fanns naturligt i det tidiga moderna samhället, och som i och med

samhällsförändringar inte längre besitter de värden som det en gång hade. I det tidiga

moderna samhället var närsamhället det som stod i fokus vilket gjorde det lättare att se sig

själv som en del av samhället, och att det människan gör faktiskt påverkar. I samhället

idag är världen i stort i fokus vilket gör det svårare att se sin egen demokratiska roll i det

stora. Giddens nämner i sitt verk Modernitetens följder hur globaliseringens efterverkan

gör att demokratin får en ny innebörd i samhället. Det bredare världsliga samarbetet gör
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det nödvändigt att öka kravet på demokratiskt medverkade för att se till att ha folket med

sig. Stora beslut måste tas med stöd av medborgarna i samhället (Giddens, A. 1996:155f)

En annan koppling som kan ses till de tomma värdena som produceras i den senmoderna

perioden är hur sociala relationer har dränerats på det meningsinnehåll som det en gång

besatt. Förr kände människan en gemenskap till de andra medborgarna i samhället, de

producerade samma värden och ideal. Idag har de moderna institutionerna ersatt de

meningsinnehåll som det sociala relationerna bidrog med, människor söker inte längre

mening i relationerna och gemenskapen utan söker sig istället till jaget för mening och

stabilitet (Giddens, A. 1996:111). Detta kan kopplas till hur i det tidigare kursplanerna

uppmanar eleverna att vara delaktiga och bidra till de gemensammas bästa för de sociala

relationerna innehöll värden. Idag är det inte alls samma fokus på de gemensammas bästa

utan eleverna ska fokusera på sitt egna självförverkligande för det är där det finner

mening och stabilitet.

6.7.2 Giddens urbäddningsmekanismer
Överlag kan Giddens teori om urbäddningsmekanismerna då främst åtskiljandet av tid

och rum ses i granskningen av kursplanerna över tid. I de tidigare kursplanerna låg det ett

starkare fokus på närsamhället och det som hände runt omkring på en lokal nivå. I takt

med granskningen av senare kursplaner blir digitaliseringens och globaliseringens intåg i

samhället också tydligt och detta gör att innehållet får ett bredare och mer distanserat

perspektiv. Fokus skiftar från närsamhället till att bli allt mer globalt och innehåller fler

världsliga aspekter. Held och Giddens har båda en klargörande bild för hur det

senmoderna samhället tänjer både på relationer likväl de rumsliga aspekterna. Det globala

synsättet understryker hur det världsliga påverkar det lokala och tvärtom, genom

globaliseringen skapas en utbredning av tid och rum vilket möjliggör aktiviteter och

relationer på en interregional och interkontinental nivå. Genom att relationen mellan tid

och rum undermineras skapas det utrymme för nya sätt att arrangera nya former av

relationer och institutioner som inte längre behöver vara bundna till det lokala (Held, D.

& McGrew, A. 2003:17) (Giddens, A. 1996: 66). Världen är enligt Held påväg att bli ett

allmänt socialt och ekonomiskt rum där människan blir ömsesidigt beroende av det som
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händer omkring de. Samhället känner följderna av det som sker utomlands men det som

händer runt omkring den lokala arenan kan också påverka utanför de nationella gränserna

(Held, D. & McGrew, A. 2003:12).

Ett annat tydligt exempel på åtskiljandet av tid och rum är digitaliseringen. Förr fanns det

läroböcker och textböcker i klassrummet som eleverna kunde ta hjälp av, medan det idag

finns all information du kan tänka dig bara en sökning bort. Internet är något som finns

tillgängligt oavsett vart du befinner dig och oberoende av vilken tid på dygnet det är.

Denna beskrivning av internet är ett sätt att se på hur Giddens förklarar expertsystem, en

teknisk kunskap som är giltig oavsett när, var, eller av vem som den brukas (Giddens, A.

1996:34). Närsamhället som en informationskälla behövs inte längre i den utsträckning

som det en gång fanns ett behov för. Genom att ge eleverna kunskaper om källkritik och

hanteringen av källor på internet, blir också internet en form av det som Giddens kallar

expertsystem. Detta för att eleverna hyser tillit till den information de möter på internet

och förlitar sig på att den är rätt och riktig och inte är fabricerad. På samma sätt litar

eleverna på att det som deras lärare säger är sanningen då även dessa ingår i ett så kallat

expertsystem. Tilliten finns inte endast för att dem är expertsystem, utan den finns också

på grund av att det kontinuerligt och på olika sätt kontrolleras av andra oberoende

kontrollinstanser. Här kan det också ses en koppling till kursplanerna i samhällskunskap,

där allt mindre tolkningsutrymme finns i de nya kursplanerna. I takt med att det utvecklas

nya kursplaner blir det allt tydligare vad undervisningen ska innehålla. Det finns

fortfarande en tillit till att läraren är den bäst lämpade att bedriva undervisningen, men

tilliten är inte tillräcklig för att läraren själv ska få bestämma vad undervisningen ska

innehålla. Därför preciseras innehållet i undervisningen genom kursplanerna för att skapa

en slags kontroll. Detta för att i kontrast till expertsystemen garantera att skolan som

expertsystem bedrivs på ett likvärdigt sätt över hela landet (Giddens, A. 1996:34f).

6.7.3 Utsuddade gränser och nya perspektiv
Held och McGrew redovisar i sin teori om globaliseringens effekter på det moderna

samhället, att den ökande internationaliseringen inte behöver leda till en framgångsrik

integrationsprocess där kulturer och civilisationer möter varandra. Utan medvetandet om
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den allt mer omstridda globaliseringen kan istället skapa fientliga stämningar där

högerpopulistiska ideer, åsikter och föreställningar kan frodas (Held, D. & McGrew, A.

2003:11). I analysen av kursplanerna ses en förändring vid skiftet mellan kursplanerna

Lgr 80 och Lpo 94 när globaliseringen får allt större fäste i samhället. Den förändringen

framhävs genom att värdegrundsarbetet ger ett tydligare avtryck i kursplanen på så sätt att

fokuset skiftar från gruppen till den enskilde individen. I kursplanen beskrivs inte längre

medborgarna som en samlad grupp av likvärdiga människor, utan globaliseringens

konsekvenser gör nu att individen rör sig utanför det lokala och därför stöter människor

nu på individer från olika kulturer och etniciteter. Den tydliga förändringen som kan

kopplas till Held och McGrews teori, är att det kan skapas främlingsfientliga rörelser i

samband med globaliseringens utveckling och förankring i samhället. I kursplanen blir

det helt plötsligt en uppdelning av människor som inte funnits förut, det skapas en

differentiering samtidigt som det finns en vilja att skapa förståelse och ökad acceptans för

varandra och deras olikheter. Mellan Lgr 80 och Lpo 94 ses den största övergången av

dessa nya tankar, men med tidens gång ses en utveckling av texterna i samma riktning

även i de senare kursplanerna.

För att sammanfatta det resultat som växt fram under analysens gång tolkas skolans

förändringar på detta sätt. Den moderna skolan är som en fabriksproduktion, det är en

självklarhet att gå dit och du väljer inte vilken skola du ska gå till utan du är tacksam över

att du har en chans till frigörelse genom kunskap. Lärarens ansvar i den moderna skolan

är att lära ut och ditt ansvar som elev är att ta till dig den kunskap du får, för att kunna ta

med dig den i framtiden och påverka samhället för det gemensammas bästa.

Samhällskunskapen är det centrala, med sin rationalitet och fredssträvan, det är genom

denna en bra medborgare kan byggas upp. Den senmoderna skolan är mer som ett företag,

en tjänst som tillhandahålls av samhället. Om du inte är nöjd med den skolan du erbjuds

kan du alltid välja en annan. Lärarens ansvar i den senmoderna skolan är att lära ut precis

som i den moderna skolan men skillnaden är att lärarens ansvar nu också är att se till att

eleverna även lär in. Undervisningen ska vara individanpassad, modifierad men också

gärna underhållande. Elevernas ansvar i den senmoderna skolan är enkel, dyk upp.
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7. Slutdiskussion
Avslutningsvis har den här diskursanalytiska studien visat på att det har skett en

värdeskiftning i enlighet med vår tes. Dock blev resultatet inte riktigt som vi först tänkt

oss. Vårt syfte med denna forskningsansats var att undersöka om den svenska skolan

främst ur samhällskunskapsämnets innehåll och uppdrag, har gått från ett fokus på

demokratisk fostran till ett fokus på marknadsvärda kunskaper och kompetenser. Detta

genom att genomföra en diskursanalys av kursplanerna i samhällskunskap över tid. Vår

hypotes var att mer konkreta marknadsanpassade kunskaper skulle uttryckas i de senare

kursplanerna, men det blev ganska tydligt att det inte var stort fokus på kunskaper utan att

det istället sågs en skiftning av de typer av förmågor som skolan syftar till att

reproducera. Med andra ord dök det inte upp uttryckliga krav på kunskaper kopplade till

marknaden såsom till exempel programmering och entreprenörskap, utan det var snarare

förmågor som tydde på en ökad individualisering som i detta fallet indikerade på en

marknadsanpassning av individers förmågor. För att förstå vårt resonemang måste läsaren

först begripa skillnaden mellan kunskaper och förmågor. Kunskaper är i detta fall något

rent konkret som teoretisk kunskap till exempel kunskaper om programmering,

kunskapen att koda. Kunskap är något individen lär sig genom erfarenhet eller genom att

läsa sig till det. Förmågor avser i detta fall på egenskaper hos individerna som inte går att

se eller ta på och inte heller utvärdera. Förmågan är till skillnad från kunskaper inbyggd,

förmågor kan också förbättras men bara till viss del. Det kan exempelvis vara att ha

naturliga förmågor som uppmärksamhet på detaljer. I undersökningen av kursplanerna

kunde det istället ses kompetenser som inte var självklart kopplade till marknaden utan

det fanns en underliggande strävan att skolan skulle fostra elever. Detta utifrån ett sådant

sätt att eleverna skulle tillägna sig vissa karaktärsdrag som är eftersträvansvärda i det

senmoderna samhället för att bli en del av marknadssamhället.

7.1 Forskningsfrågor
Med andra ord blir detta svaret på den första forskningsfrågan som ligger till grund för

vår undersökning “Hur uttrycks en eventuell värdeskiftning i kursplanen för

samhällskunskap mellan den moderna och senmoderna perioden?”. Vi uppfattar det som

att svaret yttrar sig genom det som inte uttrycks direkt, det är snarare genom hur gamla

och nya begrepp tolkas och lyfts fram i diskursanalysen som tyder på en underliggande

värdeskiftning. Detta främst i förhållande till begreppens innebörd genom olika
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föreställningar beroende av vilken analysmetod som används. De olika strukturer som har

observerats har endast kunnat genomföras genom att ta hänsyn till tiden och ordets

skiftande betydelse genom olika epoker. Främst kan värdeskiftningen ses genom att

begrepp förändrats över tid. Till exempel blev demokratibegreppet som vi tidigare

redovisat för allt vanligare i de senare kursplanerna. Detta har vi i analysen kommit fram

till beror på att begreppen inte besitter samma naturliga värden genom tiden och att

begreppet därför får olika roller genom de olika tidsperioderna. Men det tillkommer också

nya värdeord i de senare kursplanerna som tyder på en förändring i de medborgerliga

attityderna.

För att besvara den andra forskningsfrågan i vår forskningsansats “Går det att se någon

marknadslogik i kursplanen för samhällskunskap under de olika tidsperioderna, och i så

fall hur?”. Återigen kan det göras en koppling till det som redan har sagts tidigare i

texten, det vill säga att det konkret inte kan ses att kursplanerna innehåller

marknadsbundna kunskaper utan återigen är det fokus på det som inte skrivs och det som

försvunnit ur kursplanerna genom tidens gång. Speciellt kopplar vi fråga två till

begreppen gemensamhet och individualism då dessa begrepp varit med i alla kursplaner

men har över tiden förändrats i sina innebörder. Eftersträvan från samhället har påverkat

innehållet i kursplanerna och den samhällsutveckling som skett i det senmoderna perioden

ställer krav på en ny typ av medborgare. Rent konkret går det inte att se en marknadslogik

i kursplanernas ämnesstoff men det går att utläsa marknadslogik i kursplanernas omfång.

Detta genom att det blir allt mer uttryckt exakt vad lärare ska undervisa om som en

konsekvens av att skolan som organisation har blivit marknadsanpassad. Vilket skolan har

blivit på grund av hur samhället förändrats till ett konsumtionssamhälle där marknaden är

det som styr.

7.2 Resultat och forskning
Resultatet som kom fram i vår undersökning av kursplaner i samhällskunskap över tid var

att precis som den tidigare forskning, som presenterades i kunskapsöversikten, såg vi

också hur det senmoderna samhällets strukturer har påverkat skolkonceptionen och dess

innehåll på olika sätt och med anledning av olika faktorer. De olika faktorerna vi syftar
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till är decentraliseringen, ökade globaliseringen, entreprenörskapets framtåg och

frånvaron av reproduceringen av den moderna samhällets naturliga värden. Främst kan

det ses en värdeskiftning som utgör brytningen mellan den moderna och den senmoderna

skolan. I stora drag har den tidigare forskningen redovisat för de förändringar som sker

utanför skolan och som tar form i det senmoderna samhället. Förändringar som i allt

större utsträckning organiserar samhället och dess institutioner i ett byråkratiskt system

påverkar också skolan i den nya riktning som vi kunnat utläsa i kursplanerna. Både

Lindster-Norberg och Nordin tar hänsyn till de förändringsprocesser och nya aktörer som

tar plats i skolan genom sin forskning. De diskuterar vad dessa tillskott får för inverkan på

skolan och det som främst avhandlas är eftersträvan av förmågor som inte var av lika stort

intresse förut. Dessa förmågor har utformats och utvecklats i takt med att samhället har

gått in i en mer senmodern period. Det som eftersträvas i dagens utbildningskonception

skiljer sig från det som tidigare eftertraktades. Framför allt fokuserar Lindster-Norberg på

entreprenörskapets intåg och påverkan på skolans utveckling och hur detta formar

utbildningen och dess innehåll i en viss riktning. Nordin fokuserar istället mer på

decentraliseringens roll och hur detta påverkar styrningen av skolan, med ett större fokus

på kontroll och uppföljning. Tillsammans ger de en komplett och tydlig bild av hur både

kunskapsidealet men också styrningen har förändrats och vad det är för faktorer som

ligger till grund för förändringarna. I granskningen av kursplanerna blev det tydligt att

kontroll av undervisningsinnehållet har ökat i betydelse då de senare kursplanerna

lämnade allt mindre utrymme för professionen och dess fria tolkningsutrymme. Det

visade sig också ha skett en förändring i de förmågor som skolan syftar till att förmedla

både hur och på vilket sätt skolan formar morgondagens medborgare och vilka

egenskaper som dessa bör besitta. Gustavsson tar upp skiftningen på ett bra sätt i sin

forskning och han indikerar på att den värdeskiftningt som har skett pekar på två saker.

Den första är att de värden som en gång fanns har tappat sitt syfte. Den andra är att den

reproducerande aspekten som skolan som institution en gång besatt har stöpts om och

förlorat sitt innehåll. Detta är också något som vi har kunnat se i vår analys. Dagens

medborgare formas till självständiga individer som tar sig genom livet och utbildningen

med ett syfte, och det är att optimera sitt egna självförverkligande. Skolans tidigare

uppgift var att förmedla kunskap med ett syfte att frigöra människan från yttre faktorer

och det var inte den individuella resan som stod i fokus för att göra detta.

Lindster-Norberg lyfter också fram hur den senmoderna skolan har påverkats till att
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reproducera nya förmågor och att den senmoderna skolans uppdrag är att skapa

självständiga och företagsamma individer. Detta menar hon i enlighet med Gustavssons

tes har förändrat och försvagat de demokratiska kunskaperna då eleverna inte längre

behöver vara med och delta i samhället. Vi kunde i analysen utläsa att demokrati idag inte

syftar i stor utsträckning på underliggande värden utan demokrati fungerar mer som ett

medel för att ordna enskilda individer i någon typ av gemensam beslutsprocess.

7.3 Avslutande ord
Värdeskiftningen som har setts har endast kunnat ses utifrån de metoder och

analysverktyg som använts. Det är alltså inte det som kan ses med blotta ögat som vi har

varit ute efter. Exempelvis säger inte begreppet demokrati i förhållande till kursplanen

mycket, utan det är i förhållande till underliggande strukturer såsom tiden då begreppet

används och produceras som lägger grunden till hur begreppet kan tolkas. Samt vad det

egentligen rymmer för värden som det kan ses genom bland annat olika typer av

ideologier. Detta resultat som har presenterats avser alltså endast att gälla när det kommer

till kursplanerna i samhällskunskap. Hade det istället gjorts en forskningsundersökning på

samtliga kursplaner som en helhet, hade det med största sannolikhet fått ett bredare och

djupare resultat som dessutom hade speglat skolan som helhet på ett bättre sätt.

Förmodligen hade det också kunnat få ett helt annat resultat i den bredare analysen av

utbildningskonceptionen. Detta var inte möjligt för oss att genomföra i detta

examensarbete och vi valde att enbart titta på samhällskunskapens kursplan. Förslaget är

att titta närmare på andra ämnen om inte alla ämnen för att se en större förändring. För

den som vill fortsätta med framtida forskning inom området rekommenderas det därför att

titta på mer styrdokument för att få en bättre helhetsbild av de förändringar som påverkar

både samhället och skolan. En annan rekommendation skulle vara att komplettera

diskursanalysen med en annan metod eventuellt intervjuer med lärare som har undervisat

i de olika kursplanerna över tid. Detta för att få en annan infallsvinkel från de som faktiskt

arbetat med kursplanen i praktiken under olika tidsperioder.
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