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Sammanfattning  
Det händer mycket i den svenska skolan just nu. Sommaren 2011 börjar en ny läroplan gälla med allt vad det 
innebär av förändringar. Men vad har egentligen förändrats sedan den förra läroplanen från 1994? I världen runt 
omkring oss sker saker som mer och mer påverkar oss här hemma i Sverige. Vi har under våren kunnat följa 
medierapporteringen om uppror för demokrati i Nordafrika och Mellanöstern och om kärnkraftskatastrofen i Japan. 
Maktstrukturer ändras, resurskonflikter ökar, globaliseringen kommer allt närmare. Hållbar utveckling har blivit ett 
begrepp som lyfts fram allt mer på många håll. Vad innebär det här för skolan? 
 
Den här uppsatsen är resultatet av en textanalys som undersökt hur begreppen demokrati, globalisering och hållbar 
utveckling betonas i styrdokumenten som gäller tillsammans med läroplanen från 1994 respektive 2011. De 
styrdokument som ingått i studien är läroplan och kursplaner för SO-ämnena. På samma vis undersöktes om de 
lokala kursplanerna hos några skolor i en mellanstor kommun betonar begreppen på motsvarande sätt. Dessutom 
gjordes en jämförelse mellan den av regeringen beslutade läroplanen för 2011 och den av Skolverket föreslagna 
läroplanen.  
 
Regeringen har gjort vissa förändringar men på det stora hela ser beslutet ut på ungefär det sätt Skolverket föreslog. 
Möjliga orsaker diskuteras helt kort men framför allt visar studien på tendensen att betoningen på demokrati, 
globalisering och hållbar utveckling minskar i de nya styrdokumenten.  
 
I en jämförelse mellan de lokala kursplanerna går det inte att dra några generella slutsatser men ett 
uppseendeväckande resultat i undersökningen bjöds från en skola som delgav sina lokala undervisningsplaner för 
2011. Dessa skiljer sig markant från sina föregångare och från de nationella dokumenten genom att lägga stark 
betoning vid såväl demokrati och globalisering som hållbar utveckling. 
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1 Inledning 
Det händer mycket i den svenska skolan just nu. Förutom lärarlegitimation och Sveriges 

sjunkande placering i internationella skoljämförelser har en ny läroplan debatterats. Sedan 

1994 har den svenska skolan arbetat utifrån i stort sett oförändrad läroplan och kursplaner. 

Sommaren 2011 börjar en ny läroplan och nya kursplaner att gälla. Men vad har egentligen 

ändrats och varför? 

Jordens utveckling och dagens epokfrågor är kopplade till en globaliserad värld 

där politiska och ekonomiska maktstrukturer ändras, resurskonflikter ökar och 

klimatförändringar ändrar människans livsvillkor lokalt och globalt. Vi måste 

förhålla oss till denna utveckling genom goda kunskaper om de processer som 

omformar världen.
1
 

Så skriver ett antal geografilärare och -professorer i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet 

hösten 2010. De har varit delaktiga i arbetet med att ta fram de nya kursplanerna som 

tillsammans med en helt ny läroplan börjar gälla i juli 2011. Under åren som har gått sedan 

1994 har inte bara styrdokumenten arbetats om, världen har även fortsatt att förändras runt om 

oss. Människor migrerar och flyr runt om i världen, ibland på grund av krig eller svält, ibland 

kommer de till Sverige.
2
 Våra skolklasser har blivit mer etniskt och kulturellt blandade. Ord 

som globalisering och hållbar utveckling har lyfts fram, och debatterats, och Sverige har som 

medlemsland i FN varit delaktigt i att arbeta fram och besluta om ett antal millenniemål. De 

åtta millenniemålen syftar bland annat till att minska fattigdom och svält, öka jämställdhet 

och ge alla barn skolgång.
3
 Eller med andra ord: att arbeta för en hållbar utveckling i en 

alltmer globaliserad värld. 

Under våren 2011 tog media nästan varje dag upp den våg av demokratikrav som vällde fram 

över Nordafrika och Mellanöstern. USA:s president Barack Obama talade i maj 2011 om 

förändringar i sitt lands utrikespolitik. Med hänvisning till de omvälvningar som sker i 

Nordafrika och Mellanöstern sa han att ”Verkliga reformer kommer inte enbart när man går 

och röstar. I det 21:a århundradet kommer demokrati också genom att invånarna håller sig 

                                                
1  Destouni, Gia; Forsberg, Gunnel et al. ”Björklund kör över experterna om geografi” i Svenska Dagbladet 

2010-11-11 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bjorklund-kor-over-exptererna-om-geografi_5651673.svd 

(Hämtad 2011-04-15) 
2  Svenska FN-förbundet. FN 2010 – en återblick. http://www.fn.se/press/arkiv/arkiv-2007-2010/nyheter-fran-

fn/2010/fn-2010-en-aterblick/ (Hämtad 2011-06-13) 
3  Svenska FN-förbundet. Milleniemålen.nu. http://www.milleniemalen.nu (Hämtad 2011-06-13) 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bjorklund-kor-over-exptererna-om-geografi_5651673.svd
http://www.fn.se/press/arkiv/arkiv-2007-2010/nyheter-fran-fn/2010/fn-2010-en-aterblick/
http://www.fn.se/press/arkiv/arkiv-2007-2010/nyheter-fran-fn/2010/fn-2010-en-aterblick/
http://www.milleniemalen.nu/
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informerade”.
4
 Sverige blir mer och mer inblandat i händelser i andra delar av världen, 

globaliseringen gör att allt fler händelser på andra ställen påverkar alltmer här hemma. 

Medierapporter presenterar antiklimax vid FN:s resultatlösa miljökonferenser under 2009 och 

-10. Men samtidigt rapporteras om att fler och fler blir intresserade av hållbar utveckling. 

Sverige är ett land som berömmer sig för att vara modernt och ligga i framkant vad gäller 

demokrati-, miljö- och utvecklingsfrågor. Kan den svenska skolan rusta våra ungdomar för ett 

liv i en alltmer globaliserad värld? Hur har den förändrade omvärlden påverkat den svenska 

skolans läroplan? Hur har det påverkat kursplanerna? Hur har begrepp som demokrati, 

globalisering och hållbar utveckling formats eller omformats i processen? 

Demokrati, globalisering och hållbar utveckling hör tydligt hemma inom SO-ämnena 

geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
5
 Jag är som blivande SO-lärare 

intresserad av dessa frågor eftersom det kommer att påverka mig i min yrkesroll. Men även 

jag som privatperson är intresserad med en bakgrund som aktiv i flera organisationer som 

arbetar med dessa frågor. Sammantaget gör det att frågor om demokrati, globalisering och 

hållbar utveckling inte bara är viktiga för samhället i stort utan även för mig personligen. 

Den här uppsatsen presenterar en undersökning som jämför om och i så fall hur förekomsten 

av demokrati, globalisering och hållbar utveckling har förändrats från 1994 till 2011 års 

läroplan och kursplaner för SO-ämnena.  

                                                
4  Svahn, Clas. ”Obama efterskänker Egypten miljardskuld” i DN.se. http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-

talar-till-nationen (Hämtad 2011-05-19) 
5  Därmed inte uteslutet att begreppen även hör hemma inom andra ämnen. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-talar-till-nationen
http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-talar-till-nationen
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2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att ge inblick i åt vilket håll utvecklingen i skolan går vad 

avser just demokrati, globalisering och hållbar utveckling som undervisningsinnehåll på 

högstadiet. Många viktiga aspekter finns att undersöka men för att begränsa mig något har jag 

valt följande frågeställningar:  

A. Vilken vikt läggs vid demokrati, globalisering och hållbar utveckling i de nationella 

styrdokumenten för 1994 respektive 2011.  

B. Uppvisar de lokala styrdokumenten samma betoning på demokrati, globalisering och 

hållbar utveckling som de nationella styrdokumenten?  

C. Motsvarar den nya läroplanen, Lgr 11, det förslag till ny läroplan som lades fram av 

Skolverket avseende demokrati, globalisering och hållbar utveckling? 

  



4 

 

3 Uppsatsens disposition 
Att disponera en uppsats är som att lägga pussel med ett antal bitar. Vilken ordningsföljd som 

är skönast och mest lättläst är subjektivt. Jag har som författare haft möjlighet att skapa den 

helhetsbild jag finner lämplig. 

När vi nu vet vilket syfte den här undersökningen har finner jag det viktigt att först presentera 

själva materialet – styrdokumenten. Förståelsen för dessa är nödvändig för att förstå den 

kommande teorin och forskningsöversikten. 

Därefter följer ett metodkapitel som innehåller både metod för insamling av material och den 

metod som använts för att tolka materialet. Inte minst presenteras här den tolkning av 

begreppen demokrati, globalisering och hållbar utveckling som ligger till grund för resultatet. 

Forskningsöversikt och en beskrivning av teoretiska begrepp är det sista vi får läsa innan 

själva resultatet av studien presenteras. Det som avgjort ordningen är att forskningsöversikten 

nu kan förstås utifrån den tolkning av demokrati, globalisering och hållbar utveckling som 

redan presenterats. 

Därefter presenteras själva resultatet av undersökningen i både text och tabeller. Resultatet är 

uppdelat i ett kapitel som rör de nationella frågorna och ett kapitel som behandlar den lokala 

aspekten. Till sist diskuteras resultatet i de avslutande kapitlen där jag strukturerat försöker 

relatera resultatet till teorier och tidigare forskning. 
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4 Material 
I det här kapitlet presenteras det material som använts i undersökningen, det vill säga 

läroplaner, kursplaner och lokala kursplaner. Detta är viktigt inte minst för att få en förståelse 

för delar av forskningsöversikten.  

Läroplanen är ett övergripande styrdokument som talar om vad skolan ska göra. Här ryms allt 

från en beskrivning av skolans uppdrag till krav på rektor och elevernas bestämmanderätt. 

Kursplaner är knutna till respektive ämne och talar om vad ämnet i fråga ska innehålla. Både 

läroplanen och kursplanerna är nationella styrdokument som fastställs av regeringen.  

Lokala kursplaner är just lokala och återfinns enbart för 1994 års läroplan, vilket förklaras 

mer ingående längre ner. 

Alla dessa dokument går att ladda ner från Skolverkets hemsida: www.skolverket.se. 

4.1 Avgränsningar 
De nationella styrdokumenten avgränsas här till tre grupper som alla avser grundskolan: 

 Läroplanen från 1994 (Lpo 94) inklusive kursplanerna för SO-ämnena 

 Läroplanen från 2011 (Lgr 11) inklusive kursplanerna för SO-ämnena 

 Skolverkets förslag till Lgr 11 inklusive kursplanerna för SO-ämnena 

SO-ämnena är geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. I Lpo 94 ingår även 

en SO-övergripande kursplan vilken inte har någon motsvarighet i Lgr 11 eller Skolverkets 

förslag till Lgr 11. 

Inom respektive kursplan begränsas undersökningen till att gälla allmänna delar samt de delar 

som hör till ”högstadiet”. För Lpo 94 innebär det de delar som gäller för skolår 6-9 och för 

Lgr 11 skolår 7-9. 

De lokala styrdokumenten begränsas i tid till att gälla för Lpo 94 respektive Lgr 11 och i plats 

till att gälla ett urval av kommunala och fristående skolor i en mellanstor svensk kommun. 

Urvalet presenteras vidare i det kapitel som beskriver materialet. 

4.2 Läroplaner 
År 1994 års läroplan heter Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet – Lpo 94. Den kommer genomgående att refereras till som Lpo 94. På 

motsvarande sätt heter 2011 års variant Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
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fritidshemmet men kallas för Lgr 11. Till och med juni 2011 gäller Lpo 94, därefter tar Lgr 11 

över.
6
 Det är regeringen som beslutar om ny läroplan och inför beslutet om Lgr 11 fick 

Skolverket i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny läroplan och nya kursplaner. I den här 

uppsatsen kallas den föreslagna läroplanen för Skolverkets förslag till Lgr 11. Skolverkets 

förslag till Lgr 11 är viktigt att presentera i den här studien eftersom en debatt har förts kring 

hur regeringen valt att förändra det förslag som Skolverket la fram. 

4.3 Kursplaner 
I motsats både till tidigare läroplaner och den efterföljande Lgr 11 lyftes kursplanerna ut ur 

Lpo 94 och kursplanen för respektive ämne stod som enskilt dokument vid sidan av 

läroplanen. Besluten bakom Lpo 94 innebar också att en del av beslutsfattandet överfördes till 

lokal nivå. Kommuner och de enskilda skolorna skulle arbeta fram lokala kursplaner. 

I Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11 har man valt att återgå till tidigare ordning, nu 

finns återigen kursplanerna i själva läroplanen. I övrigt ser den nya läroplanen ut på ungefär 

samma sätt som Lpo 94. Däremot har de lokala kursplanerna tagits bort. Alla skolor ska nu 

åter följa de nationella kursplanerna. Däremot är det tillåtet att utforma lokala 

undervisningsplaner (även kallade pedagogiska arbetsplaner).
7
 

I inledningen av uppsatsen nämndes en debatt i SvD där ett antal geografilärare menar att 

världen förändras och att skola måste hålla sig uppdaterad. Geografilärarna vänder sig mot att 

regeringen (egentligen utbildningsministern eller utbildningsdepartementet) underkänner det 

förslag till ny kursplan för geografi som Skolverket lagt fram inför beslutet om Lgr 11. 

Geografilärarna hävdar att de som experter naturligtvis har tagit fram den bästa möjliga 

kursplanen utifrån de krav som omvärlden ställer idag.
8
 Utbildningsministern replikerar och 

hävdar sig lika naturligt ha rätt i sin åsikt att den föreslagna kursplanen inte skulle ge eleverna 

den kunskap de behöver i dagens värld.
9
 Oavsett vem som har rätt eller fel är det regeringen 

som beslutar. 

4.3.1 SO-övergripande kursplan för Lpo 94 
Utöver kursplanerna för SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap 

finns för Lpo 94 en SO-övergripande kursplan. Denna finns inte kvar varken för Lgr 11 eller 

Skolverkets förslag till Lgr 11. Den SO-övergripande kursplanen och kursplanerna för 

                                                
6  Skolverket. Den nya skollagen. http://www.skolverket.se/sb/d/3885/a/20582 (Hämtad 2010-11-21) 
7  Skolverkets upplysningstjänst. Telefonsamtal 2011-05-19 
8  Destouni; Forsberg et al. 
9  Björklund, Jan. ”Fakta och samband hör ihop” i Svenska Dagbladet 2010-11-12. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fakta-och-samband-hor-ihop_5660547.svd (Hämtad 2011-04-15) 

http://www.skolverket.se/sb/d/3885/a/20582
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fakta-och-samband-hor-ihop_5660547.svd
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respektive SO-ämne i Lpo 94 ”utgör en helhet och ska komplettera varandra”.
10

 Av de 

enskilda kursplanerna är det endast kursplanen för religionskunskap som uttryckligen knyter 

an till den helhetsbilden.
11

 Kursplanerna för geografi, historia och samhällskunskap nämner 

inget om detta utan framstår vid läsning som helt fristående dokument, men formuleringen i 

den SO-övergripande kursplanen är tydlig: kursplanerna bildar en helhet.
12

 

Varför denna SO-övergripande kursplan togs fram för Lpo 94 framgår inte. Ett skäl kan vara 

idén om att ämnena hänger samman och är behjälpta av en gemensam och övergripande 

kursplan. Ett annat skäl kan vara möjligheten för lärare att sätta blockbetyg. Efter en 

proposition från dåvarande regering beslutade riksdagen 1996 att lärare kunde välja att sätta 

blockbetyg i SO. Bakgrunden var bland annat att det hade varit möjligt i tidigare läroplaner 

och sågs som ett sätt att uppmuntra till ämnesintegrerad undervisning.
13

 Ett drygt decennium 

senare beslutades att återta den möjligheten. Bakgrunden till avskaffandet var att den då 

sittande regeringen menade att blockbetygen gjorde det svårt att tillämpa de enskilda 

kursplanerna och elever som fick blockbetyg riskerade att missgynnas jämfört med de elever 

som fick enskilda betyg.
14

 

Den SO-övergripande kursplanen för Lpo 94 riskerar i undersökningen att ge missvisande 

resultat. Ändock måste den ingå i analysen eftersom den uttryckligen ska komplettera övriga 

kursplaner. Det betyder att för en jämförelse mellan de enskilda kursplanerna förloras den 

helheten, men i den här studien som framför allt jämför helheten spelar det ingen roll. I 

kapitlen om resultat och diskussion återkommer denna problematik men redan nu konstateras 

nödvändigheten av att den SO-övergripande kursplanen ingår i analysen. 

4.3.2 Stadieindelning 
Den här undersökningen fokuserar på styrdokument som gäller för grundskolans högstadium, 

det vill säga skolår 7-9. En skillnad mellan kursplanerna för Lpo 94 å ena sidan och Lgr 11 

och Skolverkets förslag till Lgr 11 å den andra är att de för Lpo 94 anger krav för vad eleven 

ska kunna i slutet av det femte respektive nionde skolåret. Kursplanerna för Lgr 11 och 

Skolverkets förslag till Lgr 11 anger istället krav för slutet av tredje, sjätte och nionde 

skolåret.  

                                                
10  Skolverket. Kursplan för samhällsorienterande ämnen. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 1 
11  Skolverket. Kursplan för Religionskunskap. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15) 
12  Skolverket. Kursplan för Geografi. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15) 

 Skolverket. Kursplan för Historia. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15) 

 Skolverket. Kursplan för Samhällskunskap. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15) 
13  Regeringens proposition 1995/96:206. Vissa skolfrågor m.m. 1996 
14  Regeringens proposition 2008/09:UbU9. Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan. 2008 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Antag att eleverna, oavsett om de följer Lpo 94 eller Lgr 11, ska uppnå samma mål på nio år i 

skolan. Det gör att kunskapskraven totalt sett är likvärdiga mellan de båda uppsättningarna av 

kursplaner. Eleverna under Lgr 11 bedöms i slutet av år 9 efter tre år (skolår 7-9). Eleverna 

under Lpo 94 bedöms i slutet av år 9 efter fyra år (skolår 6-9). Det skiljer därmed ett år i tid 

men min bedömning är att det är tillräckligt lika för en jämförelse. 

4.4 Lokala kursplaner 
Lpo 94 togs fram i samband med att kommunerna fick större ansvar och inflytande över 

skolan. Kommuner och enskilda skolor hade därför ansvar för att ta fram egna lokala 

kursplaner. Lgr 11 tillåter inte lokala kursplaner utan är i det avseendet helt styrt ovanifrån. 

Däremot är skolorna självklart tillåtna att ta fram lokala pedagogiska arbetsplaner, ibland 

kallade lokala undervisningsplaner.
 15

  

Flera av de i undersökningen deltagande skolorna har profilklasser, dock ingen som är 

relevant för den här studien. En av skolorna har internationell profil men den är inte uttalat 

präglad av de undersökta begreppen demokrati, globalisering och hållbar utveckling. Av 

etiska anonymitetsskäl namnges varken kommunen eller de enskilda skolorna. För att ändå ge 

en bild av skolornas lokala kursplaner för Lpo 94 följer här en kort presentation: 

Tabell 1: De lokala skolorna 

 Om skolan
16

 Om de lokala dokumenten för Lpo 94 

Skola A 
Ca 200 elever på 

högstadiet 

Skolan har inga särskilda kursplaner för SO-ämnena utan använder en 

övergripande arbetsplan som ska genomsyra alla ämnen. Planen 

uppdaterades senast läsåret 2007/2008 och omfattar 15 sidor text. 

Skola B 
Ca 160 elever på 

högstadiet 

Skolan har separata kursplaner för vart och ett av SO-ämnena. Varje 

kursplan omfattar knappt en sida text och presenterar en förenkling av 

kunskapsmålen i de nationella kursplanerna samt exempel på moment 

som kan bearbetas i undervisningen, till exempel kan undervisningen i 

geografi ta upp ”atmosfären” eller ”Europa, tyngdpunkt på befolkning 

och näringsliv”. (Det förra exemplet för år 7, det senare år 8.) Skolans 

informant kunde inte tala om när de lokala kursplanerna uppdaterades 

senast men meddelade att de används för läsåret 2010/2011. 

Skola C 
Ca 500 elever på 

högstadiet 

De lokala kursplanerna, senast fastställda år 2008, är snarlika de för 

skola B men omfattar här 1-2 sidor text. Målen är dock mer utvecklade 

och exemplen på saker att ta upp i undervisningen är något fler. 

Skola D 
Ca 150 elever på 

högstadiet 

Likt skola A har denna skola en övergripande arbetsplan för hela 

skolan. Planen uppdaterades senast läsåret 2007/2008. Planen omfattar 

24 sidor av vilka största delen är en tabell med mål av typen ”Alla 

elever ska vara simkunniga då de slutar år 9”. 

                                                
15  Skolverkets upplysningstjänst. Telefonsamtal 2011-05-19 
16  Uppgifter hämtade från respektive skolas hemsida 
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4.4.1 Lokala undervisningsplaner 
Förutom lokala kursplaner för Lpo 94 har skola C upplåtit sina lokala undervisningsplaner 

som gäller för Lgr 11.
17

 De lokala undervisningsplanerna för SO-ämnena omfattar nu 4 till 17 

sidor text för respektive ämne (det förra för historia, det senare för geografi). Till skillnad från 

de lokala kursplanerna för Lpo 94 har skolan nu brutit ner de nationella kursplanerna i mindre 

delar och presenterar dessa med både syfte och förslag på möjliga arbetsområden. Jämfört 

med de tidigare planerna för Lpo 94 är det en signifikant ökning i textmassa. Om det också 

innebär en ökning i betoning av demokrati, globalisering och hållbar utveckling återstår att se. 

 

                                                
17 Detta gjordes i början av maj 2011. 
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5 Metod 
Det här kapitlet presenterar både den metod jag använt för datainsamling samt den metod jag 

använt för datakonstruktion. Det förra innebär helt enkelt att jag samlat in material, det vill 

säga läroplaner, kursplaner och lokala kursplaner. Det senare handlar om den data jag fått 

fram ur det insamlade materialet och den metod jag använt för datakonstruktion, nämligen 

textanalys.
18

  

5.1 Datainsamling och urval 
De data som samlats in kan delas in i tre grupper: nationella läroplaner, nationella kursplaner 

och lokala kursplaner. Läroplanerna Lpo 94, Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11 är den 

ena gruppen och liksom den andra gruppen, de nationella kursplanerna för SO-ämnena, 

offentligt material. De finns tillgängliga via Skolverkets hemsida för vem som helst att ladda 

hem. SO-kursplanerna för Lgr 11 ingår visserligen i själva läroplanen, men i 

källförteckningen i det här arbetet återfinns de som separata poster (dessutom är de uppdelade 

två delar, själva kursplanen och kunskapsmålen för sig) eftersom de är organiserade på det 

viset på Skolverkets hemsida. För uppsatsens jämförande del har den tredje gruppen 

dokument, de lokala kursplanerna, samlats in från utvalda skolor, både kommunala och 

fristående, i en mellanstor svensk kommun.  

För studien valdes en mellanstor kommun av bekvämlighetsskäl. Eftersom jag personligen 

haft kontakt med flera skolor i kommunen genom placering vid verksamhetsförlagd 

utbildning och som lärarvikarie syntes det mig enkelt att kontakta dessa skolor i första hand. 

För att få en större bredd på materialet valde jag ut några skolor till via kommunens hemsida 

för skola och utbildningsfrågor. Vid det valet var jag mån om att kontakta både kommunala 

och fristående skolor. Sju skolor kontaktades och fyra av dem valde genom sina svar att delta 

i undersökningen. 

Kommunen har inte någon övergripande lokal kursplan utan respektive skola i kommunen har 

tagit fram egna lokala kursplaner för Lpo 94. Skolornas egna lokala kursplaner är anpassade 

efter var skolas unika behov och möjligheter.
19

 Av de skolor som ingår i den här 

undersökningen har endast en kunnat delta med lokala undervisningsplaner för Lgr 11. Övriga 

skolor har antingen inte hunnit arbeta fram några planer för Lgr 11 eller så har de valt att inte 

ta fram några alls. Alla deltagande skolor har dock delat med sig av lokala kursplaner för Lpo 

                                                
18  Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red.). Inledning i Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 

2009, s 13-35 
19  Kommunens ställföreträdande Barn- & Ungdomschef. Telefonsamtal 2011-05-16 
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94. För två av skolorna finns dokumenten tillgängliga på respektive skolas hemsida. Jag valde 

ändå att be om tillåtelse att använda de skolornas material genom att skicka e-post till den 

officiella adress av typen info@skola.se som uppgavs på hemsidorna. Av de andra skolorna 

tillfrågades den ena på motsvarande sätt vi e-post och den andra via telefon till en lärare som 

jag känner personligen om de kunde tänka sig att delge mig sina lokala kursplaner för Lpo 94 

respektive lokala undervisningsplaner för Lgr 11. I min kontakt med skolorna informerade jag 

om de etiska överväganden som alltid följer med en undersökning, det vill säga uppsatsens 

syfte, hur materialet skulle användas och att inga personuppgifter behandlas konfidentiellt.
20

 

Alla fyra deltagande skolor har medgett sitt deltagande i studien. 

5.1.1 Etiska överväganden 
Vid universitetet i Leicester arbetar Alan Bryman som är expert på metoder och etik när det 

gäller forskning. Han beskriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder hur en god forskare 

går tillväga. Forskaren måste ta ställning till hur hon ska uppfylla kraven på information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Då dessa krav främst gäller individer som är direkt 

inblandade i forskningen går de inte att direkt applicera på den här undersökningen.
21

 Jag är 

dock en varm anhängare av universalismen som går ut på att aldrig bryta några etiska regler. 

Därför vill jag ändå beröra dessa krav något. 

Läroplaner och kursplaner på nationell och lokal nivå är offentligt material som vem som 

helst kan ladda hem från Skolverkets hemsida. Alla tillfrågade skolor blev dock informerade 

om undersökningens syfte (att ligga till grund för en uppsats) och därmed hur den ska 

användas (som examensarbete). 

Bland de deltagande skolorna finns både fristående och kommunala skolor. Eftersom 

kommunala skolor per definition är offentliga vore det möjligt att argumentera för att deras 

namn borde eller kan stå med i undersökningen. En av de fristående skolorna bad dock att inte 

bli namngiven i uppsatsen. Därför har jag valt att hålla alla skolornas namn liksom 

kommunens anonyma. Skolorna kallas därför för ”Skola A”, ”Skola B” och så vidare. En eller 

flera av skolorna har profilklasser, har vissa årskurser eller har andra särskiljande egenheter. 

Anonymitet är något som av Bryman beskrivs som ytterst viktigt för god forskningsetik.
22

 För 

att inte äventyra anonymiteten har jag valt att inte beskriva skolorna mer än till ett ungefärligt 

antal elever på högstadiet (skolår 7-9). 

                                                
20  För mer om etik, se Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2001, s 440-451 
21  ibid. 
22  ibid. 
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5.2 Datakonstruktion – Textanalys 
Efter att syfte och frågeställningarna formulerats beslutades att använda metoden textanalys 

för att analysera det insamlade materialet. Pär Widén, doktorand i pedagogiskt arbete, 

beskriver i antologin Handbok i kvalitativ analys hur en textanalys bör gå till. Det finns enligt 

författaren flera dimensioner i en textanalys. Den dimension som är aktuell i det här fallet 

ligger inom ramen för att fokusera analysen på ”textens betydelse i förhållande till det 

omgivande samhället”.
23

 Widéns textanalysmodell bygger dock mer på ett datamaterial av 

typen tidningsartiklar än en analys av ett fåtal styrdokument. För att utveckla beskrivningen 

av textanalys får statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus hjälpa till. Även de 

beskriver textanalys som ett begrepp som kan appliceras på många arbetsområden, man måste 

därför välja något eller några perspektiv. I den här uppsatsen finns till exempel ingen 

lingvistisk genomgång, ingen semiotik och ingen narrativanalys. Istället är det en allmän 

innehållsanalys med fokus på texters innebördsaspekt. I Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys definierar Bergström och Boréus begreppet 

innebördsaspekt som att man kan ”räkna förekomsten av vissa slags metaforer eller uttryck 

för bestämda idéer”.
24

 För att studera förändringar över tid kan man göra kvantifierande 

jämförelser av förekomsten av ovan nämnda metaforer eller uttryck. Ofta görs detta genom att 

forskaren konstruerar ett analysinstrument, vanligen ett kodschema. Kodschemat anger vilka 

ord, uttryck eller uttryck för idéer som ska räknas. Forskaren går sedan igenom de texter som 

ska analyseras och noterar med hjälp av kodschemat hur många gånger respektive ord 

nämns.
25

 

5.2.1 Kodning 
Den här uppsatsen bygger på en textanalys som genomförts med fokus på styrdokumentens 

innebördsaspekt. Genom att skapa ett kodschema har jag kunnat klassificera 

innebördsaspekten i texten i styrdokumenten. Jag har då bedömt om begreppen demokrati, 

globalisering och hållbar utveckling har lyfts fram i respektive avsnitt och mening. Med hjälp 

av kodschemat har det varit möjligt att räkna samman antalet gånger som respektive begrepp 

förekommer i respektive styrdokument. 

Kodschemat skapades utifrån en av flera modeller som beskrivs av Bergström och Boréus. 

Den aktuella modellen av kodschema beskrivs som ett analysinstrument som definierar vilka 

                                                
23  Widén, Pär. ”Kvalitativ textanalys” i Fejes, Andreas och Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys. 

Stockholm: Liber, 2009, s 136-153 
24  Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005, s 18 
25  ibid., s 43-88 
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noteringar som ska göras i det undersökta materialet. Kodschemat är med andra ord en 

instruktion i hur materialet ska läsas. I den presenterade modellen beskriver författarna 

utförligt hur instruktionerna kan se ut, allt från i vilken ordning materialet ska läsas till exakt 

vilka ord som ska kodas. De presenterar vidare en tabell där datan från materialet förs in i 

hierarkiska nivåer. Den tabellen har rubriker av typen ”1. Budget” med tillhörande 

underrubriker ”som 1.1 Statsbudgetens utgifter”.
26

 Underrubrikerna i exempelmodellen går 

till nivå 4 men för den här studiens del fann jag det tillräckligt med endast en hierarkisk nivå, 

utan undernivåer. Begreppen demokrati, globalisering och hållbar utveckling har därför 

kodats på samma nivå. Om exemplet om budget ovan hade haft samma system hade allt som 

hade med både budget och statsbudgetens utgifter att göra kodats som ”1. Budget”. 

5.3 Definition av begrepp 
För att kunna göra en så objektiv och konsekvent tolkning som möjligt vid kodningen måste 

begreppen nu redas ut. För att visa på hur jag tolkat demokrati, globalisering och hållbar 

utveckling vid kodningen kommer därför en genomgång av dessa. 

5.3.1 Demokrati 
Som tidigare nämnts konstateras i Lpo 94:s första mening att ”Det offentliga skolväsendet 

vilar på demokratins grund”. Det första stycket fortsätter därefter att räkna upp vilka de 

grundläggande värdena är, bland annat nämns människolivets okränkbarhet, alla människors 

lika värde och jämställdhet.
27

 I den här uppsatsen hanteras begreppet demokrati som något 

som inkluderar inte bara styrelseskicket och beslutssättet demokrati utan även underliggande 

krav såsom till exempel mänskliga rättigheter, allt i enlighet med den definition som beskrivs 

av Sveriges riksdag: ”Människors lika värde och rättigheter är grundläggande i en 

demokrati”.
28

 Christoph Wulf är professor i antropologi och filosofi vid Freie Universität 

Berlin och forskar inom interkulturell utbildning. Han hävdar i en artikel om transkulturell 

utbildning att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en utmärkt grund att bygga 

vidare på. Om eleverna får utbildning i och om FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna följer kunskap och insikt i demokrati efter.
29

 

                                                
26  ibid., s 48-77 
27  Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94.  

(Hämtad 2011-04-15), s 3 
28  Sveriges riksdag. Vad är en demokrati? http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1514.aspx. (Hämtad 

2010-06-14) 
29  Wulf, Christoph. “Education as Transcultural Education: A Global Challenge” i Educational Studies in 

Japan: International Yearbook, nr 5 december 2010, s 33-47 

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1514.aspx
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I den här studien inkluderas även hänvisningar till FN, FN:s konvention om barnets rättigheter 

och andra internationella överenskommelser i begreppet demokrati. Eftersom kodschemat 

endast har en nivå betyder det att alla hänvisningar till demokrati kodats likadant, oavsett om 

de syftar till styrelseskicket demokrati, mänskliga rättigheter eller något annat. 

5.3.2 Globalisering 
Globalisering handlar om utvecklingen inom politik (exempelvis minskat nationellt 

handlingsutrymme), ekonomi (exempelvis kapitalismens frammarsch de senaste decennierna) 

och kultur (exempelvis enhetlighet i konsumtionsmönster). Alla är inte överens om 

globaliseringens faktiska betydelse, skeptiska forskare hävdar till och med att globalisering 

inte är verklighet utan bara ett uttryck för politisk agitation. I den här uppsatsen förutsätts 

dock att globalisering är verklighet.
30

 Som grunddefinition av vad globalisering är utgår 

studien från OECD:s (The Organization for Economic Development) handbok som säger att 

globalisering är en ”dynamisk och multidimensionell process […] varigenom nationella 

resurser blir mer internationellt rörliga medan nationella ekonomier blir mer 

sammankopplade”.
31

 I textanalysen handlar det rent konkret om alla avsnitt i de undersökta 

styrdokumenten vars innebörd syftar till transnationella frågor. Som exempel på vad klassats 

som globalisering kan vi ta två meningar från Lgr 11 som talar om ”Det svenska samhällets 

internationalisering[…]” och att ”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den 

egna verkligheten i ett globalt sammanhang[…]”.
32

 

5.3.3 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som lanserades i FN:s Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future (Brundtlandrapporten) år 1987. En 

hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och ett globalt perspektiv. Men utöver det skiljer 

sig meningarna idag åt mellan vilken eller vilka dimensioner som ska prioriteras: den 

ekologiska (exempelvis ekosystemet), den ekonomiska (exempelvis tillväxt) och den sociala 

hållbarheten (exempelvis människors livsvillkor). Ändå behöver alla tre dimensionerna vara i 

balans för att inte någon av dem ska kollapsa de andra. I Brundtlandrapporten definieras 

hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.”
33

 Det citatet kan ses som 

en föregångare till FN:s millenniemål. De åtta millenniemålen ger en bild av vad som krävs 

                                                
30  Nationalencyklopedin. Globalisering. http://www.ne.se/lang/globalisering (Hämtad 2011-04-25) 
31  OECD. OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators. OECD: OECD Publishing, 2005, s 11 
32  Skolverket. Del ur Lgr 11: Läroplan för förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2. 

www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 3 respektive 5 
33  Nationalencyklopedin. Hållbar utveckling. http://www.ne.se/lang/hållbar-utveckling (Hämtad 2011-04-25) 

http://www.ne.se/lang/globalisering
http://www.skolverket.se/
http://www.ne.se/lang/hållbar-utveckling
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för att dagens behov inte ska förgöra möjligheterna för kommande generationer. FN:s 

millenniemål antogs år 2000 gemensamt av nästan alla världens länder.
34

 Nästan hela världen 

står därmed bakom millenniemålen som anger höga mål för vad som ska åstadkommas före år 

2015
35

:  

 svält och fattigdom ska halveras 

 alla barn ska få gå i grundskola 

 jämställdheten ska ökas och kvinnors ställning förbättras 

 barnadödligheten ska minskas 

 mödradödlighet ska minskas 

 spridningen av HIV/aids och andra sjukdomar ska stoppas 

 en miljömässig hållbar utveckling ska säkerställas 

 samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar ska öka 

Hållbar utveckling tolkas i den här uppsatsen som ett vitt begrepp som inkluderar både de 

ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna och FN:s millenniemål. Hänvisningar till 

FN tilldelas alltså enheter i kodschemat både som demokrati och hållbar utveckling. För att 

visa på denna dubbla tolkningsmöjlighet kan vi ta ett avsnitt ur Skolverkets förslag till 

kursplan för samhällskunskap för Lgr 11. Under rubriken ”Samhällsresurser och fördelning” 

finner vi  

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende 

på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Begreppen jämlikhet och 

jämställdhet.
36

 

Åtminstone den första meningen skulle kunna klassas som demokrati (med motiveringen att 

det handlar om mänskliga rättigheter). Men eftersom den hänger samman med den andra 

meningen som tydligt passar in i FN:s millenniemål så måste innebördsaspekten tolkas som 

hållbar utveckling. Båda meningarna har därför räknats som hållbar utveckling. 

                                                
34  Kosovo, Montenegro, Palestina, Serbien, Taiwan och Västsahara var ännu inte internationellt erkända, 
Cooköarna och Niue hade (och har) endast begränsad självständighet och var därför heller inte medlemmar i FN. 

Schweiz, Tuvalu och Vatikanstaten var de enda självständiga och internationellt erkända stater som då valt att stå 

utanför FN. Kosovo, Palestina, Taiwan och Västsahara är fortfarande inte internationellt erkända och har därför 

ännu inte rätt att bli medlemmar i FN. Vatikanstaten är idag den enda internationellt erkända och självständiga 

stat som självmant valt att stå utanför FN:s gemenskap. Palestina och Vatikanstaten äger dock permanent 

observatörsstatus i FN. 
35  United Nations. Millennium goals. http://www.un.org/millenniumgoals/ (Hämtad 2011-04-25) 
36  Skolverket. Skolverkets förslag till kursplan i samhällskunskap i grundskolan. www.skolverket.se (Hämtad 

2011-04-15) 

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.skolverket.se/
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5.4 Tolkning av begrepp 
Enligt kodschemat ska varje mening eller stycke som innehåller orden, eller uttryck för idén 

om, demokrati, globalisering eller hållbar utveckling tilldelas en kodningsenhet. Det har 

använts på tre sätt: 

a) Hela meningens eller styckets innebördsaspekt syftar till samma uttryck för en idé. Till 

exempel Lpo 94:s allra första mening: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins 

grund”.
37

 Den meningen har i kodschemat klassats som tillhörande begreppet demokrati 

och bildar en enhet. 

b) Delar av meningens eller styckets innebördsaspekt syftar till olika uttryck för idéer. Till 

exempel ett kriterium för betyg i kursplanen för samhällsvetenskap för Lpo 94: ”Eleven 

analyserar och diskuterar internationellt samarbete och internationell solidaritet utifrån de 

principer som finns i de mänskliga fri- och rättigheterna och andra internationella 

konventioner.”
38

 Första halvan av meningen har tilldelats en enhet globalisering medan 

den andra halvan klassas som demokrati. 

c) I ett fåtal fall har en mening eller ett stycke innehållit två möjliga tolkningar av 

innebördsaspekt som inte gått att åtskilja. Till exempel ”Alla som arbetar i skolan skall 

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen”.
39

 Den meningen från Lpo 94 har i 

kodschemat tilldelats en enhet globalisering och en enhet hållbar utveckling eftersom 

dess innebördsaspekt innefattar båda begreppen. 

En enhet i kodschemat kan alltså tilldelas ett ord, en del av en mening eller en mening som 

direkt eller indirekt genom sin innebördsaspekt syftar till något av begreppen demokrati, 

globalisering eller hållbar utveckling. 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Ett kodschema är utifrån Bergström och Boréus synsätt ett utmärkt instrument att använda i 

en textanalys.
40

 Många gånger nämns i styrdokumenten de eftersökta begreppen demokrati, 

globalisering och hållbar utveckling ordagrant vilket förenklar kodningen. Men eftersom den 

här undersökningen inriktat sig även på innebördsaspekten har jag som forskare tvingats tolka 

meningar som inte uttryckligen innehåller de eftersöka begreppen. Det medför att studiens 

                                                
37  Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. 

www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 3 
38  Skolverket. Kursplan för Samhällskunskap. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15) 
39  Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. 

www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 8 
40  Bergström och Boréus, s 33-38 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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reliabilitet kompliceras något. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en metod är ur minst tre 

synvinklar. Den ena, stabilitet, tar upp undersökningens tillförlitlighet över tid. Den andra 

synvinkeln, interbedömarreliabilitet, handlar om att flera deltagande forskare ska tolka på 

samma sätt. Ingen av de två första synvinklarna är aktuella för den här studien då den 

genomförs på dokument och av en forskare. Den tredje synvinkeln, intern reliabilitet, är desto 

mer intressant att presentera. Den viktiga frågan att ställa sig här är om hela undersökningen 

genomförs på ett konsekvent sätt.
41

 Bergström och Boréus hänvisar till Gadamer som 

framhåller att tolkningen och förståelsen av en text alltid blir subjektiv. Varje läsare har sin 

egen förförståelse utan vilken tolkning blir omöjlig. Därför krävs noggrannhet och 

konsekvens i undersökningen.
42

 

För att uppnå god reliabilitet har jag ovan ingående presenterat den tolkning av demokrati, 

globalisering och hållbar utveckling som ligger till grund för kodschemat utifrån vilket 

materialet kodades. 

Validitet är ett närliggande begrepp som har många innebörder. Sammanfattningsvis kan det 

sägas vara ett mått på om den valda metoden faktiskt är lämplig för studien i fråga. Den enda 

av, Alan Bryman beskrivna, innebörderna som för den här studien kan ifrågasättas är den 

konvergenta validiteten, det vill säga att den valda metoden bör ”bedömas utifrån en 

jämförelse med hjälp av ett annat tillvägagångssätt”.
43

 Eftersom materialet i den här studien 

(läroplaner, kursplaner och lokala kursplaner) är just texter förefaller en textanalys vara 

lämplig som metod och validiteten, metodens lämplighet, anses uppnådd. 

  

                                                
41  Bryman, s 86-91 
42  Bergström och Boréus, s 23-36 
43  Bryman, s 90 
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6 Forskningsöversikt och teoretiska begrepp 
Forskningsöversikten syftar till att presentera tidigare forskning kring demokrati, 

globalisering och hållbar utveckling i förhållande till skolan. Dessutom återfinns en bakgrund 

till läroplanerna och något om begrepp som kommer att återkomma i diskussionen. 

6.1 Skolan och identiteter 
År 2003, när Lpo 94 hade använts i nästan ett decennium, skrev Gloria Ladson-Billings i 

Tidskrift för lärarutbildning och forskning om hur världen har förändrats. Ladson-Billings är 

pedagog och lärarutbildare vid University of Wisconsin och inriktar sin forskning på 

utbildningsantropologi. Hon tar sin utgångspunkt i att lärarutbildningar och skolor är kvar i att 

utbilda lärare för en lokal verklighet. Men i och med att större världshändelser påverkar mer 

och mer på det lokala planet (och ibland vice versa) måste en förändring komma till stånd. 

Vare sig vi vill acceptera det eller inte är det ett faktum: den globala tidsåldern överöser 

eleverna med information, på gott och ont. Om lärarnas utbildning inte ändras riskerar det att 

ytterligare underbygga mänskligt lidande och därmed stå i vägen för freden. Lärare måste 

därför få en mängd verktyg. Ladson-Billings nämner bland annat att lärare måste få en bättre 

interkulturell kompetens – att kunna inte bara sin egen lokala kultur utan även ha nycklar till 

förståelse för andra kulturer. Med det verktyget följer ett annat – att kunna överföra dessa 

nycklar till eleverna för att de på så vis ska kunna förstå hur deras lokala verklighet hänger 

samman med den globala världen.
44

 

Men vad innebär egentligen den globala världen? Statsvetaren Hans Lödén reder ut vad som 

är en global identitet i en artikel i Utbildning & Demokrati 2002. Utgångspunkten är även här 

den lokala verkligheten. Skolan har av tradition varit, och är, ett viktigt instrument för att 

bygga upp känslor av tillhörighet till en nation och en stat. Lödén antar att människors vilja att 

agera på ett visst sätt hänger samman med deras syn på sin egen identitet. Som exempel ger 

han en bild av det lilla barnet som i en komplicerad och hotande omgivning helt enkelt tittar 

på föräldrarna för att anpassa sitt beteende och hitta sin identitet. Allt eftersom barnet växer 

upp blir förebilderna mer diffusa. Hur ska det vuxna barnet förstå globala börskrascher? Vem 

står som ansvarig och vilken expert ska man lita på?
45

  

Internationella samfund såsom NATO och EU framstår enligt Lödén som multidimensionella. 

Å ena sidan hotar de den nationella identitetens självständighet, å andra sidan försvarar de 

                                                
44  Ladson-Billings, Gloria. ”It’s a Small World After All: Preparing Teachers for Global Classrooms” i Tidskrift 

för lärarutbildning och forskning, nr 2 2003, s 29-33 
45  Lödén, Hans. ”Skilda världar? Om nationell och global identitet” i Utbildning & Demokrati, vol. 11, nr 1 

2002, s 37-55 
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den. FN har en särställning bland de transnationella organisationerna i det att den totala 

bedömningen av FN är klart positiv (även om kunskapen om dess sätt att fungera är 

bristande). Dessa transkulturella organisationer kan fungera som globala identifieringsobjekt 

när individen ska försöka anpassa, eller komplettera, sin nationella identitet till en global 

identitet. Skolan spelar en viktig roll i att utbilda eleverna för att ge dem verktyg att utveckla 

både sin nationella (lokala) och sin globala identitet.
46

 

6.2 Skolan och omvärlden 
Den amerikanske professorn i pedagogik Nicholas Burbules talar i en intervju med Klas Roth 

om hur lärare kan möta globalisering. För det första lyfter han fram vikten av att föra en 

dialog lärare emellan. I USA är klassrummen verkligen en smältdegel med folk från olika 

nationer och kulturer. Allt fler pedagoger vill nu för tiden lämna den gamla bilden av 

”idealmedborgaren” och istället uppmärksamma varje individ för hennes egen skull. Här är 

det viktigt att göra åtskillnad mellan mångfald och olikhet. Mångfalden är det som ska 

poängteras, mångfalden ”uppmärksammar människors olika karaktärer som resurser vilka 

man kan utgå från och blir till fördel för utbildningsprocessen.”
47

 

Vidare talar Burbules om globalisering som något dubbelbottnat. Anhängarna säger att det 

leder till positiva saker som öppen marknad, fri handel och ökat teknikutbyte. Kritikerna 

menar att det befäster USA:s och Europas dominans över utvecklingsländerna. Oavsett vilken 

åsikt som lyfts fram så har skolan till uppgift att förbereda eleverna för medborgarskap. I och 

med globaliseringen måste skolan ta ställning till om det medborgarskapet ska fokusera på det 

lokala eller globala medborgarskapet.
48

 

Antropologen Wulf leder tankarna vidare från global identitet och medborgarskap till global 

kultur och hållbar utveckling i en artikel i Educational Studies in Japan: International 

Yearbook. Han håller med om att skolan av tradition format elever till medborgare men 

hävdar att det i dagens alltmer globaliserade värld krävs en utbildning för fred. För att på ett 

bra sätt kunna hantera mångfalden i skolan måste undervisningen i större utsträckning 

inkludera fredsutbildning. Eftersom kulturer ändras över tid, och särskilt i kontakt med andra 

kulturer, måste eleverna få verktyg för att kunna hantera dessa förändringar. Den globala 

identiteten står ibland i konflikt med de kulturella olikheterna. För att jämka mellan dessa 

måste elevernas utbildning dessutom fokusera på hållbar utveckling. Wulf föreslår 

                                                
46  ibid. 
47  Roth, Klas. ”Dialog, olikhet och globalisering. En intervju med Nicolas Burbules” i Utbildning & Demokrati, 

vol. 15, nr 1 2006, s 84 
48  ibid., s 77-100 
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deklarationen om de mänskliga rättigheterna som en grund att utgå ifrån. I princip står hela 

världens befolkning bakom dessa rättigheter. Skolan måste lära eleverna om de mänskliga 

rättigheterna och samtidigt öva dem i att koppla samman sin lokala (nationella) identitet med 

sin framväxande globala identitet.
49

 Därigenom får de en god bas att stå på för sitt fortsatta 

livslånga lärande. Wulf lyfter fram detta som en av de viktigaste grunderna för hållbar 

utveckling – att eleverna får rätt utbildning för att kunna uppskatta mångfald och koppla 

samman sina kunskaper med världens globala framtid.
50

 

6.3 Begreppen i styrdokumenten 
Enligt pedagogikprofessorn Tomas Englund är skolans samhällsorientering ”en fundamental 

aspekt av de medborgerliga rättigheterna i ett demokratiskt samhälle”.
51

 I sitt examensarbete 

vid lärarprogrammet vid Linköpings universitet har Katja Larsson undersökt hur synen på 

demokrati har förändrats under den svenska skolans historia fram till 1994. Hon beskriver hur 

idéer om demokratins viktighet vuxit fram i ett föränderligt samhälle. Läroplanerna i början 

av 1900-talet fokuserar mer på att forma idealmedborgare än att fostra kritiskt tänkande 

individer. Under tiden strax före 1994 års läroplan är demokrati ett begrepp som i 

styrdokumenten tolkas utifrån tidigare decenniers idéer om solidaritet, jämlikhet och 

socialisation med samhället i stort. I Lpo 94 kommer så slutligen en idé om demokrati som 

något som eleverna behöver, inte bara för att hjälpa det kollektiva samhället i stort utan även 

för att själva kunna utvecklas. Eleverna ska själva bli kritiskt tänkande och aktiva medlemmar 

av samhället. Det utesluter dock inte att demokrati är ett mångbottnat begrepp: demokrati är 

samtidigt en värdegrund för samhället i stort, ett mål för hur skolan ska arbeta och en 

anvisning för hur varje klassrum ska fungera.
52

 

Lotta Brantefors, som är adjunkt och pedagogiklärare vid Uppsala universitet, skriver i en 

artikel i Utbildning & Demokrati år 2009 om hur begreppet globalisering tagit plats i den 

svenska skolan. Hon refererar till olika författare, rapporter och kommentarmaterial och 

sammanfattar avsnittet om Lpo 94 så här:  

                                                
49  I dagens samhälle har många elever dessutom en eller ofta flera kulturella identiteter som inte nödvändigtvis 

är kopplade till den nationella identiteten. 
50  Wulf 
51  Englund, Tomas. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos, 2005, s 289 
52  Larsson, Katja. Demokrati i skolan – en studie av skolans styrdokument från 1878 till 1994. Examensarbete, 

Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi. Linköping: Linköpings universitet, 2000 
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Sammanfattningsvis pekar läroplanen på vikten av att kunna leva med kulturell 

mångfald, att se sig själv i ett globalt sammanhang, tolerans mot andra och 

internationell solidaritet samt alla människors lika värde.
53

 

I texten förklarar Brantefors globalisering som något som sker interkulturellt, alltså mellan 

olika kulturer. Det är ett synsätt som utgår från ett ekonomiskt-geografiskt perspektiv som 

antar att någon får dominera över någon annan. Hon kritiserar den synen på globalisering som 

något som lätt leder till ett vi-och-dom-tänkande.  Vidare görs också en koppling till språkets 

betydelse för hur vi ser på innehållet i styrdokumenten. Betoningen måste, enligt Brantefors, 

skifta från skillnader och ojämlikhet till att fokusera på ”ett etiskt ställningstagande för social 

rättvisa och förändring av rådande förhållanden.”
54

 

Hållbar utveckling lanserades med Brundtlandrapporter år 1987 och var vid Lpo 94:s 

tillkomst ett förhållandevis nytt begrepp. Den Globala Skolan är en organisation under 

Internationella Programkontoret som har statens uppdrag att höja kvaliteten inom 

utbildningsområdet. Den Globala Skolan beskriver i informationshäftet Lärande för hållbar 

utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (april 2011) hur begreppet hållbar 

utveckling har tillåtits ta mera plats i de nya styrdokumenten jämfört med de tidigare från 

1994. Genom skolan ska svenska elever få kunskaper om alla dimensioner av hållbar 

utveckling: ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Internationella dokument såsom 

exempelvis FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna får allt större genomslagskraft i nationella beslutssystem.
55

 EU har ett program 

för livslångt lärande i vilket betonas att lärandet för hållbar utveckling ska studeras ur ett 

globalt perspektiv. Som föregångsland ska Sverige och svenska styrdokument spegla de 

internationella överenskommelserna. Den Globala Skolan har utifrån den grunden gjort ett 

utdrag ur Lgr 11 och presenterar vilka avsnitt som de anser innefattar, eller fokuserar på, 

hållbar utveckling. De gör ingen vidare syntes och drar heller inga slutsatser utan nöjer sig 

med att lista berörda avsnitt.
56

 

                                                
53  Brantefors, Lotta. ”Globalisering, interkulturella relationer och global rättvisa som utbildningspolitiskt 
problem” i Utbildning & Demokrati, vol. 8, nr 1 1999, s 93 
54  ibid., s 100 
55  En deklaration uttrycker en åsikt eller en uppfattning i en särskild fråga. FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna (som antogs av FN:s generalförsamling 1948) uttrycker dåvarande medlemsländers åsikt. De länder 

som skriver på en konvention antar i och med underskriften konventionen till nationell lag. FN:s konvention om 

barnets rättigheter antogs 1989 och har ratificerats av 193 länder. Allt enligt Englundh i Englundh, Elisabeth. 

Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk utmaning? Stockholm: Liber, 2009, s 41-44 
56  Den Globala Skolan. Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola. 

Informationshäfte april 2011 
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6.4 Undersökningar om elevernas perspektiv 
År 2003 gjordes en nationell undersökning av grundskolan (NU-03) och de kunskaper som 

uppvisades av elever i år 9. Vilgot Oscarsson som var en av de huvudansvariga för SO-delen i 

NU-03 jämför  

Elevers syn på globala förhållanden och framtiden är titeln på Vilgot Oscarssons rapport om 

elevers kunskap om globala frågor (och deras syn på framtiden). Rapporten tar sin 

utgångspunkt i den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) för vilken 

Oscarsson var en av de ansvariga för SO-delen. ”Världen finns i skolan och skolan finns i 

världen” skriver Oscarsson i ett inledande kapitel.
57

 Eleverna möter världen både i skolan (i 

form av exempelvis klasskamrater med utländsk bakgrund, skolkontakter med andra länder) 

och på fritiden (exempelvis genom media, musik, sport, och Internet). Undervisningen måste 

ta upp globala frågor såsom den ökande sammanflätningen mellan världens länder. 

Förändringar i dollarkursen påverkar direkt elevernas inköpskraft i Sverige och 

miljöförstöringen ser inga nationella gränser. Undervisningen måste ta upp både hot och 

möjligheter. Eleverna i undersökningen NU-03 som Oscarsson refererar till tolkar begreppet 

globalisering i mångt och mycket som en sammanflätning mellan världens länder och/eller 

ekonomier. Genom tabeller visar Oscarsson på en mängd frågor som elever har fått svara på. 

Han tolkar svaren som att elever 2003 har bättre kunskap om globala förhållanden än vad 

elever på 1990-talet haft. Ändå saknas kunskaper om flera områden, exempelvis EU och FN:s 

konvention om barnets rättigheter.
58

 

Oscarsson jämför i sin rapport NU-03 med en nationell utvärdering 1998 och konstaterar att i 

endast två av sju identiska frågor har eleverna högre korrekt svarsprocent i NU-03. Trots det 

menar han att elevernas kunskaper förbättrats från 1998 till 2003. I ett avseende höjer dock 

Oscarsson ett varnande och alarmerande finger: eleverna hävdar i NU-03 att de enbart fått 

ringa undervisning om FN och FN:s konvention om barnets rättigheter, trots att Sverige 

förpliktat sig att undervisa om detta.
59

 Demokrati och demokratiska frågor är alltså av 

synnerlig vikt för den svenska skolans innehåll. 

Sture Långström, lärare och lärarutbildare vid Umeå universitet, skriver i Ungdomar tycker 

om historia och politik – en studie i pedagogiskt arbete om hur elever fått ge uttryck för hur 

de tolkar begreppet demokrati. Han jämför hur tolkningarna skiftat över de senaste 40 åren 

                                                
57  Oscarsson, Vilgot. Elevers syn på globala förhållanden och framtiden. IPD-rapport nr 2005:05. Göteborgs 

universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik, 2005, s 9 
58  ibid., s 9-15 
59  ibid., s 17-18 
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och kommer fram till att den klassiska demokratin, av, för och genom folket, fortfarande 

toppar listan. Däremot har kvinnors och mäns lika rätt vunnit mark. Vi som lever i Sverige 

idag ser det som självklart men Långström jämför med den amerikanska organisationen 

Freedom House
60

 som inte ens har lika rättigheter som ett krav för att få kalla ett land 

demokratiskt. Eleverna i undersökningen verkar dock ha sämre koll på globalisering. Det 

tydligaste exemplet är den fråga där eleverna skulle ta ställning till frågan om ”’löne- och 

standardsänkningar’ i Västeuropa skulle vara ett sätt för att öka investeringarna i 

Östeuropa.”
61

 De flesta elever avstår helt från att svara på frågan. Möjligtvis för att de inte 

förstår själva begreppet ”löne- och standardsänkningar” men troligtvis för att de inte har 

tillräcklig kunskap om globala påverkansmöjligheter för att faktiskt kunna svara.
62

 

6.5 Läroplansteori 
Jag vill i det här avsnittet börja med att översiktligt sätta in styrdokumenten i ett historiskt 

sammanhang. Därefter följer en presentation av två ”arenor” där styrdokumenten antingen blir 

till eller ska implementeras. Avslutningsvis berörs hur dokumenten kan tas fram med hjälp av 

en läroplanskod. Först bör dock poängteras att läroplansteori inte bara är läroplaners historia 

och tillväxt. Begreppet innefattar även sådant som hur det praktiskt går till när en läroplan 

skrivs, tolkas och tillämpas, hur den hänger samman med resten av samhället och naturligtvis 

skolan och undervisningen.
63

 

6.5.1 Bakgrund 
Tidigare i forskningsöversikten talades om hur skolan använts för att bygga upp samhället, 

och den tanken är inte bara aktuell i vår tid. Statsvetaren Bo Lindensjö och pedagogen Ulf P. 

Larsson beskriver i sin bok Utbildningsreformer och politisk styrning hur det var högaktuellt 

redan i slutet av 1800-talet när det moderna samhället formades. Med början i USA växte tron 

på att vetenskap och psykologi kan hjälpa till att förbättra och utveckla skolan. Allt mer hjälp 

togs från vetenskapen när det gällde att planera reformer. I Sverige växte under 1900-talet 

fram olika försöksprojekt i vilka undersöktes hur elever påverkades av olika modeller. I slutet 

av 1950-talet var läroplansforskningen igång och en läroplansgrupp hjälpte dåvarande 

                                                
60  Freedom House, som grundades under andra världskriget, lägger ihop information och bedömer vilka av 

världens länder som är demokratiska. Läs mer på www.freedomhouse.org 
61  Långström, Sture. Ungdomar tycker om historia och politik – en studie i pedagogiskt arbete. Umeå: 

Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå Universitet, 2001, s 152 
62  ibid., s 150-156 
63  Linde, Göran. Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. 2 uppl, Lund: Studentlitteratur, 2006 
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skolberedningen med att ta fram det förslag som ledde till 1962 års läroplan och det vi känner 

som grundskola.
64

  

I samband med grundskolans tillkomst fick dåvarande Skolöverstyrelsen i uppdrag att 

kontinuerligt utvärdera och utveckla läroplanen. Så skedde och ny läroplan antogs 1969. I 

början av 1970-talet var skoldebatten åter i full gång och till Skolöverstyrelsen knöts en 

rådgivande grupp bestående av såväl politiker som representanter för pedagogisk forskning.
65

  

År 1980 kom grundskolans tredje läroplan. Den var resultatet av en kompromiss men fick 

likväl hård kritik från flera håll. En grupp kritiker menade att skolan var för löst styrd, vi 

behöver ett utbildningssystem som kan svara upp till samhällets allt snabbare förändringar. 

Andra kritiker förde fram krav på att ytterligare decentralisera styrningen till förmån för att de 

professionella skulle få mera plats.
66

 Det här var dock inga nya idéer, de hade vuxit fram 

redan under 1960-talet. Politisk enighet i vissa skolfrågor och samstämmighet i tron på 

vetenskapliga beslutsunderlag gjorde det nu naturligt att överföra planeringen alltmer från 

politikerna till experterna.
67

 

6.5.2 Formulering och realisering 
1991 skapades Skolverket ur den gamla Skolöverstyrelsen som ett led i den framväxande 

decentraliseringen. En teori kring hur beslut tas kan formuleras i begreppet 

formuleringsarena. Lindensjö och Lundgren beskriver den som en arena som är uppdelad på 

två skikt: det politiska och administrativa, där det första befolkas av politiker och det andra av 

experter. Det gör att formuleringsarenan får två kommunikationsvägar med samhället, 

politikerna ansvarar för utbildningens mål och administrationen ger underlag för besluten. 

Men allt fler aktörer har gett sig in i formuleringsarenan, och fler påtryckningsfaktorer har 

enligt författarna lett till att beslut blir allt svårare att komma fram till.
68

 

Hur fattade beslut implementeras hanteras på realiseringsarenan. Lindensjö och Lundgren 

påpekar att det även här är viktigt att skilja mellan två skikt, eller två nivåer för 

implementering. Tjänstemän i administrationen tolkar genom guideline writing besluten och 

omvandlar dem till regler. Field implementations är å andra sidan de lärare och andra som 

                                                
64  Lindensjö, Bo och Lundgren, Ulf P. Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS Förlag, 

2006, s 60-65 
65  ibid., s 68-75 
66  ibid., s 81-86 
67  ibid., s 127 
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arbetar ”på fältet” och faktiskt ska omsätta besluten i handling.
69

 Med hänvisning till Anna 

Johnsson Harries avhandling benämner jag dem hädanefter som riktlinjeskrivning respektive 

genomförande på fältet.
70

 

Författarna hävdar att vi kan se en ökande klyfta mellan de två arenorna och avstånden blir 

längre mellan det politiska skiktet och vad som faktiskt genomförs på fältet. Enligt den här 

tankegången blir politiska beslut grundade på administrationens förslag och sedan bearbetade 

till regler av tjänstemän innan det slutligen ska tillämpas på fältet, det vill säga i 

klassrummen.
71

 

Det ska också nämnas att en tredje arena presenteras i boken, medieringsarenan. Den 

innehåller, som namnet antyder, media och informationssamhället.
72

 Medieringsarenan har 

dock ingen direkt anknytning till den här uppsatsen och fördjupas därför inte här. 

6.5.3 Läroplanskod 
En övergripande teori kring relationer mellan utbildning och samhälle är 

nödvändig för att förklara varför en bestämd undervisningsprocess får ett visst 

innehåll, en viss struktur och ett visst utfall.
73

 

Så skriver pedagogen Ulf P. Lundgren i förordet till Att organisera omvärlden. En 

introduktion till läroplansteori. Och läroplansteori är just vad boken handlar om. Han 

beskriver hur ordet läroplan (engelska curriculum) egentligen inte bara inbegriper själva 

läroplanen utan även filosofin bakom (teori), konstruerandet av (Skolverket) och politiken 

kring den (regeringen).
74

 I den här uppsatsen begränsas läroplanens betydelse dock till just 

själva läroplanstexten och jag vill här presentera en modell för dess tillkomst.  

En läroplanskod ”formas historiskt och i nutiden av existerande materiella och kulturella 

villkor” skriver Lundgren och förklarar att en läroplanskod är ett sätt att förklara de 

bakomliggande systemen för en läroplan.
75

 Han menar att en läroplan kan struktureras i tre 

nivåer: relationen mellan samhälle och utbildning, konkretisering av utbildning och styrning 

                                                
69  ibid. 
70  Johnsson Harrie, Anna. Staten och läromedlen. En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av 

läromedel 1938-1991. Avhandling, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Linköping: Linköpings universitet, 2009 
71  Lindensjö och Lundgren 
72  ibid. 
73  Lundgren, Ulf P. Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. Stockholm: Liber Förlag, 

1979, s 9 
74  ibid., s 21-22 
75  Lundgren, s 22 
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av innehåll och metod. Den första är den som är mest aktuell ur den här uppsatsens 

perspektiv. Den behandlar vad det är som faktiskt ska ingå i undervisningen, vilka kunskaper 

som ska förmedlas och hur det väljs ut.
76

 Läroplanskoden ger en nyckel till att tolka 

relationerna nivåerna emellan. Det finns fyra övergripande läroplanskoder som i kronologisk 

ordning är: den klassiska, den realistiska, den moraliska och den rationella.
77

 Genom historien 

har vi sett de tre tidigare men för den här uppsatsens del räcker det med att titta lite närmare 

på den rationella läroplanskoden som i Sverige gjort sig gällande sedan slutet av 1950-talet.
78

 

En rationell läroplanskod förutsätter att läroplanen är pragmatisk, det vill säga bygger på att 

ge eleven faktiska kunskaper som kommer till nytta både för individen själv och för samhället 

i stort. Till skillnad från tidigare koder så är den rationella läroplanskoden även fokuserad på 

just individens inlärning. Vidare så ska det rationella tänkandet styra i vilken ordning 

individen lär sig, baserat på psykologisk kunskap om hur inlärning och tänkande fungerar. Det 

rationella tänkandet ligger också till grund för idén att kunskap kan mätas på olika sätt. 

Genom framkomsten av den rationella läroplanskoden skapades också en länk mellan 

vetenskap och politik.
79

 

6.5.4 Läroplanskod till läroplan 
Vi kan således summera uppsatsens teoretiska utgångspunkt som följer. I Sverige utgår vi från 

en rationell läroplanskod som grundas på pragmatism, nyttotänkande och rationalism. På 

formuleringsarenan lägger Skolverkets experter (administratörerna) fram förslag utifrån vilka 

regeringen (politikerna) kan forma beslut. På realiseringsarenan omformar tjänstemän 

besluten som i skolan ska omsättas till verklighet av lärare och annan personal i skolan. 

  

                                                
76  Lundgren, s 19-23 
77  Lundgren, s 90 
78  ibid., s 115 
79  ibid., s 77-89 
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7 Resultat 1: Nationella styrdokument 
I det här kapitlet presenteras första delen av undersökningens resultat. Huvudsakligen ligger 

fokus på att jämföra de nationella styrdokumenten med varandra. Begreppen demokrati, 

globalisering och hållbar utveckling har undersökts i läroplanerna och SO-kursplanerna för 

Lpo 94, Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11.  

Till Lpo 94 hör även en SO-övergripande kursplan. I tabellerna redovisas först resultatet för 

styrdokumenten som hör till Lpo 94 utan den SO-övergripande kursplanen för att jämställa 

dokumenten med varandra. För att kunna diskutera resultatet ur ett mer korrekt perspektiv har 

den övergripande kursplanen sedan räknats med. 

7.1 Demokrati 
Demokrati har haft stark betoning i Lpo 94:s styrdokument. Som framgår i tabellen nedan så 

nämns demokrati eller uttryck för idén om demokrati totalt 23 gånger i läroplanen och 

kursplanerna för Lpo 94. Motsvarande siffror för styrdokumenten för Lgr 11 och Skolverkets 

förslag till Lgr 11 är 26 respektive 25 gånger. Betoningen på demokrati är därmed nästan 

densamma i Lpo 94, Lgr 11 liksom i Skolverkets förslag till Lgr 11. Men 10 enheter återfinns 

också i den SO-övergripande kursplanen för Lpo 94. Sammantaget gör det att den totala 

mängden enheter är störst i Lpo 94. 

Tabell 2: Demokrati 
     Lpo 94 Lgr 11 Skolverkets förslag 

Läroplan 4 6 5 

Kursplan för geografi 0 0 0 

Kursplan för historia 0 1 2 

Kursplan för religionskunskap 2 0 0 

Kursplan för samhällskunskap 17 19 18 

Summa 23 26 25 

SO-övergripande kursplan 10 - - 

Totalsumma 33 26 25 

 

En hänvisning till demokrati som återkommer i alla tre läroplanerna är följande:  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska 



28 

 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet.
80

 

Andra formuleringar är fördjupade eller ändrade i Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11. 

Som exempel kan nämnas följande mening som i Lpo 94 handlar om att eleverna ska utveckla 

”sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

och personliga erfarenheter.”
81

 Motsvarande mening i Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 

11 lyder …”kan göra och uttrycka etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter”.
82

 Denna fördjupning och vidareutveckling av formuleringar är det som ligger 

till grund för att Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11 båda innehar fler enheter 

demokrati än Lpo 94. 

För att lyfta fram likheter och skillnader mellan de enskilda kursplanerna kan nämnas att 

samhällskunskap är det enda ämne som lägger stark vikt vid demokrati och demokratins idéer. 

Kursplanerna för historia och religionskunskap lägger svag betoning på demokrati, i några 

versioner inte alls. Men noterbart är att ingen av kursplanerna för geografi innehåller någon 

referens till demokrati trots att, återigen, skolan ”vilar på demokratins grund”.
83

 

7.2 Globalisering 
För begreppet globalisering har antalet enheter sjunkit något från Lpo 94:s styrdokument till 

de för Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11. I tabell 3 framgår att från totalt 40 enheter i 

Lpo 94 har resultatet sjunkit till 32 respektive 30 i Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11. 

Skillnaden blir ännu större när den SO-övergripande kursplanen inkluderas. 

  

                                                
80  Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. 

www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 5 
 Skolverket. Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2. 

www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 4 

 Skolverket. Förslag till läroplan för grundskolan. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 5 
81  Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. 

www.skolverket (Hämtad 2011-04-15), s 8 
82  Skolverket. Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2. 

www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 9, min kursivering 
83  Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. 
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Tabell 3: Globalisering 
     Lpo 94 Lgr 11 Skolverkets förslag 

Läroplan 9 8 9 

Kursplan för geografi 15 14 10 

Kursplan för historia 3 2 2 

Kursplan för religionskunskap 2 0 0 

Kursplan för samhällskunskap 11 8 9 

Summa 40 32 30 

SO-övergripande kursplan 11 - - 

Totalsumma 51 32 30 
 

Globalisering är det begrepp som ändrats minst vad avser antal enheter i de respektive 

läroplanstexterna. Nästan alla enheter i respektive läroplan återfinns i samma meningar även 

om de stuvats om. Till exempel kan nämnas att stycket om skolans uppdrag i Lpo 94 är 

skrivet i löpande text medan samma stycke i Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11 delats 

av i kortare stycke. Vissa delar av texten ser därför något annorlunda ut men i stort sett 

uttrycker de samma sak. 

För kursplanernas del kan vi återigen notera att förutom samhällskunskap så är geografi är det 

ämne som sticker ut, men denna gång genom att istället ha flest enheter av globalisering. 

Kursplanerna för religionskunskap är på samma nivå som för demokrati medan historia 

uppvisar något fler enheter globalisering. Kursplanen för historia för Lgr 11 tar bland annat 

upp ”den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika” och ”migration 

inom och mellan länder” som avhandlas i avsnittet om åren 1700-1900.
84

 

Det är ingen stor förskjutning om vi ser till de enskilda dokumenten, bara någon enstaka enhet 

skiljer från Lpo 94:s dokument och de nya. Men sammantaget visar det på en genomgående 

trend – att globalisering minskat i betoning i styrdokumenten. 

7.3 Hållbar utveckling 
I styrdokumenten för Lpo 94 finns 50 enheter hållbar utveckling, varav 13 i den SO-

övergripande kursplanen. Motsvarande siffra för Lgr 11:s dokument är 49 och i Skolverkets 

förslag för Lgr 11 är det 41 enheter. Vi kan konstatera att hållbar utveckling är det av de tre 

begreppen som minskat minst i betoning från Lpo 94 till Lgr 11. 

 

  

                                                
84  Skolverket. Kursplan för historia. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15) 
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Tabell 4: Hållbar utveckling 
     Lpo 94 Lgr 11 Skolverkets förslag 

Läroplan 10 15 13 

Kursplan för geografi 15 24 17 

Kursplan för historia 1 0 4 

Kursplan för religionskunskap 2 0 0 

Kursplan för samhällskunskap 9 10 7 

Summa 37 49 41 

SO-övergripande kursplan 13 - - 

Totalsumma 50 49 41 

 

Som exempel på vad som kodats som hållbar utveckling presenteras här två citat från 

kursplanen för geografi, det första från 1994 års kursplan som anger att ett mål att sträva mot 

är att eleven:  

utvecklar förmågan att formulera och arbeta med problem som avser lokala och 

globala miljö- och överlevnadsfrågor.
85

 

Ovanstående har kodats som hållbar utveckling och inte som globalisering eftersom det 

innefattar flera dimensioner av hållbar utveckling (ekologiska och sociala dimensionerna) 

samt kopplar samman det lokala och globala. 

Det andra citatet kommer från motsvarande kursplan för 2011 som säger att eleven ska 

utveckla sin förmåga att: 

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden 

kring etik och hållbar utveckling.
86

 

Kursplanen för religionskunskap visar för tredje gången samma resultat: två enheter i 

kursplanen för Lpo 94 men ingen i varken Lgr 11 eller Skolverkets förslag. Historia har 

förändrats litet, till fyra enheter i Skolverkets förslag men ingen enhet för Lgr 11. Ännu en 

gång måste vi också notera att samhällskunskap och geografi är de ämnen som uppvisar flest 

enheter. Anmärkningsvärt är den markanta ökning i antalet enheter som geografi innehar i Lgr 

11. 

  

                                                
85  Skolverket. Kursplan för Geografi. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15) 
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7.4 Summering av begreppen i de nationella styrdokumenten 
Sammanfattningsvis framträder följande resultat: Själva läroplanerna för Lpo 94, Lgr 11 och 

Skolverkets förslag till Lgr 11 ligger i stort sett i nivå med varandra för såväl demokrati som 

globalisering men Lgr 11 uppvisar en något starkare betoning på hållbar utveckling. 

Kursplanerna för de respektive planerna skiljer sig mycket åt. Kursplanerna för historia och 

religionskunskap uppvisar liten eller ingen betoning på något av begreppen. Samhällskunskap 

lägger genomgående en stark betoning medan geografi skiljer sig mycket åt mellan åren. 

Totalt sett så framstår geografi och samhällskunskap vara de ämnen som framför allt lägger 

vikt vid våra eftersökta begrepp. Kursplanerna för historia har en mellanplacering med några 

enstaka hänvisningar till demokrati och hållbar utveckling. Men påfallande tydligt är att 

kursplanen för religionskunskap varken i Lgr 11 eller i Skolverkets förslag, nämner vare sig 

demokrati, globalisering eller hållbar utveckling. Nollresultat är förvisso intressanta och jag 

återkommer till det i diskussionen. 

Om vi slår ihop alla begrepp i både läroplaner och kursplaner kan vi konstatera att antalet 

hänvisningar till demokrati, globalisering och hållbar utveckling å ena sidan har ökat från 

Lpo 94 till Lgr 11. Å andra sidan återfinns en betydande mängd enheter i den SO-

övergripande kursplanen för Lpo 94 varför vi istället ser att totalsumman av betoning på de 

eftersöka begreppen minskar från Lpo 94 till Lgr 11. Skolverkets förslag till Lgr 11 har i 

vilket fall som helst färre enheter än både Lpo 94 och Lgr 11. 
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8 Resultat 2: Lokala styrdokument 
Här följer den andra delen av resultaten. Det är en presentation av jämförelsen mellan de 

lokala kursplanerna och de nationella styrdokumenten. I tabellen nedan redovisas inte varje 

ämne separat, här skiljs istället mellan nationella och lokala kursplaner. Här framgår att det är 

viss skillnad mellan hur skolorna lyckas överföra Lpo 94:s betoning på begreppen. 

8.1 Skolornas lokala kursplaner 
I tabell 5 nedan framgår att de nationella styrdokumenten, med eller utan SO-övergripande 

kursplan, betonar globalisering och hållbar utveckling mer än demokrati. 

Tabell 5: Lpo 94 och de lokala planerna 

  Demokrati Globalisering Hållbar utveckling 

Lpo 94 inkl. kursplanerna för Ge, Hi, 

Re och Sh 
23 40 37 

Lpo 94 inkl. kursplanerna för Ge, Hi, 

Re, Sh och SO-övergripande kursplan 
33 51 50 

Skola A 10 0 6 

Skola B 1 3 5 

Skola C 3 3 3 

Skola D 0 0 1 

 

Det kan konstateras att de lokala kursplanerna skiljer sig mycket åt sinsemellan, både vad 

gäller material och utfall i undersökningen: 

Skola A: Med en skolövergripande arbetsplan på 15 sidor text uppvisar skola A en stark 

betoning på demokrati. Ingen enhet globalisering finns men däremot en viss tyngd 

på hållbar utveckling. 

Skola B: Alla begrepp nämns i någon eller några av skolans kursplaner som är separata och 

för varje ämne består av cirka en sida text. Begreppen har en viss förskjutning mot 

globalisering och hållbar utveckling vilket överensstämmer med de nationella 

kursplanerna. 

Skola C: De lokala kursplanerna för skola C är i omfattning närliggande ovanstående. 

Antalet enheter är totalt detsamma men fördelningen dem emellan är något 

annorlunda. Skola C har en jämn spridning av vad som betonas i de lokala 

kursplanerna. 
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Skola D: En markant skillnad syns jämfört med övriga skolor. Skola D har som Skola A en 

övergripande arbetsplan för hela skolan. Men Skola D uppvisar på 24 sidor text 

bara en enda enhet av våra eftersökta begrepp. Den handlar om hållbar utveckling. 

Sammanfattningsvis framträder en spretig bild:  

- Skolorna har olika typer av dokument, skola A och D har övergripande arbetsplaner 

medan B och C har kursplaner för respektive ämne.  

- Skola A lägger stark betoning på två av begreppen medan skola D inte betonar något.  

- Skola B och C uppvisar båda lika många enheter men med olika fördelning. Båda 

skolornas fördelning har vissa likheter med de nationella kursplanernas betoning av 

begreppen. 

8.2 Skola C och de lokala styrdokumenten 
Av de fyra skolorna i jämförelsen uppvisar skola C ett mellanläge. Som exempel beskrivs 

skola C och dess fördelning av enheter per ämne jämfört med de nationella kursplanerna för 

Lpo 94.  

8.2.1 Skola C och Lpo 94 
I nedanstående tabell ingår inte läroplanstexterna utan enbart de enskilda kursplanerna på 

nationell respektive lokal nivå där de senare är kursiverade. 

Tabell 6: Skola C och kursplanerna för Lpo 94 

  Demokrati Globalisering Hållbar utveckling 

Kursplan för geografi 0 15 15 

Lokal kursplan för geografi 0 1 3 

Kursplan för historia 0 3 1 

Lokal kursplan för historia 0 0 0 

Kursplan för religionskunskap 2 2 2 

Lokal kursplan för religionskunskap 0 0 0 

Kursplan för samhällskunskap 17 11 9 

Lokal kursplan för samhällskunskap 3 2 0 

Totalt nationella kursplaner för 

Lpo 94 
19 31 27 

Totalt nationella kursplaner för Lpo 

94 inkl. SO-övergripande kursplan 
29 42 40 

Totalt lokala kursplaner skola C 3 3 3 

 

Här framträder en liknande, men inte helt överensstämmande, tendens som mellan de 

nationella och lokala kursplanerna som helhet. Lite mer än en tredjedel av enheterna i 

kursplanerna för Lpo 94 fokuserar på globalisering respektive hållbar utveckling medan lite 
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mindre än en tredjedel fokuserar på demokrati. För de lokala kursplanerna för skola C är 

fördelningen av enheter jämn mellan de tre begreppen. 

Inom respektive ämne skiljer sig dock de lokala kursplanerna åt från sina nationella 

motsvarigheter. Kursplanen för geografi har på nationell nivå lika stor betoning på 

globalisering och hållbar utveckling. För den lokala kursplanen är skillnaden större. Dock har 

ingen nivå någon hänvisning till demokrati. Kursplanerna för samhällskunskap är på sätt och 

vis motsatsen med stark betoning på demokrati men mindre på hållbar utveckling, där har den 

lokala kursplanen ingen betoning. De lokala kursplanerna för historia och religionskunskap 

innehåller inga referenser till något alls av begreppen. 

8.2.2 Skola C och Lgr 11 
Vi fortsätter titta på skola C som är den enda skolan av de tillfrågade som hunnit utforma 

lokala undervisningsplaner för Lgr 11. Eftersom det bara gäller en enda skolan kan vi inte dra 

några slutsatser av det här. Men om samma resultat skulle visa sig när övriga skolor tagit fram 

lokala dokument vore det anmärkningsvärt. Antalet gånger som demokrati, globalisering och 

hållbar utveckling nämns har nämligen ökat markant. Återigen gäller de kursiverade raderna 

för de lokala undervisningsplanerna. 

Tabell 7: Skola C och kursplanerna för Lgr 11 

  Demokrati Globalisering Hållbar utveckling 

Kursplan för geografi 0 10 17 

Lokal undervisningsplan för geografi 0 16 22 

Kursplan för historia 2 2 4 

Lokal undervisningsplan för historia 1 1 0 

Kursplan för religionskunskap 0 0 0 

Lokal undervisningsplan för 

religionskunskap 
10 0 5 

Kursplan för samhällskunskap 18 9 7 

Lokal undervisningsplan för 

samhällskunskap 
29 3 10 

Totalt nationella kursplaner Lgr 11 20 21 28 

Totalt lokala undervisningsplaner 

skola C 
40 20 37 

 

Skola C hade i de lokala kursplanerna för Lpo 94 fokus på hållbar utveckling i den lokala 

kursplanen för geografi och på demokrati och globalisering i den för samhällskunskap. I och 

med de nya undervisningsplanerna för Lgr 11 har den fördelningen behållits, men antalet 

enheter har mångdubblats. Överensstämmelsen med de nationella kursplanerna för Lgr 11 har 

dock minskat något. Lgr 11:s nationella kursplaner lägger tyngdpunkten på hållbar utveckling 



35 

 

med knappt hälften av enheterna (28 av totalt 69 enheter) medan demokrati och globalisering 

vardera uppvisar knappt en tredjedel av enheterna (20 respektive 21 av totalt enheter 69). 

Skola C:s lokala undervisningsplaner har förskjutits något från en jämn betoning på 

begreppen (3,3,3 enheter för respektive begrepp för Lpo 94) till att för Lgr 11 betona 

demokrati och hållbar utveckling mer än globalisering. 

Värt att notera är också att till skillnad från den nationella kursplanen för religionskunskap 

som inte alls tar upp begreppen har skola C ansett det vara viktigt att arbeta med dessa även 

inom det ämnet, utom globalisering. Den lokala undervisningsplanen för geografi uppvisar 

ytterligare ett nollresultat, i det här fallet för begreppet demokrati, vilket överensstämmer med 

den nationella kursplanen. Sammanfattningsvis kan konstateras att skola C har gjort 

genomgripande förändringar från 1994 års lokala kursplaner till de lokala 

undervisningsplanerna för Lgr 11 och nu verkligen trycker på vikten av demokrati och hållbar 

utveckling. 

De lokala undervisningsplanera har skola C byggt upp med syften och förslag på centralt 

innehåll till varje syfte. Till exempel kan nämnas följande från skola C:s lokala 

undervisningsplan för geografi. 

Var olika varor och tjänster produceras samt hur varor transporteras. Hur 

människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 87

 

Ovanstående citat är en formulering som återfinns som centralt innehåll för båda de 

nedanstående syftena. 

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden 

kring etik och hållbar utveckling.
88

 

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och 

förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
89

 

Eftersom både syfte och centralt innehåll kan tilldelas enheter påverkar det resultatet 

positivt på så vis att det centrala innehållet kan ingå under flera syften. Det här kan vara 

en orsak till mängden enheter har ökat jämfört med de lokala kursplanerna för Lpo 94. 

                                                
87  Lokal undervisningsplan för Skola C 
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8.3 Summering av begreppen i de lokala styrdokumenten 
De lokala dokumenten visar ett mångfacetterat resultat. Två av skolornas lokala kursplaner 

motsvarar sina nationella motsvarigheter för Lpo 94. En skola lägger ingen vikt alls vid de 

undersökta begreppen och den fjärde skolan har stark betoning på demokrati och hållbar 

utveckling men ingen på globalisering. 

Den bild vi får av skola C är att överensstämmelsen mellan de lokala och nationella 

kursplanerna för Lpo 94 är god men inte exakt. De lokala kursplanerna för geografi och 

samhällskunskap var de enda som innehöll demokrati, globalisering och hållbar utveckling. 

Skola C har som enda i undersökningen deltagande skola bidragit med sina lokala 

undervisningsplaner för Lgr 11. Dessa uppvisar en betoning som vida överstiger motsvarande 

betoning för skolans lokala kursplaner för Lpo 94. Betoningen har också skiftat något och 

fokuserar i de lokala undervisningsplanerna på demokrati och hållbar utveckling. Det ska 

jämföras med de nationella kursplanerna för Lgr 11 som främst betonar hållbar utveckling. 
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9 Diskussion 
I den textanalys som gjorts av styrdokumenten har flera intressanta saker framkommit. Jag 

vill här presentera de viktigaste resultaten och resonera kring dem.  

Först måste en diskussion tas som hänger samman med hur materialet är uppbyggt: den SO-

övergripande kursplanen samt mål- och kunskapskrav. Därefter diskuteras resultatet som 

framkommit angående betoningen på demokrati, globalisering och hållbar utveckling i de 

nationella styrdokumenten. Därefter följer en diskussion om huruvida de lokala kursplanerna 

korrelerar med de nationella och till sist frågan om i vilken utsträckning regeringen har följt 

Skolverkets förslag till Lgr 11. 

9.1 Om material och metod 
Lpo 94 tillkom under en turbulent tid i den svenska skolan.

90
 Med decentralisering som 

ledmotiv skapades Skolverket och den rationella läroplanskodens grundregler gällde.
91

 Frågan 

är om det inte är lika turbulent idag med bland annat diskussioner om lärarlegitimation och 

fackförbundens roll. Om detta kan ha påverkat framtagandet av de nya läroplanerna i 

respektive tid låter jag vara osagt. Vad som däremot kunde konstateras vid 

resultatgenomgången var att demokrati och hållbar utveckling nämns fler gånger medan 

globalisering nämns förre gånger i Lgr 11 jämfört med i Lpo 94. Men det gäller bara om vi 

bortser från den SO-övergripande kursplan som hör till Lpo 94. Låt oss därför diskutera den 

enskilt. 

9.1.1 SO-övergripande kursplan 
Den SO-övergripande kursplanen för Lpo 94 ställer hela undersökningens resultat på ända. 

Ska den ingå i undersökningen eller lyftas bort? Den har ingen motsvarighet i varken Lgr 11 

eller Skolverkets förslag. Om den kvarstår i undersökningen måste konstateras att både 

demokrati och globalisering fått stryka på foten i Lgr 11, och det mycket. Hållbar utveckling 

är det enda område i Lgr 11 som ligger i nivå med Lpo 94. Detsamma gäller dock inte för 

Skolverkets förslag. Ska vi då låta den SO-övergripande kursplanen vara med i 

undersökningen? 

Kursplanerna för geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för Lpo 94 

kompletteras av den SO-övergripande kursplanen. Det står uttryckligen i den övergripande 

kursplanen att det är så den ska ses. Även om det bara är kursplanen för religionskunskap som 
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på motsvarande sätt poängterar detta måste vi utgå från att författarna av övriga tre kursplaner 

skrivit kursplanerna med den övergripande kursplanen i åtanke. Därför måste den SO-

övergripande kursplanen vara med i undersökningen. Det skulle kunna hävdas att den SO-

övergripande kursplanen togs fram för att politikerna hade planerat att införa möjlighet för 

lärare att ge blockbetyg. Oavsett blockbetygens vara eller inte vara så måste alltså den SO-

övergripande kursplanen räknas med i resultatet. I den fortsatta diskussionen räknas den med 

om inte annat anges. 

9.1.2 Stegrande mål 
I Lpo 94 anges ”kunskapsmål” som eleverna ska nå. Här bygger betygskriterierna på 

varandra: Först beskrivs vad som krävs för betyget G (godkänt), därefter vad som krävs för 

VG (väl godkänt) respektive MVG (mycket väl godkänt). Men för nivåerna VG och MVG 

upprepas inte kraven för föregående betygsnivå.  

I och med den nya läroplanen införs ett nytt betygssystem. Liksom Lpo 94 bygger Lgr 11 på 

mål- och kunskapsrelaterade betygskriterier. Men istället för betygen G, VG och MVG har 

Lgr 11 bokstavbetyg från E till A. Dock är bara betygsstegen E, C och A förklarade i 

kursplanerna, de mellanliggande stegen D och B bygger på respektive underliggande nivå.
92

 

Här upprepas också kraven för respektive betygssteg. Det uttrycks vad som krävs för att en 

elev ska nå betygen E, C respektive A och föregående steg fördjupas. Till exempel står det i 

kursplanen för Samhällskunskap att eleven i slutet av årskurs 9 ska ha:
93

 

 grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. (Betygsnivå E) 

 goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. (Betygsnivå C) 

 mycket goda kunskaper om olika samhällstrukturer. (Betygsnivå A) 

Det innebär att i resultatet kommer respektive begrepp att räknas fler gånger i Lgr 11 än i Lpo 

94, förutsatt naturligtvis att just det målet finns i båda dokumenten. (Exemplet ovan har inte 

klassats som varken demokrati, globalisering eller hållbar utveckling utan valdes enbart för 

dess tydlighet.) 

Om vi då sammanfattar resonemanget kring den SO-övergripande kursplanen och de olika 

sätten att beskriva kunskapsmålen finner vi att: 

                                                
92  Skolverket. Fler steg att skapa rättvisa betyg. http://www.skolverket.se/sb/d/4570/a/25180 (Hämtad 2011-

06-14) 
93  Skolverket. Samhällskunskap. Kunskapskrav. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15) 
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a) Den SO-övergripande kursplanen är till Lpo 94:s fördel. Den gör resultatet tvetydigt 

men måste ändå räknas med. 

b) De olika sätten att beskriva kunskapsmålen är till Lgr 11:s fördel. Om målen varit 

uppställda på samma sätt i Lpo 94 hade Lpo 94 fått ännu en fördel med fler enheter av 

de olika begreppen. 

9.1.3 Summering material och metod 
Sammantaget betyder den SO-övergripande kursplanen och de stegrande målen att resultaten 

inte kan vara så tvetydiga.  

Den SO-övergripande kursplanen för Lpo 94 måste ingå i undersökningen eftersom den är en 

del av övriga kursplaner för SO-ämnena. Om Lpo 94 hade varit skriven på samma sätt som 

Lgr 11 hade antalet enheter troligtvis tydligt överstigit motsvarande avsnitt i Lgr 11. I den 

fortsatta diskussionen förutsätts därför inga tvetydigheter finnas angående detta. 

9.2 Skolan och demokratin 
”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund”.

94
 Den meningen inleder såväl Lpo 

94 som Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11. Trots det innehöll Lpo 94 och tillhörande 

kursplaner för SO-ämnena, inklusive den SO-övergripande kursplanen, fler hänvisningar till 

demokrati. I Lgr 11 har antalet enheter sjunkit med en femtedel (från 33 till 26 enheter). 

Lärarutbildaren Sture Långström som undersökt hur svenska elever tolkar begreppet 

demokrati beskriver hur de har god koll på dimensionen demokrati som styrelsesätt. Likaså 

tar fler och fler elever det som självklart att kvinnor och män har lika rätt. Om FN och 

internationella överenskommelser skriver dock Långström ingenting.
95

 I undersökningen NU-

03 framkom däremot att svenska elever saknar undervisning om FN och FN:s konvention om 

barnets rättigheter, trots att Sverige förpliktat sig att undervisa om detta.
96

 Vad det är i Lgr 11 

som tagits bort har inte den här undersökningen handlat om. Men om det är enheter som syftar 

till att utbilda elever om FN och FN:s konvention om barnets rättigheter som försvunnit går 

det alltså helt emot det som framkom i NU-03. Statsvetaren Hans Lödén som skriver om 

global identitet beskriver hur FN ses med positiva ögon. Men även han betonar att kunskapen 

                                                
94  Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. 

www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 3 

 Skolverket. Del ur Lgr 11: Läroplan för förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2. 

www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 4 

 Skolverket. Förslag till läroplan för grundskolan. www.skolverket.se (Hämtad 2011-04-15), s 3 
95  Långström, s 135-141 
96  Oscarsson, s 9 
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om FN är bristande.
97

 Eftersom FN och olika internationella överenskommelser i den här 

undersökningen räknas in under demokrati kan vi misstänka att något ändrats sedan 1994. 

Katja Larsson skriver i sitt examensarbete om hur Lpo 94 som första svenska läroplan frångått 

idén om att demokrati är att fostra idealmedborgare. Istället var målet att fostra kritiskt 

tänkande individer.
98

 Hur ska vi då kunna förklara nedgången i betoning av demokrati i Lgr 

11 och Skolverkets förslag till Lgr 11? Låt oss komma tillbaka till det efter att vi först 

diskuterat globalisering och hållbar utveckling. 

9.3 Skolan och globaliseringen 
Hans Lödén beskriver skolan som ett instrument för att skapa identitet i form av känslor för 

en nation eller stat.
99

 Men skolan kan också bidra till att skapa en global identitet. Den 

amerikanska pedagogen och lärarutbildaren Gloria Ladson-Billings beskriver hur de olika 

identiteterna hänger samman. För att klara sig i den globala världen måste individen först ha 

en lokal identitet. De lärare hon har studerat kan hjälpa eleverna att få den lokala identiteten. 

Men de saknar rätt verktyg för att kunna hjälpa eleverna till den globala identiteten. Det som 

måste till är verktyget interkulturell kompetens.
100

 Utbildningen i interkulturell kompetens bör 

naturligtvis ingå i lärarutbildningen snarare än i kurs- och läroplan. Men den amerikanske 

pedagogikprofessorn Nicholas Burbules talar om hur just skolan som institution, och inte bara 

lärarna, har ett ansvar för att fostra elever till medborgarskap – både i det lokala och globala 

rummet. I den fostran ingår inte idealmedborgarskapet utan fokus bör ligga på mångfalden 

som finns runt oss och mitt ibland oss.
101

 

Kodschemat som ligger till grund för den här textanalysen är en förenklad variant jämfört 

med den modell som Bergström och Boréus presenterar i Textens mening och makt. Metodbok 

i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Istället för att ha olika kategorier (exempelvis 

”1.0 Demokrati”) med subnivåer (exempelvis ”1.1 FN” och ”1.1.1 FN:s konvention om 

barnets rättigheter”) har jag nöjt mig med att bara ha tre strukturellt jämbördiga kategorier: 

demokrati, globalisering och hållbar utveckling. Anledningen till det är att jag inte 

ursprungligen var intresserad av hur fördelning av enheter såg ut inom respektive begrepp, till 

exempel om själva ordet ”demokrati” förekommer oftare än ordet ”globalisering”. I efterhand 

inser jag att det hade kunnat leda till ytterligare spännande frågor. Nu är den undersökningen 
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kvar för någon annan att utföra. Men med tanke på att hänvisningar till globalisering sjunkit 

med hela två femtedelar (från 51 i Lpo 94 till 32 enheter i Lgr 11) är det inte otroligt att 

åtminstone några av de försvunna enheterna kan ha handlat om just identiteter och 

interkulturell kompetens i Lpo 94. 

Om det är så att vikten av interkulturell kompetens har minskat i den nya läroplanen är det 

olyckligt. Pedagogikläraren Lotta Brantefors konstaterade i en undersökning av Lpo 94 att 

globalisering fått ta plats i läroplanen. Däremot kritiserade hon den bild som gavs av 

globalisering som riskerar att leda till ett vi-och-dom-tänkande. Istället måste bilden 

nyanseras för att lyfta fram vikten av interkulturell utbildning och hjälpa eleverna till göra 

etiska ställningstaganden ”för social rättvisa och förändring av rådande förhållanden”.
102

 Det 

är därför negativt att vi nu ser en nedgång i betoningen av globalisering. Särskilt som den 

aspekt Brantefors presenterar ligger nära vårt nästa begrepp, hållbar utveckling. 

Även ur elevernas perspektiv torde det vara olyckligt. Utifrån den nationella undersökningen 

NU-03, som Vilgot Oscarsson var delansvarig för, blir eleverna mer och mer påverkade av 

den globala världen. På gott och ont möts de varje dag av influenser från olika delar av 

världen genom bland annat media, musik och sina egna klasskamrater. Även om eleverna som 

deltog i NU-03 hade bättre kunskaper om globala förhållanden än vad elever hade ett 

decennium tidigare saknas många kunskaper, bland annat inom demokratins område såsom 

FN och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, men även om sådana saker som 

förutsättningar för globalt samarbete.
103

 

9.4 Skolan och hållbar utveckling 
Antropologen Christoph Wulf kopplar ihop begreppen demokrati, globalisering och hållbar 

utveckling. Med tanke på den förändringstakt som världen och dess kulturer befinner sig i 

måste skolan utbilda elever som klarar av att hantera detta. Likt Larsson och Burbules 

poängterar han att skolan måste hantera både lokala och globala identiteter. För att eleverna 

ska kunna bidra till en hållbar utveckling måste de förstå sig på hur de globala frågorna 

hänger samman. Och för att kunna förstå sig på globala frågor måste eleverna lära sig mer om 

fred, FN och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
104

 På så vis interkorrelerar alla 

begreppen och bidrar ömsesidigt till varandra. Antalet enheter hållbar utveckling i 

styrdokumenten för Lpo 94 var 50 och för Lgr 11 var de 49 stycken. Minskningen är 
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marginell men sett i perspektiv av tendensen som framträtt för demokrati och globalisering är 

det tydligt att minskningen är genomgående. 

Den Globala Skolan har å andra sidan konstaterat att hållbar utveckling fått mer plats i Lgr 11 

än i Lpo 94. De glädjer sig åt att utbildningskvaliteten för svenska elever har ökat, åtminstone 

på så vis att de ska utbildas inom alla dimensioner av hållbar utveckling (ekologiska, sociala 

och ekonomiska aspekter).
105

 Och för själva läroplanen ger jag dem rätt. Men när vi nu räknar 

med även kursplanerna för SO-ämnena (och dessutom har problemet med olika sätt att 

formulera kunskapsmålen) har alltså hållbar utveckling minskat i vikt. Sett mot bakgrunden 

att hållbar utveckling vid Lpo 94:s tillkomst var ett relativt nytt begrepp är det inte förvånande 

att det ökat i betoning i själva läroplanen. Däremot är det av samma skäl förvånande att 

betoningen minskat i kursplanerna. 

9.5 Summering: Skolan och begreppen 
Sammanfattningsvis framträder en tendens av sjunkande betoning på demokrati, globalisering 

och hållbar utveckling i de nationella styrdokumenten. 

I tidigare undersökningar, till exempel Larssons examensarbete, beskrivs demokrati som 

något som växt fram och fått allt vidare tolkning och samtidigt allt större vikt i 

styrdokumenten.
106

 Det är därför förvånande att eleverna enligt Oscarssons resonemang 

utifrån den nationella undersökningen NU-03 har mindre kunskaper om och förståelse för 

demokratiska grundvalar såsom FN och FN:s konvention om barnets rättigheter är 

förvånande. Positivt är däremot att de enligt Oscarsson har bättre koll än tidigare på 

globalisering.
107

 Både Larsson och Oscarsson utgår från Lpo 94. Att både demokrati och 

globalisering i styrdokumenten för den efterföljande Lgr 11 tenderar att minska i betoning är 

därför överraskande. 

Om studien hade inriktat sig enbart på läroplanerna och inte räknat med kursplanerna för SO-

ämnena hade, som framgår i resultatkapitlet och som Den Globala Skolan hävdar, tendensen 

varit en ökning i antal enheter för både demokrati och hållbar utveckling. Utgångspunkten att 

demokrati, globalisering och hållbar utveckling främst hör till SO-ämnena kan naturligtvis 

vara överdriven. Här kan vi påminna oss Lundgrens strukturering av läroplanskoden i tre 

nivåer. En av nivåerna handlar just om vilka kunskaper som ska ingå i en utbildning, och hur 
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de ska organiseras.
108

 Kursplanerna för SO-ämnena bär helt visst en viktig del av begreppen 

men till exempel så kan kursplanerna för NO-ämnena mycket väl tänkas bli kodade med 

många enheter i en motsvarande studie. Det ligger exempelvis nära till hands att tänka att 

ämnet biologi lägger vikt vid den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och hade 

även NO-kursplanerna ingått i analysen hade resultatet möjligen sett annorlunda ut. 

En annan aspekt kan vara att betoningen inom respektive styrdokument procentuellt sett inte 

ser likadan ut för Lpo 94 och Lgr 11. Den här studien har inte alls bedömt om respektive 

dokument som helhet ökat eller minskat i omfång. Det är naturligtvis möjligt att Lgr 11 har en 

mindre textmassa än Lpo 94 varför det ändå kunde betyda att betoningen ökat. 

Möjligtvis kan nedgången i betoning av begreppen i styrdokumenten förklaras med avstamp i 

Ladson-Billings artikel från 2003. Hon beskriver hur skolor och lärarutbildningar är kvar i en 

lokal verklighet, trots att omvärlden påverkar allt mer vad som sker även i den lokala 

kontexten.
109

 En möjlig förklaring till den här undersökningens resultat kan vara att den 

svenska skolan fortfarande biter sig fast i den lokala verkligheten utan att acceptera 

omvärldens förändringar. Det skulle innebära att politikerna och administratörerna på 

formuleringsarenan, som tidigare var ensamma i den arenan, misslyckats i sin kommunikation 

med samhället. Det skulle i sin tur kunna förklaras med att fler aktörer i formuleringsarenan 

utövar påtryckningar vilket gjort det svårare för politiker och administratörer att komma fram 

till beslut.
110

 

Oavsett om någon av dessa aspekter stämmer eller ej blir slutsatsen av studien att betoningen 

på demokrati, globalisering och hållbar utveckling är större i styrdokumenten för Lpo 94 än i 

de för Lgr 11. 

9.6 Skillnad mellan olika ämnen 
Här följer ett område som inte fanns med bland de ursprungliga frågeställningarna men som 

jag inte kan undgå att göra en utvikning kring. I undersökningen har framkommit stora 

skillnader mellan de olika (nationella) SO-ämnena och deras betoning av våra eftersökta 

begrepp. Kursplanen för samhällskunskap är det enda av de fyra ämnena som genomgående 

har många enheter av de olika begreppen. Geografikursplanen är god tvåa med en markant 

ökning från Lpo 94 till Lgr 11 i antalet hänvisningar, särskilt till hållbar utveckling (från 15 

till 24 enheter). Att just samhällskunskap och geografi är de ämnen som mest fokuserar på 
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dessa begrepp är kanske inte så förvånande. Vad som dock kräver en stunds fundering är 

varför demokrati har fått så få enheter.  

Kan det, som Sture Långström skriver i sin bok Ungdomar tycker om historia och politik – en 

studie i pedagogiskt arbete, handla om att vi tar demokratin för givet? För oss i Sverige är det 

självklart att fria val och lika rättigheter gäller. Men sett i relation till andra delar av världen är 

det inte lika självklart.
111

 Som del i en alltmer globaliserad värld borde svenska styrdokument 

lägga minst lika mycket vikt vid demokrati som den gjort tidigare. Måhända har 

uppfattningen om demokrati som något självklart förändrat läroplanskoden. Koden formas 

inte bara av historien utan även av nutidens villkor.
112

 I och med att politikerna och 

administratörerna (Skolverkets experter) på formuleringsarenan tar beslut om nya kursplaner 

utifrån läroplanskoden är det kanske inte förvånande att betoningen minskat. 

Men den minskade betoningen i styrdokumenten gäller inte bara för begreppet demokrati. Vi 

tar ämnet historia som exempel: Från Lpo 94 till Lgr 11 har historia gått från 0 till 1 enhet 

demokrati men från 1 till 0 enhet för både globalisering och hållbar utveckling. Eftersom 

ämnet historia per definition handlar om hur det har gått tidigare i historien och varför världen 

ser ut som den gör idag vore det i min mening rimligt att ämnet skulle hantera framför allt 

hållbar utveckling mera. Demokratins framväxt och FN:s historia borde rimligtvis också ingå 

i historieämnet, och den ökade globaliseringen kunde ta minst lika mycket plats som till 

exempel den industriella revolutionen. Förvånande är det också att kursplanen för 

religionskunskap som för Lpo 94 hade 2 enheter av vartdera begreppet tappat alla dessa för 

Lgr 11. 

Vad som skulle kunna förklara dessa olikheter i kursplanerna vore intressant att studera. Det 

har dock inte ingått i den här studien utan lämnas öppet för vidare undersökningar. 

9.7 Skillnad mellan regeringen och Skolverket i Lgr 2011 
Allt fler röster som betonar vikten av att lära om demokrati, globalisering och hållbar 

utveckling i skolan framkommer i media, bland annat i en debatt i Svenska Dagbladet som 

förts mellan Skolverkets experter och utbildningsministern. Här hävdar några av experterna 

som varit delaktiga i att ta fram förslaget till ny kursplan för geografi att:  

De nya skrivningarna i kursplanen för grundskolans geografi kommer att 

motverka elevens förmåga till öppen analys av världen, insikt om närområdet som 

                                                
111  Långström, s 135-141 
112  Lundgren, s 9 



45 

 

en del av världen och förståelsen av olika kulturer i olika delar av världen och 

deras samverkan i en globaliserad värld.
113

 

Bakgrunden till debattinlägget är att de tycker att utbildningsdepartementet har förändrat det 

förslag till ny kursplan i geografi som experterna arbetade fram på Skolverket. De hävdar att 

förslaget speglar dagens omvärld men att utbildningsdepartementets ändringar för tillbaka 

undervisningen till skolan anno 1900.
114

 

Inte oväntat har utbildningsministern en annan åsikt än experterna och försvarar de ändringar 

som gjorts. Han menar att de ändringar som gjorts bara är tillägg som handlar om att eleverna 

måste ha vissa faktakunskaper för att bättre kunna få förståelse om hur världen fungerar.
115

 

Det här är inte syftat till att vara en politisk pamflett och jag vill inte här ta ställning till 

huruvida experterna eller utbildningsministern har rätt. Poängen är att debatten gått varm och 

att samma syfte kan visa sig i olika skrivningar. 

Det här kan ses som ett exempel på den utökade formuleringsarena som Lindensjö och 

Lundgren beskriver i Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. De 

politiska representanterna (utbildningsministern) drabbar samman med administrativa 

(experterna) och bjuder in fler aktörer att tycka till. Till sin hjälp tar de dessutom 

medieringsarenan som blivit ett allt viktigare instrument för att få igenom sin åsikt. I och med 

informationsflödets ständigt ökande mängd krävs det allt starkare signaler för att göra sig 

hörd.
116

  Det är däremot ingen tvekan om att det är de politiska representanterna som har det 

slutgiltiga ordet. 

Vi kan ändå konstatera att, då det gäller betoningen på demokrati, globalisering och hållbar 

utveckling, är Skolverkets förslag till Lgr 11 och den av regeringen beslutade Lgr 11 

närliggande varandra. Någon eller ett par enheter skiljer mellan dem vad avser antalet 

hänvisningar till demokrati och globalisering. Den enda stora skillnaden är för just ämnet 

geografi som i den beslutade Lgr 11 har en tredjedel fler enheter hållbar utveckling än i 

Skolverkets förslag. Sammantaget innebär det ändå att regeringen beslutat så som Skolverket 

föreslagit, åtminstone mätt i antalet hänvisningar till de begrepp som den här undersökningen 

fokuserat på. 

                                                
113  Destouni; Forsberg et al. 
114  ibid. 
115  Björklund 
116  Lindensjö och Lundgren, s 171-177 
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9.8 Skillnad mellan lokala och nationella styrdokument 
För Lpo 94 har skola A och D inga ämnesspecifika kursplaner utan bara skolövergripande 

arbetsplaner. Skola B och C däremot har, i antal sidor, likvärdiga kursplaner för de olika 

ämnena. I tabell 5 presenterades deras utfall i undersökningen och det kunde konstateras att de 

hade lika många enheter totalt sett men att fördelningen skiljde sig åt dem emellan. Skola C 

hade 3 enheter vardera för demokrati, globalisering och hållbar utveckling medan skolan B 

uppvisade övervikt mot globalisering och hållbar utveckling. Det i sig är i överensstämmelse 

med de nationella kursplanerna för Lpo 94, men med bara två skolor vore det ett exempel på 

lägsta möjliga reliabilitet att utifrån det dra generella slutsatser. 

Vad som däremot kan konstateras är att Lindensjö och Lundgren verkar ha rätt i att det är en 

ökande klyfta mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan.
117

 Som vi sett i debatten 

mellan Skolverkets geografiexperter och utbildningsministern är politikerna och 

administratörerna inte alltid överens. När de, som är huvudaktörerna på formuleringsarenan, 

inte står på en gemensam grund är det kanske inte förvånande att de lokala styrdokumenten på 

realiseringsarenan ser olika ut. Riktlinjeskrivarna måste tolka de nationella styrdokumenten 

och skapa regler, lokala kursplaner, utifrån dem. Men den nationella formuleringsarenan är 

inte det enda som styr. Eftersom riktlinjeskrivarna sitter på det lokala planet har de både 

kommunpolitiker och ledningsgrupper på den egna skolan att ta hänsyn till. Sammantaget gör 

det att vägen från formuleringsarenan till själva genomförandet på fältet blir extra lång. 

Intressant, om än inte med högre reliabilitet, är även att diskutera skola C som för Lpo 94 

uppvisade 9 enheter totalt. I sina lokala undervisningsplaner för Lgr 11 är den totalsumman 

istället hela 97 enheter. Denna jämförelse ingick inte i de ursprungliga frågeställningarna för 

uppsatsen men är så uppseendeväckande att några kommentarer måste lämnas.  

Att skola C betonar demokrati och hållbar utveckling mer i sina lokala undervisningsplaner 

för Lgr 11 än i de tidigare lokala kursplanerna för Lpo 94 är det ingen tvekan om. Varför 

riktlinjeskrivarna inte betonat globalisering lika starkt kan vi bara resonera om. Möjligtvis 

anser skolan att hållbar utveckling även innefattar mycket av det som ryms inom 

globaliseringsspektret. Det har dock inte undersökts och därmed kan det inte sägas vara så. 

Vad som däremot synes vara en rimlig förklaring är att hållbar utveckling nu landat i 

samhället. Från att ha varit ett nytt begrepp i början av 1990-talet har det nu spridits och 

debatterats och nått fram till det lokala planet. 

                                                
117  Lindensjö och Lundgren, s 171-177 
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Som nämndes i presentationen av skolorna i uppsatsens början har några av skolorna 

profilklasser. Skola C har visserligen profilklasser men ingen uttalat internationell inriktning 

vilket en eller flera av de andra skolorna i studien har. Om den här skolan lägger så stark 

betoning på demokrati, globalisering och hållbar utveckling, trots att det inte krävs lokala 

undervisningsplaner, ja då blir det väldigt intressant att se vad skolor med internationell 

inriktning kommer att göra. 
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10 Summering och vidare uppslag 
Den här undersökningen sökte svar på om de nationella styrdokumenten från 1994 och 2011 

lägger olika vikt vid demokrati, globalisering och hållbar utveckling. Här vill jag sammanfatta 

det hela och även lämna öppet för vidareutveckling av de nya frågor som framkommit. 

Läroplanerna Lgr 11 och Skolverkets förslag till Lgr 11 lägger, jämfört med Lpo 94, något 

större betoning på demokrati, globalisering och hållbar utveckling. Detta gäller dock inte för 

kursplanerna för SO-ämnena, vare sig med eller utan Lpo 94:s SO-övergripande kursplan. Om 

kunskapsmålen var formulerade på samma sätt i kursplanerna för både Lpo 94 och Lgr 11 

skulle det ytterligare förstärka skillnaden.  

Sammantaget så har alltså betoningen av demokrati sjunkit i styrdokumenten för Lgr 11. Det 

är olyckligt eftersom demokrati fortfarande är en viktig fråga att utbilda inom. Globalisering 

har också minskat i betoning vilket riskerar att leda till att skolan misslyckas med att ge 

eleverna den grund de behöver för att på ett bra sätt hantera den allt mer globaliserade 

världen. Hållbar utveckling innefattar mycket av det som i den här studien klassats som 

demokrati och globalisering och självklart hänger alla delar ihop. Ändå visar studien att även 

betoningen på hållbar utveckling minskat. Sammantaget ger det uppslag för att forska vidare 

med ett fördjupat kodschema som kan koda olika typer av hänvisningar till de eftersökta 

begreppen. 

Ett område som inte ursprungligen fanns bland frågeställningarna men som ändå framträdde i 

studien var att de respektive kursplanerna skiljer sig markant åt sinsemellan. Kursplanerna för 

geografi och samhällskunskap uppvisar stor betoning av demokrati, globalisering och hållbar 

utveckling medan de för historia och religionskunskap i stort sett helt saknar hänvisningar till 

dessa begrepp.  

En annan frågeställning som den här studien sökte svar på är om regeringens beslutade Lgr 11 

överensstämmer med Skolverkets förslag till Lgr 11. De skiljer sig marginellt åt men svaret är 

i princip ja, de överensstämmer. 

För de lokala kursplanernas del har mångfacetterade och intressanta resultat visat sig. De 

lokala kursplaner som ingått i studien har visat sig skilja sig åt i både omfattning och i 

betoning av demokrati, globalisering och hållbar utveckling. En teori som lagts fram är att det 

beror på att klyftan mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan ökar. Politiker och 

administratörer tar fram nationella styrdokument som riktlinjeskrivare omforma till regler. De 
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sistnämnda är dessutom bara första steget i realiseringsarenan, hur de politiska besluten ser ut 

när de faktiskt genomförs av lärarna på fältet är upp till andra att svara på. 

En av de deltagande skolorna har hunnit arbeta fram lokala undervisningsplaner för Lgr 11. 

Dessa uppvisar en enorm ökning i antalet hänvisningar till demokrati, globalisering och 

hållbar utveckling. Vid en eventuell senare studie ser jag fram emot att återkomma till dessa 

frågor för att se om den utvecklingen även gäller generellt för andra skolor. 
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(Hämtad 2011-04-15) 

Opublicerade källor 

Kommunens ställföreträdande Barn- & Ungdomschef. Telefonsamtal 2011-05-16 

Lokal arbetsplan för skola A 

Lokal arbetsplan för skola D 

Lokala kursplaner för skola B 

Lokala kursplaner för skola C 

Lokala undervisningsplaner för skola C 

Skolverkets upplysningstjänst. Telefonsamtal 2011-05-19 

Uppgifter hämtade från respektive skolas hemsida under maj 2011 

 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/97/74/Bilaga_3_Laroplan_grundskolan.pdf

