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Abstract 
The aim of this essay is to investigate the possibilities of subjective interpretation of 

Lgr11, the Swedish curriculum for elementary school. The assignment that the Swedish 

authority Skolverket received in 2009 was to create a curriculum that would grant that 

the students’ achievements would not be influenced by any subjective opinions and that 

all elementary schools in Sweden will give an equivalent education. In the Government 

bill this is a theme throughout the text, and the Minister of Education has also claimed 

that this document will leave very limited space for subjective reading and 

interpretation. He says that Lgr11, in contrast to the previous curriculum Lpo94, will 

clarify what the purpose of the different subjects is and on what grounds the assessment 

of the students should be based. The method used is the literary theories of reader 

response as they are expressed by the literary theorist Stanley Fish. To access a deeper 

perspective I also apply the ideas of thought collectives as they are formulated by the 

epistemologist Ludwik Fleck. This essay indicates that there are complex problems in 

the text and argues that it contains value-laden, abstract words, contradictions and 

interpretable language. It illustrates problems that this can lead to when different 

reading communities and thought collectives have to reach agreement about what the 

text really means and how the students’ performance will be assessed. 
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1. Inledning 

Den 22 januari 2009 beslutade regeringen att ge Skolverket i uppdrag att utforma nya 

kursplaner och kunskapskrav för grundskolan. I uppdraget anges att Skolverket ska 

samverka med olika typer av experter, lärare, elever samt organisationer med 

anknytning till skolfrågor. Motiven till en ny kursplan var många. I regeringens 

proposition1 anges bland annat att tolkningen av mål att sträva mot och mål att uppnå i 

den tidigare läroplanen, Lpo942, utgjorde ett problem. Mål att uppnå uppfattades som en 

grundkurs och mål att sträva mot som överkurs. Även mängden mål var föremål för 

diskussion. Skolverket konstaterade att kursplanernas innehåll uppfattades som otydliga 

av lärare. Man menade att tydligare kursplaner främjar en likvärdig bedömning och 

betygssättning.  

I bilaga 1 till propositionen beskrivs att målen och kunskapskraven nu ska 

uttryckas tydligt och begripligt rent språkligt, kursplanerna ska vara en garant för att 

eleverna får en likvärdig utbildning oavsett val av skola. I betänkandet3 till 

propositionen skriver särskild utredare Leif Davidsson: ”Oavsett om lärarna arbetar på 

en ö i Stockholms skärgård, i Pajala eller i Lund är ett nödvändigt krav att alla lärare 

skall kunna göra sådana tolkningar av kursplanerna att undervisningen leder till en 

likvärdig utbildning”.4  Propositionen sammanfattar syftet med en ny läroplan: 

”Avsikten med utredningen om mål och uppföljning i grundskolan är att skapa 

förutsättningar för bättre resultat genom att skolans uppdrag görs tydligare”. I en artikel 

i DN den 29 november 20065 uttryckte sig utbildningsminister Jan Björklund på 

följande sätt i frågan om tolkning av kursplanen: ”Kunskapsmål och kunskapskrav ska 

uttryckas tydligt och utan stora tolkningsutrymmen” samt ”Målet ska utformas så 

distinkt och tydligt att det inte blir stora möjligheter till olika uttolkning i Sveriges 

skolor”. 

Inom litteraturvetenskapen är tolkning av texten en nyckelfråga. Olika 

skolor, teorier och perspektiv har visat att det finns ofantligt många sätt att tolka en text 

på. Att ha som grundprincip att en text ska vara ”utan stora tolkningsutrymmen” ställer 

                                                 
1 Regeringens proposition 2008/09:87. Tydligare mål och kunskapskrav. 
2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. Stockholm: Fritzes förlag, 2006. 
3 Betänkande är förslag från riksdagens utskott till riksdagen. 
4 Leif Davidsson, Betänkande av undervisning om mål och uppföljning i grundskolan. Stockholm: Statens offentliga utredningar, 
2007. 
5 Jan Björklund, ”Vi inför nationella prov i årskurs 3”. Dagens Nyheter, 2006-11-06. http://www.regeringen.se/sb/d/7653/a/73296 
(2014-03-25) 
 

http://www.regeringen.se/sb/d/7653/a/73296
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stora krav på språkbruket, på nyanseringen och val av ord och förutsätter att det finns en 

gemensam grund för hur abstrakta begrepp ska förstås. Anders Palm, svensk professor i 

litteraturvetenskap, skriver: ”I så måtto är tolkningen den litterära textens mest 

kvalificerade existensform”.6 

Jag är och har varit verksam som lärare i många år. Jag har träffat 

mängder av lärare, elever och vårdnadshavare. Jag tillträdde som rektor ungefär 

samtidigt som den nya skollagen trädde i kraft vilket innebär att jag har suttit i otaliga 

möten med skolledare, politiker och tjänstemän angående skolfrågor. Jag har således 

stor kunskap om skolans värld.  

Alla möten med olika människor har tydliggjort för mig hur olika vi kan 

uppfatta världen omkring oss och hur olika ståndpunkter vi kan komma fram till efter 

att ha fått samma information. Det har fått mig att inse att jag måste välja mina ord med 

stor omsorg för att inte feltolkas, inte på grund av att någon avsiktligt vill missförstå 

utan av anledningen att tolkning är något som sker ur den personliga erfarenheten med 

hjälp av de referenser och verktyg man besitter, att jag fascinerats och intresserat mig 

för den läsarorienterade teorin inom litteraturvetenskapen är kanske en konsekvens av 

detta. När den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

i skolkretsar allmänt kallad Lgr11, presenterades av regering och riksdag som en mer 

tydlig och objektiv text än tidigare läroplaner väcktes genast mitt intresse.  

1.1 Betydelsen av en ny läroplan 

När Lgr11 trädde i kraft innebar det att alla skolor, oavsett pedagogisk inriktning eller 

profil, nu skulle arbeta utifrån en mycket mer detaljstyrd läroplan än tidigare. I Lgr11 är 

ordet ”mål” utbytt mot ”kunskapskrav” och dessa finns angivna för årskurs 3, 6 och 9. 

Den nya läroplanen och den nya skollagen hänger tätt samman, detta blir tydligt genom 

den tillsyn och inspektioner som Skolinspektionen gör. De krav man ställer leder alla 

tillbaka till Lgr11 som i sin tur vilar på skollagen och skolförordningen7. 

Sveriges riksdag har alltså bestämt vad som ska läras ut och när eleverna 

ska ha inhämtat kunskapen, läroplaner kan sägas vara en slags beställningsorder kring 

vad det är man vill ha uträttat.  Det som återstår för skolorna och lärarna är att 

bestämma sig för hur man ska gå tillväga.  

                                                 
6 Anders Palm, ”Att tolka texten”. I Litteraturvetenskap, en inledning, andra upplagan. Staffan Bergsten (red). Lund: 
Studentlitteratur, 2002. s. 189 
7 Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, inledningen. Stockholm: Fritzes förlag, 2011.  
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Detta innebär att alla aktiviteter som sker inom ramen för skola på något 

sätt ska ha som syfte att uppfylla Lgr11. Det är detta dokument som ska lägga grunden 

för vår tids skolelevers kunskapsinhämtning, lust till vidare studier och förmåga att 

utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt. Det är Lgr11 som ska säkerställa att alla 

elever får en likvärdig utbildning och att denna utbildning motsvarar det man lär sig i 

andra delar av världen. Det innebär att mallen för hela vår framtid finns dokumenterad. 

Det är här unga människor ska hitta kunskapen och inspirationen till att utbilda sig inom 

de områden ett samhälle behöver och utveckla de frågor som är viktiga för framtiden. 

Detta gör Lgr11 till ett av de viktigaste dokumenten i vår tid och i vårt land. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats kommer att undersöka valda avsnitt av Lgr11 ur ett läsarorienterat samt 

ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Syftet är att undersöka om det finns partier i texten 

som kan skapa osäkerhet kring tolkning och om detta i så fall har sin grund i den 

tankestil eller paradigm som är rådande i vår tid. Hela motivet med en ny detaljerad 

läroplan kring vilka moment skolan ska gå igenom och i vilken årskurs kunskaperna ska 

finnas där, är bland annat att det inte ska vara möjligt för en enskild skola att avvika 

ifrån den utstakade vägen, det är enbart tillvägagångssättet, metodiken, som skolorna 

fritt kan välja. Detta motiv, tydlighet, genomsyrar hela propositionen 2008/09:87. 

Därmed uppstår frågan: har man lyckats med det man haft som 

grundtanke, att skapa ett dokument som är så tydligt att det står fritt från personlig 

tolkning, från missförstånd och godtycklighet?  

 

1.3 Metod och urval 

Att närma sig en text som Lgr11 utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv innebär 

både svårigheter och självklarheter. Svårigheterna ligger i det faktum att det är en text 

som inte är ett konstnärligt uttryck och därmed kräver en ingång som har med 

samhällsfrågor och pragmatism att göra. Detta gör att man kan ifrågasätta om en 

litteraturvetenskaplig granskning av denna text över huvud taget är relevant. Kan man 

använda litteraturvetenskap på texter som inte är fiktiva?  I artikeln ”Hamlet eller 

Hamilton” i Tidskrift för litteraturvetenskap, skriver Torbjörn Forslid och Anders 

Ohlsson: ”Inte heller behöver skönlitteraturen ständigt stå i fokus. Ämnet heter ju 
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litteraturvetenskap, inte fiktionskunskap”.8 I Litteraturvetenskap, en inledning ägnar 

Bengt Landgren ett kapitel åt att försöka förklara vad en litterär text egentligen är och 

konstaterar att därom råder oenighet. Han skriver: ”Litteraturen är så rik och de problem 

den aktualiserar är så många och komplicerade, att stränga och snäva gränsdragningar 

blir omöjliga”.9 Han beskriver också att redan i antiken var litteratur ett värdeladdat ord 

som betydde att vara bildad, ha kunskap om värdefulla bestående texter.10  

Jag vill därför hävda att Lgr11 tål att, och kanske till och med bör, belysas 

med litteraturvetenskapens verktyg då den inte enbart är ett styrdokument utan också en 

bok som finns tillgänglig i skolor, på bibliotek och i bokaffärer. 

Läroplanen är en föreskrift vilka vanligtvis tolkas med hjälp av andra 

styrdokument som lagar, förordningar och förarbeten men också vilar på en viss praxis. 

Det som skiljer läroplanen från andra liknande dokument är att den ska vara känd för 

elever och vårdnadshavare11 som inte per automatik har kännedom om övriga, mer 

svårtillgängliga styrdokument. Detta innebär att den kan sägas vara skriven och 

framtagen för såväl lekmän som experter och ska kunna begripas av olika läsare från 

skilda läsgemenskaper.  

Självklarheten blir att möta denna text på dess egen spelplan, med teorier 

som har sin grund i kunskaps- och vetenskapsteori då den här typen av texter hör 

hemma i det fältet och enligt egen utsago ska vila på en vetenskaplig grund.12  

Eftersom hela min grundfråga har med tolkning att göra ter det sig naturligt att som 

huvudmetod använda läsarorienterad kritik. Jag har valt att använda mig av 

litteraturteoretikern Stanley Fishs samt kunskapsteoretikern Ludwik Flecks tankar då de 

bägge har intresserat sig för de tankeströmmar och idéer som uppstår ur interaktion 

mellan människor och som därmed genomsyrar en viss grupp, stor eller liten, under en 

viss tid. 

Det är inte möjligt att titta på hela texten utan jag ska försöka hitta 

textavsnitt som kan ses som typiska för dokumentet i sin helhet, som innehåller 

nyckelord och/eller tidstypiska, abstrakta värdeord.13 Eftersom Lgr11 är schematiskt 

uppbyggd med en återkommande struktur för alla ämnen i kursplanen menar jag att 

detta tillvägagångssätt ger en god bild av hur språk och formuleringar lyder. Jag vill leta 
                                                 
8 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, ”Hamlet eller Hamilton, litteraturvetenskapens samtida problem och möjligheter”. I 
Tidskrift för litteraturvetenskap. årg.34. 2005:4. s. 15 
9 Bengt Landgren ”Vad är en litterär text?”, Bergsten s.30 
10 Ibid. s 22 
11 Lgr11, del ett s. 8. 
12 Mats Wingborg, ”Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens”. Skolverket, 2013-01-22.  
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/vetenskaplig-grund-beprovad-
erfarenhet-och-evidens-1.189565 (2014-04-16) 
13 se exempel s. 11 samt förtydligande i kommentarmaterialen till Lgr11, Skolverket 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/vetenskaplig-grund-beprovad-erfarenhet-och-evidens-1.189565
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/vetenskaplig-grund-beprovad-erfarenhet-och-evidens-1.189565
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efter tolkningssvårigheter dels i den inledande delen med skolans värdegrund och 

uppdrag och ämnesövergripande mål, men också i några kursplaners syfte och centralt 

innehåll och hur det är kopplat till kunskapskraven för årskurs 9. Det innebär att jag i 

dessa avsnitt ska belysa om, och i så fall hur, de skulle kunna sägas vara formade ur den 

tankestil eller paradigm som är rådande i vår samtid och vilka konsekvenser angående 

tolkning detta kan innebära. Jag kommer att leta efter motsättningar och inkonsekvenser 

för att undersöka tolkningsmöjligheter och tydlighet. Jag har valt ut ämnena Bild 

(estetiskt ämne), Moderna språk (övningsämne) samt Teknik (Naturorienterande ämne). 

Även om kursplanerna för de olika ämnena naturligtvis skiljer sig åt är många 

formuleringar uppbyggda på ett liknande sätt med återkommande värdeord. De tre 

ämnen jag valt är till sitt innehåll olika och fungerar i min uppsats som belysande 

exempel. Jag vill hävda att valet av ämnen inte nämnvärt påverkar uppsatsens resultat 

vad gäller tolkningsutrymme. 

 

1.3.1 Kunskapsteori 
Inom kunskapsteori, eller epistemologi, diskuteras vad vi vet och vad vi kan veta. 

Platon menade att kunskap är en delmängd av det som är både sant och trott. Enligt den 

klassiska kunskapsanalysen finns tre kriterier för kunskap: övertygelse, sanning och 

goda skäl14. Subjektet måste vara övertygat om att dennes trosföreställning är sann för 

att den ska utgöra kunskap. En viktig fråga att fundera på i sammanhanget är således 

huruvida man överhuvudtaget kan vara säker på någonting. 

Många av de kända kunskapsteoretikerna som Kant, Bacon och Locke 

talar om problemen kring hur personliga fördomar och erfarenheter ligger i vägen för att 

nå sann objektiv kunskap. En frågeställning som är väl så aktuell även i nutid och som 

väl passar in på min uppsatsfråga. Läroplanen ska vara det som leder fram till att 

eleverna får den kunskap de behöver vilket innebär att de som läser den behöver känna 

sig övertygade om att den är så fri från subjektiva värderingar och oklarheter som 

möjligt och därmed kan hållas för någorlunda trovärdig och sann. 

1.3.1.1 Ludwik Fleck 
En av dem som sysselsatt sig med frågeställningen om kunskap och om den kan vara fri 

från individens eller grupptillhörighetens erfarenheter och fördomar är Ludwik Fleck. 

Ett av hans huvudproblem är det grundläggande kunskapsteoretiska problemet om 

möjligheten till förändring och samtidigt tillväxt av kunskapen. Han problematiserar 

                                                 
14 Jonas Schiött, fil.dr, ”Filosofi för alla”. http://filosofiforalla.wordpress.com/2013/01/16/definitionen-av-kunskap/ (2014-05-10) 

http://filosofiforalla.wordpress.com/2013/01/16/definitionen-av-kunskap/
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över tänkandet: är det baserat på realistiska tankegångar eller är det delvis idealistiskt 

utformat? Han har, genom att utveckla begreppet tankekollektiv som bärare av 

tankestilar, kommit att uppmärksammas som föregångare till Thomas Kuhns begrepp 

paradigm15. Fleck var verksam som läkare och hans tankar utgår ifrån en praktisk 

verklighet vilket stämmer väl med mitt ämnesval. 

En av hans grundtankar är att kognition är en kollektiv aktivitet eftersom 

den endast är möjlig utifrån kunskap som vi får från andra människor. När människor 

utbyter tankar och åsikter uppstår tankekollektiv som hålls samman av en speciell 

stämning och som ett resultat av samförstånd och missförstånd utvecklas en särskild 

tankestil. Han pekar på att vissa tankestilar under vissa tider blir så vedertagna att de blir 

till ”sanningar” och inte behöver begrundas närmare. Det är ofta först retrospektivt som 

vi upptäcker dessa mönster och kan ifrågasätta dem. Det krävs en stor medvetenhet och 

intellektuell vakenhet för att upptäcka kollektiva tankestilar just när de pågår. 
Sanningen är alltid, eller nästan alltid, fullständigt bestämd inom en tankestil. Man kan 
aldrig säga att samma tanke är sann för A och falsk för B. Om A och B tillhör samma 
tankekollektiv, kommer tanken att vara antingen sann eller falsk för bägge. Men om de 
tillhör olika tankekollektiv, är det helt enkelt inte samma tanke.16  

 

I mitt arbete med att undersöka Lgr11 kommer jag att använda mig av 

Flecks tankar om tankekollektiv och dess vedertagna tankestilar. Finns det begrepp och 

påståenden i Lgr11 som vi tror att vi är så överens om att vi inte ens bryr oss om att 

säkerställa att vi är det? Vad händer om vi dissekerar dessa begrepp och frågar oss vad 

de betyder för var och en av oss? 

 

1.3.2  Läsarorienterad litteraturteori 
Tolkning av texter är en av litteraturvetenskapens huvudfrågor och många metoder och 

teorier har skapat olika tillvägagångssätt att närma sig litteratur. I fokus för den 

läsarorienterade litteraturkritiken står läsaren, såväl som teoretisk konstruktion som reell 

läsare. Huvudfrågan är: I hur hög grad bestämmer en text sin egen mening och i hur hög 

grad bestäms denna mening av en läsare? Frågan har fått vitt skilda svar av olika skolor 

men har oftast den objektiva texten som utgångspunkt. Ett litterärt verk betraktas inte 

som det enda meningsbärande utan också som en aktivitet som pågår i läsarens huvud 

vilket innebär att läsaren blir medskapande av texten.  

Staffan Thorsson skriver i en artikel i Tidskrift för litteraturvetenskap 
                                                 
15 Wojciech Sady, ”Ludwik Fleck”. Stanford Encyclopedia of Philosophie. 2012-03-19.. http://plato.stanford.edu/entries/fleck/ 
(2014-05-10) 
16 Ludwik Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact, andra upplagan. Översättare Frederic Barley. Chicago: University of 
Chicago press, 1981. Originaltitel: Enstehung und Entwicklung einer Wissenschaftlichen Tatsache. Basel: Schwabe & co. 1935. min 
översättning. 

http://plato.stanford.edu/entries/fleck/
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”Den läsarorienterade forskningen har som fokus förståelseprocesser på olika nivåer 

antingen utifrån texten eller läsaren eller utifrån samspelet mellan text och läsare i ett 

interaktionsperspektiv”.17 

1.3.2.1 Stanley Fish 
Den amerikanske litteraturteoretikern Stanley Fish är kanske den som tagit hypotesen 

om läsarens medskapande av texten allra längst. Han vill jämföra och likställa ett 

litterärt verks hela mening med läsarens upplevelse av det. Det innebär att tvekanden, 

gissningar, personlig tolkning och liknande upplevelser blir en del av läsningen och inte 

egentligen avskilda från verkets mening och intention.Han menar att verkets mening 

uppstår i läsaren, eller snarare i läsgemenskaper, inte i verket själv. Den tänkta läs- eller 

tolkningsgemenskapen är, enligt Fish, en symbolisk ordning som bestämmer vilka 

tolkningar de individer som omfattas av gemenskapen har möjlighet att komma fram 

till. Texten är, enligt honom, som en tabula rasa tills dess att läsaren, genom att just läsa, 

skriver den: ”The objectivity of the text is an illusion and, moreover, a dangerous 

illusion, because it is so physically convincing”.18 

Med hjälp av Fishs läsarorienterade teorier kommer jag att titta närmare på 

vilket utrymme som ges till läsaren av vår läroplan. Jag kommer att problematisera 

kring tolkningsmöjligheter i en pragmatisk text, skriven av och för en viss 

läsgemenskap (personer verksamma inom skolan), men också ämnad och tillgänglig för 

flera andra läsgemenskaper (elever, vårdnadshavare, myndigheter, journalister m.fl.). 

Vilka motsättningar kan uppstå när dessa olika erfarenheter och perspektiv möts och 

måste fungera ihop?  

 

1.4 Forskningsöversikt 

Det finns mängder av uppsatser på olika nivåer, artiklar, böcker etc. skrivna om 

Lgr11:as innehåll. Det är då främst det pedagogiska man fokuserat på eller ett specifikt 

ämne eller hur kunskapskriterierna ska användas. Det finns uppsatser som fokuserar på 

jämställdhet och genusperspektiv och på jämförelse med Lpo94.   

Universitetslektor Göran Svanelid har granskat kursplanerna och kommit 

fram till det han kallar ”The big 5”, de fem kunskapsområden som efterfrågas: 

                                                 
17 Staffan Thorsson, ”Vad med skönlitteraturen”. I Tidskrift för litteraturvetenskap. årg.31, 2002:3. s.34 
18 Stanley Fish, Is there a text in this class? Cambridge: Harvard University Press, 1980. s. 43. 
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analysförmåga, kommunikativ förmåga, förmåga att hantera information, begreppslig 

förmåga, metakognitiv förmåga19.  

Marcus Ekstrands uppsats Jakten efter grunden till värdegrunden20 

beskriver tolkningsproblematiken kring det som sägs vara vår gemensamma 

värdegrund. Ekstrand beskriver svårigheterna som uppstår ur, vad han kallar för, ett 

moralfilosofiskt perspektiv ” Hur skall en lärare kunna reda i denna moralfilosofiska 

härva i det vardagliga arbetet?” Universitetslektor Pia Nykänen har skrivit mycket om 

skolan och har även hon tittat närmare på det som kallas värdegrund i Lgr11. Hennes 

artikel, ”Fast för att inte förflyktigas” 21 finns i tidningen Politisk filosofi.  

Eftersom skolfrågor är mycket starkt i fokus i samhällsdebatten just nu 

skrivs det mängder av inlägg, tidningsartiklar och liknande av varierande kvalitet hela 

tiden. En anledning till detta är Sveriges låga placering i den utredning som gjordes av 

PISA 2012. 22 Utredningen undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att 

ge eleverna kunskaper för framtiden och lägger stor vikt vid att eleverna ska förstå 

sammanhang. På grund av den låga placeringen beställde svenska staten en extra 

utredning kring resultaten i svensk skola och vad de beror på. Denna tar till viss del upp 

frågor om läroplaner. Man skriver bland annat: ”PISA shows that schools systems that 

allow schools to define and elaborate their own curricula and assessments tend to 

perform better that systems that do not grant such autonomy”. 23 

En av de mest omfattande forskningsrapporterna som gjorts kring 

läroplaner genomfördes av Cambridge University 2010 och resulterade i rapporten ”The 

Cambridge Primary Review”24, den har även givits ut som bok på 600 sidor under 

namnet Children, their World, their Education. Rapporten bygger på resultat från 

nationella organisationer, forskningsstudier, rapporter och hearings och är sammanställd 

av en grupp oberoende forskare vid Cambridge University. De avsnitt i delen som kallas 

”What is Primary School for”25 som har relevans för min uppsats är bl.a ”The 12 aims” 

och ”Principled approach” som beskriver 12 olika övergripande målområden som 

brittisk skola ska arbeta med. Dessa mål liknar Lgr11:s första delar med värdegrund och 

                                                 
19 Göran Svanelid, ”Lägg krutet på the big 5”. Pedagogiska magasinet, 2011-11-08. http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-
magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5 (2014-04-05) 
20  Marcus Ekstrand, På jakt efter grunden till värdegrunden. Högskolan Kristianstad, 2012.  
21 Pia Nykänanen, ”För fast för att inte förflyktigas. Om skolans värdegrund”. I Tidskrift för politisk filosofi 2010:3. Stockholm: 
Bokförlaget Thales. 
22 Pisa, Programme for international student assessment, är en studie som genomförs årligen av den internationella organisationen 
OECD, The organisation for economic Co-operation and development. 
23 PISA 2012: Resources, Policies and Practices in Swedens schooling system. 2014-02-18. 
http://www.government.se/content/1/c6/23/43/49/86952f1a.pdf (2014-04-05) 
24 The Cambridge Primary Review. The University of Cambridge, Faculty of Education, 2012 
http://www.primaryreview.org.uk/downloads/Finalreport/CPR-booklet_low-res.pdf, .(2014-03-01) 
25 Ibid s.18 – 22. 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5
http://www.government.se/content/1/c6/23/43/49/86952f1a.pdf
http://www.primaryreview.org.uk/downloads/Finalreport/CPR-booklet_low-res.pdf
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skolans uppdrag. ”Towards a new Curriculum” innehåller tre kapitel där bakgrund, 

forskningsresultat och vision vad gäller en ny läroplan beskrivs. 

Jag har inte hittat någon uppsats eller artikel som belyser Lgr11 eller 

någon annan läroplan ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. 

1.5 Övriga källor och litteratur 
 
Som komplement till den litteratur jag redovisat i styckena metod och 

forskningsöversikt har jag använt mig av flera litteraturvetenskapliga grundböcker. 

Patricia Waughs Literary Theory and Criticism, Staffan Bergstens Litteraturvetenskap 

en inledning och Entzenberg & Hanssons Modern litteraturteori del 1 och 2 tar upp 

teorins grundtankar och presenterar några av dem som haft betydelse inom området, 

Hans-Georg Gadamer, som jag nämner, är en av dessa. En introduktion till den 

moderna litteraturteorin av Kittang, Linneberg, Mellberg och Skei är en bok jag 

återkommer till. Psykologen och nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt 

och långsamt ger en modern och fördjupad bild av hur vårt tänkande och tolkande av 

verkligheten fungerar. Skolverkets och regeringens hemsida har varit till stor nytta. 

 
1.6 Uppsatsens disposition 

Efter denna inledning följer två avsnitt samt en källförteckning och bilagor. Avsnitt två 

innehåller exempel och problematiseringar av textavsnitt i Lgr11:as tre delar där jag 

lyfter fram exempel på tolkningsproblem och motsättningar i texten. Jag kopplar 

exempel på text ur det centrala innehållet till kunskapskraven och belyser vilka 

svårigheter det kan vålla. I den tredje delen som kallas slutsats och diskussion följer en 

summering av hur detta svarat mot mina inledande frågor och uppsatsens syfte. Där 

diskuterar jag också kort vilka konsekvenser mina slutsatser får, en slags uppsamling av 

det jag upptäckt och gör en personlig reflexion över detta. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande del. 

 
2. Lgr 11  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11, skickades ut 

till alla skolor under sommaren 2011. Den består av tre delar: Skolans värdegrund och 

uppdrag, Mål och riktlinjer samt Kursplaner med kunskapskrav.  

Den första och andra delen av Lgr11 är en text som fokuserar helt på den 

typ av kunskap som inte går att mäta eller väga och som ska genomsyra skolans 
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hållning i olika frågor. Vid en ytlig läsning av denna del kan många formuleringar sägas 

vara självklara. Det handlar i första delen om respekt för varandra och omvärlden, att 

främja förståelse för andra och visa solidaritet med utsatta. Skolan ska vara saklig och 

likvärdig, den ska främja varje barns utveckling och vara öppen för skilda uppfattningar. 

Skolan ska förmedla de beständiga kunskaper ett samhälle behöver och främja elevens 

harmoniska utveckling.26  

Den andra delen ”Övergripande mål och riktlinjer” består av sju avsnitt; 

Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skola och hem, 

Skolan och omvärlden, Bedömning och betyg och avslutas med Rektors ansvar. Här 

anges för varje avsnitt vad skolans mål ska vara, vad alla som arbetar i skolan ska ha för 

riktlinjer samt vad den enskilde läraren ska. Till det hör bland annat att samarbeta med 

hemmen, ta hänsyn till varje elevs behov, se till att både flickor och pojkar får 

inflytande och sätta betyg utifrån kunskapskraven. Alla som arbetar i skolan ska till 

exempel bidra till att verksamheten präglas av solidaritet mellan människor, och 

samverka för en god miljö samt samarbeta med vårdnadshavare.27 I den här delen 

används genomgående frasen ”skolan ska…”, ett ordval som inte lämnar några 

möjligheter till tolkning. 

Del tre innehåller kursplaner och betygskriterier. Det finns också 

kommentarmaterial till de olika ämnena i form av häften på 25–30 sidor beroende på 

ämne. I dessa ges utförliga förklaringar och exempel på såväl ämnets syfte och centralt 

innehållet som på kunskapskraven och dess värdeord.  

 

2.1 Del 1, Skolans värdegrund och uppdrag 

Här fastslås vilka grundläggande värden som ska genomsyra skolans verksamhet. Det 

beskrivs att skolan ska vila på en demokratisk grund och att skolan ska främja alla 

elevers utveckling så att varje individ kan utveckla sin egenart. Skolan ska förmedla 

människolivets okränkbarhet och allas lika värde. Denna del av Lgr11 skiljer sig inte 

mycket från den tidigare läroplanen Lpo94. 

Detta är en manifestation av det som Fleck kallar ”rådande tankestil”, en 

föreställning om en gemensam värdegrund som starkt genomsyrar vårt samhälle. Det är 

nog få som ifrågasätter dessa grundläggande tankar men frågor uppstår om man närläser 

texten och problematiserar över vissa formuleringar. För att belysa detta har jag valt ut 

ett par stycken som enligt mig är exempel på hur en viss tankestil visar sig. Vi tror att vi 
                                                 
26 Lgr11, del ett ”Skolans värdegrund och uppdrag”. s. 7–11. 
27 Ibid. s. 12–19. 
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är så klara över vad vi lägger i orden att vi inte anser det nödvändigt att förtydliga vilket 

innebär att det finns ett stort utrymme för tolkning.  

Fish menar att en läsare agerar på basis av minst två tolkningsbeslut.28 Det 

första kan vara att bestämma sig för vilken typ av text man läser och det andra vem som 

skrivit den och eventuellt i vilket syfte. I och med dessa beslut är läsaren predestinerad 

att utföra vissa handlingar, att leta efter och finna teman, att tillmäta något betydelse och 

på så sätt skaffa sig en tolkningsstrategi utifrån sin läsgemenskap. Det är detta, menar 

Fish, som läsning innebär: ”Det vill säga: tolkningsstrategier uppstår inte efter 

läsningen, de är läsandets form och eftersom de är läsandets form ger de texterna deras 

form, skapar dem snarare än uppstår ur dem som man vanligtvis tror”.29 

Ett ord som är mycket vanligt förekommande i Lgr11 är ”främja” vilket i 

SAOL30 innebär ”att understödja, gynna”. Detta är ett luddigt begrepp och svårt att 

utvärdera. Andra ord som även de är svåra att sätta fingret på och som förekommer ofta 

är: utveckla, syfta till, präglas av, förmedla och sträva efter. Hur läsaren kommer att 

tolka dessa värdeord och tillskriva dem ett syfte beror, enligt Fishs tankegång, på vilka 

tolkningsbeslut han eller hon bestämt sig för, vilken läs- eller tolkningsgemenskap hen 

tillhör och vilken betydelse dessa abstrakta ord har i just den kretsen.  

 

2.1.1 Grundläggande värden, aktning och respekt 
Den sista meningen i första stycket om grundläggande värden lyder: 

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.31 

Den första delen av denna mening är tydlig. Alla, dvs. vaktmästaren, 

lärarna, kökspersonalen etc. ska ha en gemensam hållning i dessa frågor. Men i resten 

av meningen finns svårigheter. Ordet ”respekt” är i sig ett ord som går att ha olika 

inställning till vilket naturligtvis inte går att undvika. I SAOL översätts det med 

aktning/vördnad32. Att respektera innebär att ta hänsyn till, ett förhållningssätt gentemot 

något eller någon som betyder olika saker bland annat beroende på kulturtillhörighet 

och till exempel ålder. Här talar man om en icke mätbar, otydlig attityd som skolan ska 

understödja, ett ord som i sin tur är ett svårtolkat begrepp, på olika sätt.  

                                                 
28 Stanley Fish, ”Att tolka Variorumupplagan”. I Modern Litteraturteori Del 2, andra upplagan. Claes Entzenberg, Cecilia Hansson 
(red). Lund: Studentlitteratur, 1992. s. 184. 
29 Ibid. s. 185 
30 Svenska akademins ordlista, upplaga 14. Stockholm: Libers förlag, 2012. s. 242. 
31 Lgr11, s. 7. 
32 SAOL, s. 758.  

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista%20SAOL%20s.758
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Fish ställer frågan ”Varför skulle två eller fler läsare någonsin vara 

överens”?33 och besvarar den med att det beror på att olika tolkningsgemenskaper har 

olika strategier för att tolka och att dessa existerar redan innan läsakten. Läsaren läser 

med andra ord in det hen för stunden håller för sant. Detta är, enligt både Fish och 

Fleck, oundvikligt och något som vi förhoppningsvis kan lösa genom den praxis som 

råder i det övergripande tankekollektivet. Vi har en slags tyst överenskommelse, 

åtminstone för nu, om vad respekt är. 

I läroplanskommitténs betänkande, Skola för bildning skriver man 

angående ”egenvärde”: 
Sådana värden kan kallas oförytterliga. Oförytterliga värden är de som i en given 
kulturkrets gäller under alla omständigheter. De utgör medborgarnas samfällda moraliska 
fond som egentligen inte behöver motiveras med målrationella argument. Ingen kan med 
hänvisning till arbetslivets förändrade krav eller till nya rön om undervisningens 
inlärningsresultat hävda att nu har det ena eller andra oförytterliga värdet satts ur spel. 
Värden är i kraft oavsett om de i enskilda fall kan te sig opraktiska, oekonomiska eller 
onyttiga.34 

Här slår man egentligen fast det som Fleck beskriver. En given kulturkrets, ett 

tankekollektiv som också bildar en läsgemenskap, utvecklar värden som man anser vara 

självklara, som inte behöver motiveras eftersom de är sanningar för medborgarna även 

om de i vissa fall inte fungerar. Dessa värden är inte förhandlingsbara utan anses så 

självklara att man inte behöver fundera närmare på vilka de egentligen är eller vad de 

betyder. 

  Egenvärde innebär konkret att något har ett värde i sig självt och inte på 

grund av subjektiva värderingar utifrån. Grunden till vad det är man försöker förmedla 

hittas kanske i Immanuel Kants kategoriska imperativ ”Handla alltid efter den princip 

du skulle vilja se upphöjd till allmän lag”.35 Frågan är bara vem det är som ska avgöra 

hur den allmänna lagen ska lyda. Marcus Ekstrand ägnar i sin uppsats På jakt efter 

grunden till värdegrunden ett långt stycke till att problematisera över detta ord, 

egenvärde, som trots sina tolkningssvårigheter, används frekvent i Lgr 11.  
Att hänvisa till moralisk intuition lider dock av den svagheten att vi inte är överens om 
vilka egenvärdena är. Vems intuition skall vi lita på? En lösning som man använder sig 
av inom moralfilosofin är tanken om en ideal observatör. Egenvärden är helt enkelt 
sådana som en ideal observatör skulle anse vara egenvärden. I samband med en sådan 
teori uppstår frågan hur vi avgör vilka egenskaper denna ideala observatör ska ha. 36  
 

Här finns naturligtvis också ett slags praxis i vårt nuvarande samhälle, om inte annat så 

kommer reaktioner när någons egenvärde kränks. Tyvärr kan man se att omvärldens 
                                                 
33 Fish, ”Att tolka Variorumupplagan”, s. 187. 
34 Skola för bildning, SOU 1992:94. Betänkande Läroplanskommittén. http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/77/d1774dc8.pdf 
(2014-04-30) 
35 http://www.filosofi.gotland.se/kant_etik.htm (2014-04-16) 
36 Ekstrand, s. 14 – 16. 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/77/d1774dc8.pdf
http://www.filosofi.gotland.se/kant_etik.htm
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reaktion ofta kommer i efterhand, när skadan redan är skedd, vilket pekar på att det 

finns osäkerhet och tolkningsproblem kring hur man i skolan och i samhället ska 

förhålla sig till detta med aktning för egenvärdet.  

Om man i meningens andra del utgår från att ”främja aktning för” innebär 

att skolan ska se till att eleverna ska känna samhörighet med och förståelse för den 

omgivande miljön och därigenom komma fram till en personlig känsla av omsorg och 

delaktighet så måste eleverna få ta del av olika upplevelser av denna miljö. Detta kan 

naturligtvis innebära svårigheter vad gäller likvärdigheten. Det säger sig självt att elever 

som går i skolan i en storstad möter en helt annan ”gemensam miljö” än de som lever på 

landsbygden. Det innebär att det finns helt olika erfarenheter och kunskap kring denna 

fråga beroende på var och i vilken omgivning eleven och skolan befinner sig.  

Frågan blir också om man kan känna respekt för något som man inte har 

stött på? Kan man känna respekt för havet om man aldrig sett det på riktigt? Kan en 

skolelev hemmahörande i ett litet samhälle i glesbygden uppleva aktning för en 

storstad? Hur ska skolan främja detta och hur ska utbildningen kunna bli likvärdig? 

Fish menar att en tolkningsgemenskap delar samma förutfattade meningar 

vilket påverkar hur de tolkar den lästa texten. 

If what follows is communication or understanding, it will not be because he and I share 
a language, in the sense of knowing the meanings of individual words and the rules for 
combining them, but because a way of thinking, a form of life, shares us, and implicates 
us in a world of already-in-place objects, purposes, goals, procedures, values, and so on; 
and it is to the features of that world that any words we utter will be heard as necessarily 
referring.37 

 
I det här fallet skulle det kunna innebära att en skola på landsbygden där flertalet lärare, 

vårdnadshavare och elever har ett personligt förhållande till miljön och naturen, och 

därmed kan sägas tillhöra en viss tolkningsgemenskap, lägger in helt andra aspekter i 

meningen ovan än vad man gör på en skola som ligger i centrala Stockholm. Att ha 

kunskap om och klara sig i skog och mark är av stor vikt i vissa delar av Sverige medan 

kännedom om hur tunnelbanesystemet fungerar är mer ändamålsenlig kunskap i 

storstaden. När en skola aktivt ska främja denna ”respekt för vår gemensamma miljö” 

skulle den ena skolan, utifrån sin läsgemenskap, kunna ordna en friluftsdag där man lär 

sig bygga vindskydd i skogen medan en annan har en temadag om kollektivtrafikens 

betydelse. Inget av dessa alternativ är mer rätt än det andra, men eleverna har definitivt 

lärt sig två helt olika saker.  

                                                 
37 Fish, Is There A Text In This Class? s. 303 – 4. 
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Kanske kunde en kort passus någonstans i Lgr11 förtydliga att en skolas 

geografiska placering till viss del kan få påverka hur innehållet i undervisningen ska 

gestaltas. I betänkandet, som jag nämnde i inledning, tar Davidsson upp att en skolas 

geografiska placering inte ska påverka likvärdigheten men utifrån Fishs och Flecks 

tankar, samt ur en rent praktisk aspekt, blir detta oundvikligt. 

 

2.1.2 Allsidighet 
Ett exempel på att motsättningar kan uppstå blir tydligt i dessa tre meningar som 

återfinns under rubriken ”Saklighet och allsidighet”, 38 texten är identisk med Lpo94. 

1. Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 

2. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. 

3. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 

skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider från dem.  

I den första meningen klargörs att skolan ska låta olika åsikter synas och höras kring 

olika frågor, en slags yttrandefrihet i skolan men några rader längre ner står det tydligt 

att det finns vissa begränsningar inom detta område med hänvisning till de 

grundläggande värdena som återfinns i skollagen. I Lgr80, läroplanen från åttiotalet, 

uttrycks samma andemening på följande sätt: 
Skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs  
och hävda betydelsen av ett personligt engagemang. Samtidigt skall skolan  
hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som  
strider mot dessa. Skolan får alltså inte ställa sig neutral eller passiv i fråga 
om det demokratiska samhällets grundläggande värderingar.  
Skolan måste i stället medvetet verka för dessa värderingar och fostra  
eleverna till att respektera dem.39 
 

I texten från 80-talet gör man sig besväret med att tydliggöra vad det är man menar; det 

demokratiska samhällets värderingar. Demokratins grundläggande principer40 är 

mänskliga och politiska rättigheter, yttrandefrihet, föreningsfrihet, informationsfrihet, 

rättstrygghet och ett politiskt valsystem uppbyggt på att alla har rösträtt.  

Det är ordet demokrati som fallit bort i Lgr11 och som därmed tas för 

givet. Visserligen står det förtydligat i skollagen som man också hänvisar till men i 

läroplanen, riktad till skolpersonal, elever och vårdnadshavare, anser man inte att det är 

nödvändigt att förtydliga detta. Det pekar på att det styrande tankekollektivet är helt 

övertygade om att läsarna känner till dessa grundläggande demokratiska principer och 

att alla delar dem vilket skulle innebära att alla de som kommer i kontakt med denna 
                                                 
38 Lgr11, avsnittet ”Saklighet och allsidighet”, s. 8. 
39 Lgr80. Stockholm: Liber Tryck 1980. s. 20. 
40http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/demokrati/tiofragorsvar/vadardemokrati.5.51919b2a11aa0a4309e8000572.html  
(2014-04-16) 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/demokrati/tiofragorsvar/vadardemokrati.5.51919b2a11aa0a4309e8000572.html
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formulering förväntas ingå i samma läsgemenskap eller tankekollektiv.  

Fish menar att allt skrivet alltid är skrivet i en kontext och det är beroende 

på kontexten vad textens mening blir: ”There will always be a normal context, but it 

will not always be the same one”.41 Det hade med andra ord kanske varit klokt att 

förtydliga att det är det demokratiska samhällets värdegrund som skolan ska utgå ifrån 

när man bedömer om en uppfattning ska främjas eller bestridas då det knappast är troligt 

att alla de vuxna och barn som på olika sätt möter Lgr11 delar samma kontext, 

läsgemenskap eller tankekollektiv. 

2.2  Del 2, Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

Lgr11:s andra del, ”Övergripande mål och riktlinjer” har en annan ton än del ett. Här 

används genomgående ”skolan ska…”, ”läraren ska…” Vid en första anblick innebär 

detta att det inte finns stort utrymme för tolkningsmöjligheter, vilket ju är grundtanken. 

Men på samma sätt som i del ett finns här en mängd begrepp och formuleringar som tar 

för givet att vi är överens om betydelsen. 

 

2.2.1 Gemensam värdegrund 
”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling”.42 

Avsnittet som inleder ”Normer och värden” visar återigen att det finns en 

rådande tankestil som är så stark att någon djupare förklaring inte är nödvändig. Vårt 

samhälle antas ha en gemensam värdegrund, en samling normer och värderingar, 

målsättningar och moral som vi delar, vilket naturligtvis till viss del är sant, även om det 

är något oklart vilka normer och dygder detta är. Vår lagstiftning och 

samhällsorganisation bygger på detta men det räcker med att öppna en kvällstidning så 

inser man att själva tolkningen av dessa grundvärderingar ständigt är en källa till olika 

sätt att bedöma, besluta och genomföra. Men i Lgr11 är det inte lagstiftningen man 

hänvisar till, vilket hade gjort tolkningsutrymmet mindre, utan idén om att vi alla delar 

vissa grundläggande tankar och åsikter om varandra och vårt samhälle och därmed 

kommer att dra samma slutsatser av texten.  

Enligt Fish kommer enbart de som tillhör samma läs- och 

tolkningsgemenskap att komma fram till en likartad tolkning kring vad dessa 

                                                 
41 Fish, Is there a text in this class? s. 631. 
42 Lgr11, del två, ”Övergripande mål och riktlinjer”. s. 12. 
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grundvärden är. Ett exempel på att det definitivt ligger något i hans tankar kan vi se 

bland annat i vår riksdag, vald av medborgarna, med olika åsikter även kring det vi 

kallar värdegrundsfrågor. Ta synen på vad som är bäst för miljön och naturen eller vad 

skattepengar ska användas till. Trots att man har tillgång till exempelvis samma 

beslutsunderlag och statistik så skiljer sig de olika partierna åt i ett antal sakfrågor. Ett 

faktum som gör det svårt att avgöra vad som menas med samhällets gemensamma 

värderingar.  

En annan fråga blir naturligtvis vad man menar att samhället i sig är. Är 

det regering och riksdag? Kommunen där man bor eller näringslivet? Nykänen skriver 

att ”värdegrundsvegetationen är rik, men inte särskilt specifik”. 43 

Att man valt att använda ordet ”påverka” skapar i sig en rad frågor. Vad 

innebär att påverka, hur gör man det? Genom det man säger och gör eller genom den 

man är? Är inte detta en motsättning till det som står i del ett, ”Alla föräldrar ska med 

samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir 

ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”?44 Eller utgår man 

ifrån att de tidigare nämnda ”gemensamma värderingarna” ser till att den påverkan som 

eleverna utsätts för är i linje med dessa och därmed enbart positiv? Var går gränsen 

mellan medveten påverkan och ensidig sådan? Blir det inte en motsättning i sig att 

skolan ska påverka eleverna att omfatta vårt samhälles, för stunden, rådande 

värderingar, med andra ord tankekollektiv, som ju faktiskt är ensidigt ur den aspekten 

att det finns andra tankekollektiv såväl i Sverige som på andra ställen i världen som 

anser sig ha minst lika rätt som den rådande tankestilen. Kan man då påstå att skolan är 

”saklig och allsidig” vilket den enligt avsnitt tre i del ett ska vara?  

Att vuxna påverkar barn är ett faktum, det handlar inte bara om det man 

säger utan också alla de små ledtrådar som man omedvetet eller avsiktligt sänder ut. 

Man kan undra om eleverna påverkas av om läraren eller annan skolpersonal är med i 

ett politiskt parti eller aktiva i ett religiöst sammanhang, oavsett om man talar om det 

eller ej. Hur går det till att inte påverka? Hade man kunnat formulera sig på ett annat sätt 

för att undvika att olika läs- och tolkningsgemenskaper läser in olika saker och kanske 

hittar argument för en påverkan som inte alltid är just allsidig?  

Fish menar att ”Kommunikation är en mycket mer chansartad affär än vad 

vi är vana att tro”.45 Det finns ingen allmängiltig kod som går att använda för att tolka 

                                                 
43 Nykänen, s. 19. 
44 Lgr11, kapitel ett, ”Skolans värdegrund och uppdrag”, avsnitt 3, ”Saklighet och allsidighet”. 
45 Fish, ”Att tolka Variorumupplagan”. s. 189. 
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på rätt sätt. Att man utgår ifrån att det finns en gemensam tolkningsstrategi för ett av 

skolans mest grundläggande uppdrag, att förmedla demokratins grundprinciper, tyder på 

att man inte är medveten om att tankekollektiv, tankestilar, läs- och 

tolkningsgemenskaper är föränderliga. 

Fish skriver: ”Med andra ord är tolkningsgemenskaper inte stabilare än 

texten eftersom tolkningsstrategier inte är något naturligt eller universellt utan något 

inlärt”.46. Detta innebär att läsaren kommer att påverka tolkningen av orden ”medvetet 

påverka” och innebörden av ”samhällets gemensamma värderingar” vilket i sin tur kan 

leda till krockar mellan olika tolkningsgemenskaper där lärarkåren är en, eleverna en 

annan, vårdnadshavare en tredje och dessutom finns myndigheter, politiker och 

massmedia ständigt närvarande. 

Många minns debatten om pepparkaksgubbar i en skolas luciatåg. Skolan 

ville försäkra sig om att inte stöta sig med någon, vårdnadshavarna blev upprörda och 

media slog upp det hela stort. Rektorn för den aktuella skolan säger i en intervju: 

”Frågan är var gränsen går, eller kanske snarare: när går vi för långt i vår iver att vara 

politiskt korrekta”?47 Detta är ett exempel på när försöket att vara det styrande 

tankekollektivet till lags krockar med hur de olika tolkningsgemenskaperna upplever 

den praktiska tillämpningen av det. 

Ett tankekollektiv är, enligt Fleck, en del av samhället och samhället 

påverkar därför tankekollektivet på samma sätt som tankekollektivet påverkar 

samhället48. Ett växelspel där parterna ständigt påverkar varandra. Ett samhälles 

gemensamma värderingar är något som hela tiden förändras och som inte med säkerhet 

kan sägas vara sant för alla hela tiden.  

Skolan har under flera år varit föremål för en intensiv medial bevakning 

och granskning. Sjunkande kunskapsresultat, bristande lärarkompetens, allmän röra och 

allt färre som söker lärarutbildning är rubriker som har gett upphov till mängder av 

artiklar, debatter och åsikter. Bilden av skolan har i och med detta förändrats. 

Tankekollektivet är nu av uppfattningen att något måste göras vad gäller elevernas 

kunskaper och attityd gentemot skolan samt kring det som lärs ut och hur det görs. Att 

ha en åsikt om skolpolitik är idag en självklarhet, inte minst kring det som rör 

värdegrundsfrågor. Men vad värdegrund egentligen är och vad ordet egentligen betyder 

är inte lika självklart.  

                                                 
46 Ibid. s. 188.  
47 Angela Hanagarth, ”Laxåchefen: ”Skolverket gör lärare osäkra”. Nerikes allehanda, 2012-12-10. 
http://na.se/nyheter/laxa/1.1911112-laxachefen-skolverket-gor-larare-osakra (2014-04-05) 
48 Bernt Liljequist, Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori. Umeå universitet: Print & Media, 2003. 

http://na.se/nyheter/laxa/1.1911112-laxachefen-skolverket-gor-larare-osakra
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2.2.2 Skolans ansvar och nödvändiga kunskaper 
”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem”.49 

Texten är otvetydig. Detta är en beställning där det rådande 

tankekollektivet ger utföraren ett uppdrag och det är skolan som ska se till att detta blir 

av. Ingen annan.  

Det finns en skämtteckning där första bilden har årtalet 1969 och den 

andra 200950. På bilden syns en elev med ett papper i handen, elevens föräldrar tittar 

ilsket på eleven och säger medan de pekar på pappret: ”What’s up with those grades!” 

På bilden med året 2009 är det läraren de tittar ilsket på och kräver förklaringen av. Om 

en elev inte tillägnar sig undervisningen så är det, enligt Lgr11, skolans ansvar att hitta 

en lösning på detta även om det finns anledning att tro att det, åtminstone ibland, skulle 

kunna bero på faktorer som kanske inte alls är relaterade till skolan. 

I den tolkningsgemenskap som skolans personal befinner sig i blir 

tolkningen ofta att skolan ska erbjuda eleven möjligheter att inhämta kunskaperna, man 

kan och får inte tvinga en elev till något. Man är skyldig att erbjuda stöd och hjälp av 

olika slag men en förutsättning är hela tiden att eleven vill ta emot den hjälp den får. 

Ur ett föräldraperspektiv kan tolkningen bli annorlunda. Det står ju att det är skolans 

ansvar, inga begränsningar eller undantag av det ansvaret framgår vilket innebär att man 

som förälder kan tolka det som att skolan till varje pris ska göra eleven studiemotiverad. 

Samtidigt står det i första delen ”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnets fostran och utveckling”.51 Så vem har egentligen ansvaret för elevernas 

utveckling? Skolan eller hemmet?  

Hans George Gadamer, tysk filosof och hermeneutiker, menar att det inte 

går att enbart läsa det som står i en text eftersom den inte är ett neutralt objekt. Det går 

alltid att hävda att en text som påstår sig vara fullständigt objektiv egentligen bara är en 

tolkning och därmed öppen för olika åsikter och tolkningsmöjligheter. Gadamer menar 

att personen som läser texten är en del av den mening som hen upplever att texten 

skapar. 52 Anser man att skolan agerat fel och inte tagit sitt ansvar går det att finna stöd 

för denna tolkning, skolan, å sin sida, kan säkert hitta motsvarande stöd för sin. 

Vilka kunskaper kan vi sen enas om är nödvändiga för varje 

                                                 
49 Lgr11, del två, ”Övergripande mål och riktlinjer”, s. 13. 
50 se bilaga 1, okänd upphovsman. 
51 Lgr11, del ett, ”Skolans värdegrund och uppdrag”, femte avsnittet ,”Skolans uppdrag” , s. 9. 
52 Patricia Waugh, Literary Theory and Criticism. Oxford: Oxford University Press 2006. s. 63. 
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samhällsmedlem? Lgr11 fastslår i 16 punkter53 de färdigheter och kunskaper som 

skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har med sig. De 

som handlar om färdigheter, att kunna läsa, skriva, räkna och kunna använda modern 

teknik är tydliga liksom de som fastslår vissa områden som eleverna ska ha kunskaper 

inom, exempelvis kulturarv, samhällets lagar och hälsa. I minst fyra av dessa punkter 

hamnar vi dock återigen i en tolkningsproblematik där uttryck som ”på ett kreativt sätt”, 

”känna tillit” lämnar ett stort utrymme för läsarens egna tankar kring dessa begrepp. Ett 

av dessa mål som skolan ska se till är att eleven ”Kan samspela i möten med andra 

människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion 

och historia.”54 

Kunskapen är enligt Fleck, i stället för att vara absolut och oföränderlig, 

präglad av sin historia och sitt sociala ursprung och därför föränderlig och måste 

uppfattas som resultatet av en överindividuell aktivitet inom ett tankekollektiv.55 Detta 

är självklart, att skolan, liksom andra förmedlare av utbildning och kunskap, enbart kan 

lära ut den kunskap man för stunden har tillgång till. Kunskaper om människors 

olikheter hör till de områden där det rådande tankekollektivets värderingar traditionellt 

fått mycket utrymme vilket märks tydligt i äldre läroböcker. Vi behöver inte gå så långt 

tillbaka i tiden för att se hur man med hjälp av samtidens sanningar kommit fram till 

olika värderingar angående människors olikheter utifrån just den kunskap som 

läsgemenskapen och tankekollektivet vid den aktuella tidpunkten ansåg vara sann. De 

flesta av dessa slutsatser har vi idag förkastat tack vare att vi fått till oss nya kunskaper. 

Inom kunskapsteorin skiljer man på tre typer av åsikts- eller 

kunskapsförändringar.56 Expansion innebär att ny kunskap adderas till den gamla, 

revision är när den nya kunskapen ställer tidigare föreställningar på ända och man 

tvingas revidera sina kunskaper. Kontraktion innebär att man ger upp vissa kunskaper 

utan att fylla på med nya.  

Inom detta område, människors likheter och olikheter, kan man se att vi 

genom åren använt oss av alla dessa metoder. Modern forskning har fått oss att överge 

gamla föreställningar och vi har, mycket tack vare film och TV samt ett ökat resande, 

idag en möjlighet att ta del av livet i andra delar av världen och därmed, åtminstone 

ytligt sett, få större förståelse för olika kulturer. Men är detta kunskap? Jag skrev i 

inledningen att enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott 

                                                 
53 Lgr11, s. 13. 
54 Ibid. s. 14. 
55 Liljequist, s. 12. 
56 http://wiki.verkata.com/sv/wiki/Epistemologi?page=3 (2014-04-16) 

http://wiki.verkata.com/sv/wiki/Epistemologi?page=3
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och att det traditionellt sett finns tre kriterier för kunskap: övertygelse, sanning och goda 

skäl. Fleck menar att tankekollektivet finns med som en faktor, vilket innebär att det 

som Platon menar kommer från övertygelse är det som tankekollektivet i en viss tid på 

en viss plats bestämt sig för är troligt. 
Kunskapen är inte heller en tvådelad relation mellan ett passivt subjekt och ett yttre objekt utan 
en tredelad, dynamisk och social process mellan subjektet och objektet där tankekollektivet med 
sin tankestil utgör den tredje förmedlande komponenten.57 

Hur samspelet med andra människor kommer att fungera beror på vilken 

läsgemenskap eller tankestil som eleven från början tillhör, framför allt i mötet med 

människor från gemenskaper med en annan uppsättning värderingar och kultur. För att 

undvika att dessa möten blir till krockar mellan människor är det viktigt att läraren är 

medveten om dessa faktorer som så starkt påverkar det vi upplever. Lärare har ofta klart 

för sig om det finns intoleranta elevgrupperingar eller gemenskaper och det finns 

textstycken i läroplanen där man, så att säga, vågat ta bladet från munnen. I Lgr11:as 

andra del om normer och värden kan läraren finna stöd för att medvetet försöka få en 

grupp elever att vidga sitt perspektiv då det klart och tydligt står att skolan aktivt ska 

motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper och ha 

som mål att varje elev tar avstånd från förtryck och medverkar till att hjälpa andra 

människor.58 För att förtydliga detta för läsaren hade man kunnat upprepa denna 

grundläggande ståndpunkt. 

2.3 Del 3, Kursplaner som kompletteras med betygskriterier 

I del tre finns alla de ämnen som skolan ska undervisa i, totalt 20 ämnen. Varje ämne 

inleds med en kort inledande text om ämnets betydelse och plats i samtiden och 

historien. Därefter följer det som kallas syfte som beskriver vad eleverna ska få 

möjligheter att utveckla, stifta bekantskap med och få kunskaper om. Det som kallas 

centralt innehåll beskriver vilka moment av ämnet, som de olika stadierna, årskurs 1-3, 

4-6 och 7-9, ska fokusera på. 

 

2.3,1 Centralt innehåll och kunskapskrav i Moderna språk 
I det som kallas ”Centralt innehåll” för Moderna språk inom ramen för språkval årskurs 

4-9 har jag valt ut två områden. Inom det som kallas kommunikationens innehåll: 

”Ämnesområden som är bekanta för eleverna”. Inom området, Lyssna och läsa – 

reception: ”Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat 

                                                 
57 Liljequist, s. 12. 
58 Lgr11, s. 12 
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språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens 

form och innehåll.”59 

 Här inser man att undervisningen kommer att se olika ut beroende på vilka 

elever man har framför sig. Lgr11 slår fast att det muntliga övandet i målspråket ska 

handla om det som är känt för eleverna.60 En skola präglad av mångkultur kommer 

sannolikt att ha större spridning på det som kallas ”vardagliga situationer” i målspråket 

än en mer unikulturell skola. Ett problem kan vara att ämnesområden som är bekanta för 

eleverna som musik eller film och internetfenomen inte per automatik är bekanta för 

läraren som, åtminstone i många fall, tillhör en helt annan läs– eller 

tolkningsgemenskap.  

Fish beskriver hur han själv försöker göra sina studenter medvetna om hur 

de responderar på undervisningen. Han skriver att hans pedagogiska metod visserligen 

har luckor, eller hål, men att dessa fylls av det som händer inuti varje enskild student, 

den egna upplevelsen.61 Om han har rätt så kommer varje elev således att inuti sig själv 

skapa en bild eller tolkning, lagom avancerad och begriplig, oavsett vad läraren gör eller 

inte gör. Detta skulle då ge frasen ”likvärdig utbildning” en helt annan betydelse, dock 

under förutsättning att varje elev faktiskt upplever något. 

 Det som är tydligt i kursplanen för moderna språk är rubrikerna på det 

som undervisningen ska innehålla: kommunikation – lyssna och läsa – tala, skriva och 

samtala. Svårigheterna uppstår när man går in och förtydligar kring dessa. Ju mer man 

förklarar, desto mer öppnar man för att läsaren, utifrån de tolkningsbeslut som hen har 

fattat, tar med sig sin egen förförståelse och fördomar i tolkningsprocessen.  

Fish menar: ”In the procedures I would urge, the reader's activities are at 

the center of attention, where they are regarded not as leading to meaning but as having 

meaning”.62 Läsaren kommer att få fler och fler saker att hänga upp sig på, att känna 

igen sig i och dra slutsatser av i takt med att Lgr11 radar upp exempel och 

förtydliganden. I sin strävan att klargöra vad man menar blir man allt mer otydlig. Det 

är detta, att textens egentliga mening riskerar att bli osäker som skapar behovet av 

tolkning hos läsaren. Atle Kittang, professor vid Universitetet i Bergen, menar att detta 

beror på den medvetenhet om avstånd och olikhet som texten skapar, det talade språket 

har ersatts med avstånd och avbrott. ”De omedelbara relationerna mellan avsändaren, 

                                                 
59 Lgr11, del tre, ”Kursplaner med kunskapskrav”. s. 77. 
60 Ibid 
61 Fish, Literature in the reader:affective stylistics. Baltimore: The John Hopkins University press, 1976. s. 99. 
62 Fish, Is There a Text in This Class? s. 158. 
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mottagaren och den värld som kännetecknar talet är i texten ”uppsnappade” eller 

suspenderade”.63 

Att eleverna ska lära sig kommunicera på målspråket är ju en självklarhet 

som varje lärare och skola skulle kunna finna former för utan att behöva fundera så 

mycket på vilka ämnesområden som är bekant för eleverna.  

Psykologen och nobelpristagaren Daniel Kahneman beskriver i sin bok 

Tänka snabbt och långsamt 64 att kontentan av det han kallar ”intuitiv heuristik” innebär 

att när man ställs inför en svår fråga så svarar man ofta spontant på en lättare och att det 

är svårt att märka att man gjort en tankeglidning. Han menar att känslor spelar en större 

roll vid bedömning än man tror. Han skriver ”Tvärtemot vetenskapsfilosofins regler, 

som säger att hypoteser ska testas genom att man försöker vederlägga dem, väljer 

människor (och ofta även forskare) att söka efter data som bekräftar den åsikt de har för 

stunden”.65 När en lärare frågar sig vilka områden som är bekanta för eleverna så är 

risken stor att hen kommer att välja områden, utifrån sig egen personlighet, som känns 

bekväma. 

 Område fem under det som kallas ”Lyssna och läsa – reception” tål att 

funderas över flera gånger. Eleven ska utveckla ”Strategier för att uppfatta 

betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa 

lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll”.66 En litterat 

läsgemenskap med erfarenhet av formella texter kan nog utläsa meningens betydelse, 

men hur ska en elev i grundskolan eller en person med annat modersmål än svenska 

kunna göra detsamma?  

Fish konstaterar att det inte finns någon omedelbar relation mellan en 

menings innebörd och vad dess ord egentligen betyder: ”What I am suggesting is that 

there is no direct relationship between the meaning of a sentence (paragraph, novel, 

poem) and what its words mean”.67 Vad händer då när flera av de enskilda orden inte 

har en konkret betydelse utan istället är abstrakta begrepp, svåra att förklara? Vad är en 

strategi och ett sammanhang, vad betyder ordet ”betydelsebärande”? Den spontana 

reaktionen är, enligt Kahneman, att strunta i den här meningen och hoppas på att 

innebörden ska klarna när man läser vidare vilket ju kan fungera i en skönlitterär text 

eller en lärobok där detaljerna går att begripa med hjälp av sammanhanget. Att vi gör så 
                                                 
63 Atle Kittang, ”Text och tolkning”. I En introduktion till den moderna litteraturteorin. Atle Kittang, Arild Linneberg, Arne 
Mellberg, Hans. H Skei (red). Stockholm: Brutus Östlings bokförlag, 1997. s. 88. 
64 Daniel Kahneman, Tänka snabbt och långsamt. Stockholm: Bokförlaget Volante, 2013. s. 23. Originaltitel Thinking Fast and 
Slow.  
65 Ibid s. 122. 
66 Lgr11 s. 78. 
67 Fish, Literature in the reader, s. 77. 
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beror på att det Kahneman kallar för vårt system ett, vårt intuitiva tänkande, är först 

med att reagera och har större inflytande än vi tror, och att system två, som innebär 

kontrollerad tankeverksamhet och ansträngning, är en lat kontrollant av system ett.68 

Om vi kopplar dessa två områden till de kunskapskrav som eleven ska ha 

uppnått i årskurs 9 så är det formulerat enligt följande.  

Betyg E: 

− Eleven kan förstå vanliga ord och fraser69 i tydligt talat, enkelt språk i 

långsamt tempo samt korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 

− Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem och 

förbättrar interaktionen. 

Betyg A:  

− Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga 

detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt korta, enkla texter om 

vardagliga och välbekanta ämnen. 

− Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem 

och förbättrar interaktionen. 

Med lite tur så har läraren valt ut ämnen på målspråket som eleven känner 

sig bekant med och som får eleven att förstå så mycket som möjligt och därmed 

presterar optimalt. För att nå så högt som möjligt betygsmässigt på det andra momentet 

skulle en elev kunna tolka det som ”om jag tar till gester för att förbättra 

kommunikationen så får jag ett E på detta kunskapskrav. Om jag dessutom slänger in 

ord från ett annat målspråk, eller ritar en bild, så har jag presterat enligt A”. För det är 

väl det man menar? 

 

2.3.2 Kunskapskrav i ämnet Bild 
I ämnet Bild finns inga mätbara kunskaper eller färdigheter som eleven ska klara eller 

kunna utan det handlar framför allt om att utveckla kreativitet, att kommunicera, få 

erfarenhet, skapa och analysera.  

Man kan göra ett tankeexperiment. Tänk en elev som är begåvad och 

kreativ vad gäller skapandet och gestaltandet av bilder, av att använda bilden som ett 

uttrycksmedel och som kanske drömmer om att utveckla denna förmåga på gymnasiet 

och högskola men som inte har så lätt för att presentera sina alster eller beskriva arbetets 

gång ännu. Denna brist, som faktiskt är en förmåga som egentligen inte är fullt 

                                                 
68 Kahneman, kap.3 och 18. 
69 I Lgr11 anges dessa ord och fraser med fet stil.  
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utvecklad rent fysiskt ännu, då omdömesbildning till stor del sker i pannloben fram till 

tjugoårsåldern70, kan vålla den betygsgivande läraren i årskurs 9 vissa 

tolkningssvårigheter. 

Betyg E  

− Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla 

samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. 

Betyg C 

− Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på 

förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och 

kvalitet i bildarbetet. 

Betyg A 

− Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på 

komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. 

I Kommentarmaterial till Bild 71 skriver man angående dessa värdeord att 

komplex innebär att eleven visar ”en mer utvecklad analysförmåga genom att beskriva 

alltmer komplexa samband”. Här är lärarens personliga bedömning det enda man kan 

använda sig av. Detta är en inbyggd svårighet som återfinns även i övriga ämnens 

kunskapskrav. Den här typen av otydliga bedömningsord kan leda till missförstånd och 

problem när de olika läsgemenskaperna ska komma till någon slags konsensus kring 

kunskapsbedömningen. Lärarens egen åsikt kring vad som är ett välutvecklat omdöme 

beror troligtvis på vad hen själv har för bakgrund och språklig förmåga. Detta är ett 

oundvikligt faktum men ändå något som man på den enskilda skolan måste ta med i 

beräkningen. Det är riskabelt att en enskild lärares personliga bedömning ensamt kan 

avgöra vad elevens slutgiltiga betyg ska bli.  

Kahneman ägnar ett helt kapitel i sin bok åt det han kallar 

”Validitetsvillan” och skriver ”Subjektiv tilltro till en bedömning är inte detsamma som 

en saklig utvärdering av sannolikheten för att bedömningen är korrekt”.72  Han avslutar 

kapitlet med en tanke som på många sätt påminner om hur Fish beskriver att läs-eller 

tolkningsgemenskaper fungerar: ”Vi vet att människor kan hysa orubblig tilltro till vad 

som helst, även de mest befängda föreställningar, så länge de stöds av en grupp 

likasinnade”.73 

                                                 
70 Lotta Fredholm, ”Tonårshjärnan baxnar”. Forskning & Framsteg, 2007-01-01.  
http://fof.se/tidning/2007/1/tonarshjarnan-baxnar (2014-04-05) 
71 Kommentarmaterial i Bild. Skolverket Stockholm: Fritzes förlag, 2011. s. 22. 
72 Kahneman, s. 315. 
73 Ibid. s. 323. 

http://fof.se/tidning/2007/1/tonarshjarnan-baxnar
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  De konstnärliga och de mer praktiska ämnena ska ge ett personligt 

frihetsutrymme i uttrycket men det konstnärliga fältet är ju, för var och en och i 

samhället i stort, till stor del en fråga om tycke och smak. Det finns inte på samma sätt 

som i t.ex. matematik ett rätt eller ett fel sätt att uttrycka sig på. Man kan inte ha som 

kunskapskrav att en elev ska teckna ett landskap på ”rätt sätt”. Det är lättare att ha som 

krav att eleven ska kunna beskriva hur man tänkt och hur bilden skulle kunna utvecklas. 

Problemet blir att då är det inte längre bilden man bedömer utan elevens språkliga och 

reflekterande färdigheter. Göran Svanelid som kommit fram till ”The big 5” skriver 

angående de estetiska ämnena; 
När det, slutligen, gäller de praktisk-estetiska ämnenas förhållande till The Big 5 så blir 
det tydligt hur teoretiska de praktiska ämnena är. Allra tyngst, bortsett från de 
ämnesspecifika förmågorna, är den metakognitiva förmågan. Det betyder att lärarna i 
dessa ämnen ska utveckla och bedöma elevernas förmåga att värdera, anpassa och ha 
omdömen om sin egen arbetsprocess. I hem- och konsumentkunskap för årskurs 6 är två 
tredjedelar av det som ska bedömas av teoretisk art. Det betyder givetvis inte att eleverna 
ska sluta att laga mat, slöjda, sjunga, orientera eller skapa bilder. Vad det betyder är att 
bedömningen ska fånga in andra aspekter än det rent praktiska.74 
 

Anders Palm skriver att läsaren ställer frågor till texten men samtidigt 

konfronteras med de frågor som texten skriver till honom eller henne och dessa frågor 

kan bara besvaras av läsaren själv utifrån dennes plats i kontexten.75 När bedömningen 

ska ske är det fullt möjligt att läraren i Bild, med hjälp av kunskapskriterierna, kommer 

fram till att elevens skicklighet eller oskicklighet i att framställa intressanta och 

konstnärliga alster egentligen inte alls är av betydelse. En elev med sina styrkor i det 

verbala området har med andra ord större chans att få ett bättre betyg än en tystlåten, 

konstnärligt begåvad elev eftersom detta estetiska ämnes kunskapskrav fokuserar på 

något annat än just det estetiska.  

 

2.3.3 Centralt innehåll i Teknik årskurs 7-9 
Teknikämnet är ett av fyra i det naturorienterande fältet.76 Den inledande texten för 

ämnet avslutas ”För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver 

den teknik som omger oss göras synlig och begriplig”.77 Det låter ju bra men är lättare 

sagt än gjort. Hur synliggör man avancerad teknik? I det centrala innehållet, årskurs 9, 

finns bl.a. dessa moment som eleverna ska arbeta med och utveckla kunskaper om: 

− Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av 

information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.  

                                                 
74 Svanelid, ”The big 5”. 
75 Palm, ”Att tolka texten”, s. 194 – 5. 
76 Till de naturorienterande ämnena hör biologi, fysik, kemi och teknik. 
77 Lgr11, s. 267. 
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− Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och 

sårbarhet. 

Detta är sedan kopplat till kunskapskravet E på följande sätt: 

− Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss 

användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara 

delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. 

− Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några 

föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på 

drivkrafter inom teknikutvecklingen. 

Jag kan vid en första läsning inte se att det finns något annat sätt att tolka 

detta på än att man ska lära eleverna hur Internet och mobiltelefoner fungerar. 

Som ett experiment googlade jag på meningen ”Hur fungerar Internet”? Jag fick då ca 

6,5 miljoner träffar. Många är beskrivningar där man använder sig av liknelser för att 

skapa förståelse. Här ligger fokus ofta på hur man använder Internet, inte på hur det 

egentligen fungerar. Följdfrågorna blir för mig, som inte tillhör de kunniga i fysik och 

teknikämnets läsgemenskap – Men hur kan datorerna överhuvud taget kommunicera 

med varandra? Hur går det till?  Jag måste omvärdera min första tolkning av centrala 

innehållet för det kan ju inte vara meningen att elever i åk.9 förväntas begripa något 

som de flesta vuxna inte genomskådar. Från att ha haft som syfte att göra tekniken 

begriplig och synlig för eleverna, vilket ju är fullt möjligt när det handlar om att 

exempelvis förklara hävstångsprincipen, måste jag som lärare istället fokusera på själva 

handhavandet av den. Jag har alltså gjort precis det som Fish pekar på. För att kunna 

förstå och tillgodogöra sig en text så väljer läsaren att tolka den utifrån ett perspektiv 

som hen kan göra hanterbar. 

Men det är inte det texten i det centrala innehållet egentligen säger. Nej, 

elever som är 15 år gamla ska, enligt kommentarmaterialet i Teknik78 ”ha kunskaper om 

hur programvaror och elektronik tillsammans bygger upp komplexa system och 

möjliggör de tjänster som vi utnyttjar” och läraren ska genomföra undervisning där 

detta blir synligt och begripligt och därefter sätta betyg.  

 

3. Slutsats och diskussion  

Är Lgr11 fri ifrån stora tolkningsutrymmen? Svaret på den frågan måste bli ett bestämt 

nej. Det finns mängder av avsnitt i texten som är otydliga, som står i motsats till andra 
                                                 
78Kommentarmaterial i Teknik. Skolverket Stockholm: Fritzes förlag, 2011. s. 13. 
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avsnitt och som på grund av vilken läsgemenskap och tankekollektiv man tillhör lämnar 

utrymme åt den enskilde läsaren att tolka.  Enligt Fish är detta oundvikligt. Det går inte 

att skriva en text som inte går att tolka. Problemet är att man från politiskt håll hävdar 

att Lgr11 inte ska lämna ett sådant utrymme vilket tyder på att man själv anser att det 

beslutande tankekollektivets läsgemenskap äger sanningar som är sanna för alla. Det 

kan till och med vara så att man har en egen bild, som man tror eller upplever att man 

delar med övriga medlemmar i tankestilen, av hur tolkningen av hela Lgr11 ska 

förmedlas och praktiskt användas och att man tycker det är så självklart att man inte ser 

de luckor som finns i texten.  

Stanley Fish skriver: ”Antagandet i varje gemenskap är att den andra inte 

korrekt uppfattar den ”sanna texten” men sanningen är att varje krets uppfattar den text 

som deras tolkningsstrategier kräver och frambringar”.79 Detta menar Fish är 

anledningen till att det uppstår principiella diskussioner kring tolkning av text och att 

det hos varje tolkningsgemenskap uppstår ”blinda fläckar” eftersom man helt enkelt inte 

ser det som andra ser. 

Tanken att vi alla delar en gemensam värdegrund är en idealistisk tanke 

som kanske till viss del är själva roten till problemet. Fleck framhåller att uridéer ofta 

kan identifieras och följas genom århundraden fram till nutiden där de fortfarande kan 

utgöra kärnan i aktuella tankegångar eller aktualisera nya tankelinjer. Om det rådande 

tankekollektivet har som grundidé att vi alla visserligen tänker och tycker olika men 

ändå har en slags outtalad gemensam grundkänsla för vad som är rätt och fel, vad ett 

samhälle behöver, vad kunskap är, så behövs ingen vidare förklaring. Samtidigt är 

sanningen kanske att vi har en mängd olika tankekollektiv och läsgemenskaper vilket 

innebär att man trots sin intention till motsatsen, skapat ett dokument som lämnar stort 

utrymme för fri tolkning beroende på vilken läsgemenskap man tillhör.  

Detta behöver i sig inte vara något problem, kanske är det till och med att 

föredra. De försök som gjorts historiskt att skapa regelverk som inte lämnar något 

utrymme alls till de verksamma har lett till begränsningar av mänskliga friheter och 

aldrig fungerat. Men kanske kunde man istället byggt in denna frihet i läroplanen. I The 

Cambridge Primary Review beskrivs hur man i Storbritanniens läroplan har nationella 

riktlinjer och krav som ska motsvara 70 % av skolans verksamhet. Övriga 30 % förfogar 

den enskilda skolan över och kan utforma fritt utifrån sin egen tolkning av de 

                                                 
79 Fish, ”Att tolka Variorumupplagan”, s. 188. 



  
 

 28 

grundläggande principer som rapporten vilar på.80  Kanske är ett sådant upplägg av en 

läroplan mer överensstämmande med hur verkligheten är. Eller var den gamla metoden 

från 1994 års skollag, där den enskilda skolans lokala arbetsplan med konkreta exempel 

på hur läroplanen skulle uppnås, kanske en god idé? Då blev just tolkningen tydlig och 

kunde, i och med det, bli föremål för diskussion, kritiseras eller reageras på av såväl 

elever som vårdnadshavare och myndigheter. Att på det sättet både erkänna och 

synliggöra tolkning som ett oundvikligt fenomen skapas möjligheter för alla aktörer 

inom skolans värld att få syn på tolkningsvarianter som i allt för hög grad baseras på 

godtycklighet och kanske till och med står i motsats mot vad skollag och skolförordning 

säger vad gäller till exempel demokratiska värderingar. 

Här öppnar sig ett fält för framtida studier och forskning. Det skulle vara 

intressant att genomföra ett uppföljande arbete kring hur olika skolor valt att genomföra 

undervisningen inom ett visst moment utifrån det centrala innehållet. Att exempelvis 

undersöka hur man arbetat med det område inom teknik, mobiltelefoni och internet som 

jag skrivit om, på olika skolor kan ge en bild av hur momentet tolkats och skapa 

möjligheter för lärare att utveckla undervisningen och berika läroplanen. Samma sak 

gäller för arbetet med värdegrund där man redan idag kan se mängder av olika 

alternativa sätt att arbeta genom att läsa olika skolors likabehandlingsplaner.81 En 

jämförande studie är således möjlig redan idag. 

Det är naturligtvis också så att det finns avsnitt som inte ger så mycket att 

välja på, framför allt i de avsnitt som handlar om konkreta färdigheter som eleverna 

efter avslutad skolgång ska ha med sig. Lgr11 är skriven i första hand för dem som är 

verksamma i skolan och som besitter såväl utbildning som erfarenhet kring alla de 

frågor som handlar om metodik och elevers utveckling. Det innebär att vi måste kunna 

utgå ifrån att man har metoder och verktyg för att få till en god utbildningssituation för 

dagens elever. Vi kan däremot inte utgå ifrån att alla de personer som på olika sätt stöter 

på Lgr11 kommer att tolka den på samma sätt vilket skolinspektionens tillsynsrapporter 

och antalet anmälningar till dem tydligt vittnar om.82 Vi kommer inte att erbjuda alla 

elever samma utbildning och vi kommer inte att kunna bedöma deras prestationer 

likvärdigt. Och det är detta som väl är det stora bekymret.  

Att en läroplan lämnar utrymme för tolkning kring exakt vad som ska 

göras och hur det metodiskt ska föras fram till eleverna skapar möjligheter för lärarna 

                                                 
80 The Cambridge Primary Review, s. 23.  
81 Likabehandlingsplan är ett dokument som alla skolor enligt skollagen ska upprätta för att motarbeta kränkningar och främja en 
trygg och positiv skolmiljö.  
82 http://www.skolinspektionen.se/som/Statistik/Statistik-om-anmalningar/ (2014-04-16) 

http://www.skolinspektionen.se/som/Statistik/Statistik-om-anmalningar/
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att vara kreativa, att utnyttja aktuella händelser och därmed skapa sammanhang och 

mening för eleverna. Tyvärr bygger även betygsystemet och Lgr11:as kunskapskrav på 

luddiga och godtyckliga formuleringar som den enskilde läsaren mycket väl kan tolka 

på ett personligt sätt. Den undervisande läraren kan läsa in både det ena och det andra 

och detta leder till en rättsosäkerhet för eleverna som å andra sidan troligtvis är 

oundviklig. De nationella proven83 som kan ses som en slags slutbesiktning av vad 

eleverna tagit till sig är det instrument som sägs garantera att kunskapen mäts på ett 

objektiv sätt. Delar av proven består i att svara rätt eller fel på frågor vilket ju kan sägas 

ger ett opartiskt underlag, men där finns också uppsatsdelar, muntliga delar och frågor 

där eleverna ska utveckla sina svar. De bedömningsunderlag som följer med proven 

innehåller samma bedömningsord som kunskapskraven, till exempel enkla resonemang 

eller utvecklade. Vi hamnar, precis som i bedömningssporter som gymnastik, simhopp 

och konståkning, i ett läge där vi till syvende och sist är beroende av domarens 

personliga åsikt.  
No institution is so universally in force and so perdurable that the meanings it enables 
will be normal for ever, some institutions and forms of life are so widely lived in that for 
a great many people the meaning they enable seem ”naturally” available and it takes a 
special effort to see that they are the products of circumstances.84 
 
Det är viktigt att inse att det vi idag håller för självklart inte per automatik 

kommer att vara sanning i morgon. I ett föränderligt samhälle förändras även synen på 

och tolkningen av värdeladdade ord och begrepp. Det är oundvikligt att olika 

läsgemenskaper och tankekollektiv uppstår, påverkar sin samtid och förändras men 

historien har visat oss att det är viktigt att försöka hitta dem och vara medveten och 

vaksam på dess innehåll och vilka konsekvenser det får, inte enbart retrospektivt utan 

även medan de pågår.  

 

3.1 Personlig reflexion, slutsats 
 
Min egen utgångspunkt för den här uppsatsen, min skepsis till att det går att skriva en 

text som inte går att tolka, en tanke som jag nog delar med många, innebär att jag också 

ingår i en viss läsgemenskap och tankekollektiv. Det innebär att jag troligtvis, enligt 

Kahneman, letar efter data som stärker min tes snarare än går emot den. Mitt syfte att 

leta efter just avsnitt med tolkningssvårigheter innebär också att mitt fokus på sätt och 

vis varit ensidigt, självklart finns det avsnitt och formuleringar i Lgr11 som är tydliga 
                                                 
83 Nationella prov finns i svenska och matematik för klass 3, i svenska, engelska, matematik, SO (ett av ämnena historia, religion, 
samhällskunskap eller geografi) och NO, (ett av ämnena fysik, kemi, biologi) för klass 6 och 9. Varje prov består av ett antal 
delprov. 
84 Fish, Is there a text in this class? s. 577. 
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och ger handfast vägledning men att man från politiskt håll menar att läroplanen som 

helhet är tydlig kan jag inte hålla med om – denna uppsats visar varför.   

Mitt försök att visa att en text alltid går att tolka utifrån ett personligt 

perspektiv, även om intentionen är att den ska vara tydlig, kan tolkas som kritik mot 

Lgr11 vilket naturligtvis, till viss del, är sant. Å andra sidan, låter sig litteratur, oavsett 

om det handlar om skönlitteratur eller en text som läroplanen, inte göras på något annat 

sätt. Man måste utgå ifrån att det finns en praktisk tillämpning, att det finns värden vi 

delar, något annat skulle vara omöjligt. Min kritik riktar sig med andra ord snarare mot 

de uttalanden som finns i regeringens proposition, i betänkandet och mot 

utbildningsministerns tvärsäkra uttalanden om tydlighet.  Jag upplever att det saknas 

förståelse för hur tolkning går till och kunskaper kring hur stor roll den enskilde läsaren 

har i tolkningsprocessen. Staffan Thorsson skriver i Tidskrift för litteraturvetenskap: 
En av skolans och vuxenundervisningens huvuduppgifter är just att skapa förutsättningar 
för studerandes etfarenhetsutbyten via litteraturen, och för att dessa förutsättningar skall 
bli optimala behöver vi mer kunskap om inte bara texter, texters retoriska tilltal och 
inskrivna läsare, vi behöver även mer kunskap om autentiska läsares svar på texters tilltal 
– läsarens svar på tal, helt enkelt.85 
 
Två begrepp i diskussionen om kunskapen är tillförlitlig är korrigibilism 

och fallibilism. Korrigibilism innebär att vi alltid måste medge att våra åsikter i 

framtiden kan behöva korrigeras, ändras eller till och med förkastas, även om vi just nu, 

av praktiska skäl, håller dem för sanna. Enligt fallibilism är våra föreställningar aldrig 

helt säkra, utan endast mer eller mindre sannolika. Somliga menar att dessa två 

ståndpunkter innebär att man inte bör, eller kan, hålla någonting för sant – andra att det 

inte är motsägelsefullt att å ena sidan hävda att man är säker på att någonting är sant 

samtidigt som man medger att man i framtiden kan komma att ta tillbaka den åsikten. 

Tvärsäkerhet är med andra ord alltid vanskligt och medvetenhet om att världen alltid 

upplevs och tolkas subjektivt är nödvändig. 

Stanley Fish skriver “ . . . both the stability of interpretation among readers 

and the variety of interpretation in the career of a single reader would seem to argue for 

the existence of something independent of and prior to interpretive acts . . .”86 

Tolkning av text innebär en personlig frihet. Inte ens färdiga mallar och 

doktriner för hur litteratur ska skrivas – som partiinost87 i forna Sovjetunionen – har 

lyckats sätta stopp för just ett individuellt tolkningsutrymme och personliga åsikter. 

Detta fenomen kommer självklart att drabba även denna uppsats. Dess läsare som, 

                                                 
85 Thorsson, ”Vad med skönlitteraturen”. s. 32 
86 Fish, Is there a text in this class? s. 167 – 8. 
87 En tvingande doktrin framtagen av Författarunionen i Sovjetunionen som fastslog hur socialistisk realism skulle gestaltas. 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Korrigibilism&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fallibilism
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enligt Fish och Fleck, tillhör olika tankekollektiv och läsgemenskaper kommer att tolka 

den olika oavsett vilken intention jag själv egentligen hade. Tolkningsvariationer kan 

förhoppningsvis leda till konstruktiva funderingar kring läsarens roll och medskapande 

av textens betydelse i min uppsats, i Lgr11 och i litteraturen i stort. 

 

4. Sammanfattning 
 
Jag har genom mina analyser av textavsnitt i Lgr11 utifrån ett läsarorienterat och ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv konstaterat att detta dokument, trots sin intention till 

motsatsen, lämnar ett stort utrymme för den enskilde läsaren. Hur man väljer att tolka 

de avsnitt som innehåller abstrakta formuleringar och ord som kan ha olika betydelser 

för olika människor kommer att bero på vilka egna erfarenheter och kunskaper läsaren 

har med sig. En så enkel sak som en skolas geografiska placering kommer att påverka 

hur vissa avsnitt tolkas och förmedlas. Syftet med läsningen av Lgr11 kan också till viss 

del inverka på hur vissa delar tolkas. Befinner man sig inom skolans värld och 

läsgemenskap görs tolkningen utifrån en vilja eller önskan att utföra sin profession på 

ett korrekt sätt och hitta metodiska infallsvinklar utifrån de elever man har framför sig 

och de resurser man har. Om man befinner sig utanför finns det på sina ställen stora 

möjligheter att läsa in stöd för just den egna läsgemenskapens åsikt.              

Formuleringarna i kunskapskraven för ämnena lämnar även de stort 

utrymme för tolkning. Genom att mycket frekvent använda ord som saknar exakt 

betydelse och vars värde till stor del beror på den enskilde läsarens inställning till dem 

har man misslyckats i sin intention att skapa en tydlig läroplan med kursplaner och 

kunskapskrav utan stort tolkningsutrymme. 
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Bilaga 2 Betygsskalan A-E 
Texten är hämtad från Skolverkets hemsida:  
 
Betyg sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges 

beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står 

för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i vilken mån en elev har uppnått de 

kunskapskrav som finns för varje ämne och kurs. 

Kunskapskrav för varje ämne och kurs. 

 

Det finns kunskapskrav för alla ämnen i grundskolan och alla kurser i gymnasieskolan. 

Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg.  

 
Kunskapskrav för betygsstegen A, C och E 

Nationellt fastställda kunskapskrav finns för godtagbara kunskaper för årskurs 3. I de 

årskurser och kurser där betyg sätts finns kunskapskrav för betygen A, C och E. Betyget 

D ska sättas då eleven nått kunskapskravet för E i sin helhet och till övervägande del 

kunskapskravet för C. Betyget B ska sättas då eleven nått kunskapskravet för C i sin 

helhet och till övervägande del kunskapskravet för A. 

Betygsstegen B och D 

Betygsstegen B och D grundar sig alltså på vad som står i kunskapskravet för betyget 

under och över. Underlaget för betygen B och D kan se olika ut för olika elever. En elev 

uppfyller vissa delar av kunskapskravet för det överliggande betyget medan en annan 

elev uppfyller andra delar. Båda eleverna kan dock bedömas uppfylla det överliggande 

betyget till övervägande del. Eftersom ”till övervägande del” är en bedömning som kan 

se olika ut från elev till elev kan dessa kunskapskrav inte preciseras vare sig på nationell 

eller på lokal nivå.
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