
Grundskollärarprogrammet
Campus Norrköping, Linköpings universitet

Från barn till samhällsmedlem

Bilden av barnen i grundskolans styrdokument

av

Jan Göranson

D-uppsats vt 2002 Handledare: Eva Reimers

D-uppsatser från Institutionen för tematisk utbildning och forskning
601 74 Norrköping

www.ituf.liu.se



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© The author/s



Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för tematisk utbildning och
forskning

Grundskollärarprogrammet

Datum 2002-05-08
Date

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

x Svenska/Swedish ISRN  LIU-ITUF/GRU-D--01/15--SE

_ D-uppsats
Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

URL för elektronisk version

Titel
Från barn till samhällsmedlem – Bilden av barnen i grundskolans styrdokument

Title
From Child to Citizen- The picture of the child in the stearingdocuments of the swedish compulsory school

Författare

Jan Göransson

Sammanfattning
Uppsatsen behandlar frågan om vilka föreställningar om barnen som finns i styrdokumenten för den svenska skolan.

Abstract

The Essay From child to citizen deals with the question of wich conceptions of children can be read in the policytexts for the swedish
compulsory school.

Nyckelord
Läroplan, Barndom, Socialisation, Värdegrund

Keywords

Curriculum, Childhood, Socialisation



Jan Göranson / GRU 02-06-13

Abstract

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka föreställningar om barnen som finns i

styrdokumenten för den svenska skolan. Meningen med skolans verksamhet kan historiskt

beskrivas utifrån tre motiv, det individuella, förberedandet för arbete och socialiseringen till

samhället. Angreppssättet utgår från socialkonstruktivism och diskursteori vilket redogörs för

i en teoretisk del. I en tentativt använd diskursanalys med betoning på textanalys har fyra

styrdokument analyserats. De dokument som valts är Skollagen, Grundskoleförordningen,

Läroplanen och Kursplaner och betygskriterier. Dessa styrdokument gäller för alla skolor i

Sverige. I uppsatsen uppmärksammas synen på barnen som individer som del av ett kollektiv.

Den uppmärksammar också konsekvenser av hur värdegrundstexten tolkas och resonerar om

vilken människosyn som kan läsas in i dokumenten. I uppsatsen dras slutsatser om att barn

har många kompetenserna, redan då de börjar skolan, och att skolans uppgift är att stödja

elevernas utveckling till samhällsmedlemmar.

Nyckelord:

Läroplan, Barndom, Socialisation, Värdegrund

Abstract

The aim for this essay From child to citizen  is to investigate wich conceptions of children can

be read in the policytexts for the swedish compulsory school. Three tasks has historicallly

motivated the school, the individual evolution, preparation for work and socialisation. The

theoretic aproach comes from socialconstructionism and discoursetheory wich is presented.

Discourseanalysis is used tentatively on the four policydokuments. Thease are The schoolact,

The schoolregulation, The curriculum and Curse and grade criteria. The essay higlights the

picture of the child as an individual and as a part of a collective. It also deals with the question

of what consekvenses the interpretention of the ground values has to different pictures of the

child. The conclusion is that the child has many competences already when she starts school

and that the purpose of the school is to bring them from beeing a child to become a member

of the society.

Curriculum, Childhood, Socialisation,
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Kap 1 Bilden av barnen i grundskolans styrdokument

Vad är ett skolbarn? Vad kan hon när hon kommer till skolan, och vad förväntas hon göra

under sina skolår? Vilka föreställningar vi har av barnen har stor betydelse för hur vi bemöter

barnen. Är de några som ska ledas och fostras för att uppnå högre vetande eller kan de själva

ta initiativ i sin utveckling och kanske också kompetenta att bestämma målet själv. Jag har

också en misstanke om att föreställningen om barnen och deras kompetenser har förändrats

under de senaste årtiondena och frågar mig om inte detta skett samtidigt med den offentliga

sektorns minskning och de nedskärningar av skolans resurser som gjorts under denna period.

Vad har dessa förändringar med varandra att göra?

Trond Waage talade i ett av inledningsanförandena till barndagarna i Norrköping 1998. Hans

uppfattning var att barnen är annorlunda idag mot för några årtionden sen. Waage beskrev

barnen som förhandlingskompetenta och rättsmedvetna individualister och menade att de är

förmögna att genomskåda reklamen och filmernas bildspråk. Hans fråga till skolan var

genom barnen:

Jeg er en go forhandler og allt dette andre, kan dere bruk min kompetense?

(Waage, Trond. muntlig referens 980821)

Waage såg som skolans uppgift att vägleda barnen till insikter i människokunskap, samliv och

samarbete, orienteringsförmåga i världen och förmåga till kvalitetsbedömning. Samtidigt

menade han, i överensstämmelse med flera talare, att antalet  avhoppare från skolan ökar. Han

syftade på de som slutar utan att ha klarat det nionde året i grundskolan. Jag ställde mig

frågan om det i så fall berott på att skolan inte förmått använda barnens kompetenser eller om

föreställningen om barnens kompetenser varit felaktig.

De föreställningar som finns om vilka förmågor barnen har måste vara grundläggande för den

form av undervisning som kommer att bedrivas eftersom det är meningslöst att bedriva

undervisning på ett sätt som man vet att barnen inte har förmåga att tillgodogöra sig. För mig

har huvudfrågan gällt vilka föreställningar som finns om barnen och deras förmågor. Jag vill

undersöka de föreställningar som får konsekvenser för alla skolbarn i Sverige och se vilka

bilder av barnen som är utgångspunkt när man talar om skolan. Vilket utrymme finns det för

konkurrerande bilder av vad ett skolbarn är och vad hon skall göra i skolan? För att söka
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svaren på dessa frågor har jag valt att undersöka vilka föreställningar om barn som finns i de

dokument som reglerar arbetet i den svenska grundskolan.

Syfte och frågeställningar

De senaste årtiondenas minskning av samhällets offentliga sektor har inneburit stora

förändringar för skolan. För skolans del har strävan till effektivisering av de offentliga

institutionerna i många kommuner främst resulterat i en anpassning till marknadstänkandet

och köp-och-säljinriktning av tjänsterna. Det har också inneburit en övergång från

detaljstyrning av arbetet från myndigheterna till målstyrning av verksamheterna och lokalt

formulerade arbetsplaner (Klette, Kirsti. Carlgren, Ingrid. Rasmussen, Jens. Simola, Hannu. &

Sundkvist, Maria. 2000). Skolornas arbete har genom detta i hög grad förändrats. Genom de

ändrade arbetsformer som nya läroplansmål resulterat i har också bemötandet av skolbarnen

givits andra förutsättningar. Det bedrivs sedan år 2000 ett nordiskt forskningsprojekt med

syfte att analysera skolans omstrukturering utifrån hur det påverkar lärarnas arbete och hur de

nya läroplanerna konstruerar den ”Nya nordiska läraren” i de nordiska länderna (Klette et al.

2000 s.3). Det finns anledning att tro att dessa förändringar också påverkat barnen i skolan.

Det känns därför angeläget att undersöka hur dessa förändringar har påverkat synen på barnen

och mer konkret titta på hur den nya läroplanen tillsammans med andra styrdokument

konstruerar barnet i skolan.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka föreställningar om barnen som

finns i styrdokumenten för den svenska skolan.

 För att komma fram till det vill jag ställa följande frågor till dokumenten.

•  Vilken bild ger dokumenten av barnen när de börjar skolan?

•  I vilken mån beskrivs barnen som individer eller som del av ett kollektiv?

•  Vilka förmågor och kompetenser förväntas barnen utveckla i skolan?

Efter att jag här har redogjort för mitt syfte och de frågeställningar jag velat besvara kommer

jag nu att kort redogöra för hur jag har disponerat min framställning.
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Disposition
I nästa kapitel som jag kallat Teoretiska utgångspunkter, gör jag en genomgång av de

teoretiska förutsättningarna som uppsatsen vilar på och hur jag förhållit mig till dem. Därefter

följer under rubriken Bakgrund, en redogörelse för några forskares resultat som jag funnit

relevanta för sammanhanget. Efter detta kapitel följer en beskrivning av hur jag lagt upp min

studie och de begränsningar jag gjort under rubriken Undersökning och avgränsningar. Under

rubriken Resultat, ger jag först en beskrivning av de styrdokument som jag valt att analysera

varefter jag redogör för hur dokumenten svarar mot mina frågeställningar. I resultatdelen har

jag gjort fortlöpande sammanfattningar av de föreställningar om barnen som jag kunnat utläsa

i dokumenten och även gjort övergripande sammanfattningar och reflektioner efter varje

frågeställning. I ett avslutande kapitel sammanfattar jag uppsatsen och diskuterar

föreställningarna om barnen.
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Kap 2 Teoretiska utgångspunkter

Jag kommer att använda mig av en diskursanalytisk metod som bygger på vissa teoretiska

förutsättningar, nämligen socialkonstruktionism1 och diskursteori. Gemensamt för dessa

teorier är att de menar att samhället konstrueras av språkliga konstruktioner i sociala

praktiker. Dessa tankegångar kommer jag att redogöra något för i det här kapitlet. Eftersom

metoden är så teoribunden redogör jag för metod och teori under samma rubrik varefter jag

under rubriken Undersökning och avgränsningar, redogör för hur jag gått tillväga med de

aktuella dokumenten och för mina frågor till dem.

Social konstruktionism
Den kritiska diskursanalysen tar sin utgångspunkt i social konstruktionism som enligt Vivien

Burr (1995) kan bindas ihop av några gemensamma premisser.

Kunskap bärs upp av sociala processer…Kunskap skapas i interaktion mellan
människor, där byggs gemensamma sanningar och pågår strider för vad som är
sant eller falskt. Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls av dessa
sociala processer. (Burr: 1995,  s. 4)

Som en följd av föreställningen att den sociala världen är produkter av sociala processer följer

att det inte kan finnas någon på förhand given mänsklig natur. Ett socialkonstruktionistiskt

perspektiv kan enligt Burr (1995) inte förenas med tanken om en inre essens  i människan

som gör henne till den hon är eller som hon kan upptäcka. Människan är inte given, utan görs

och blir till.

Diskurs
I samtal om sociala förhållanden används begreppet diskurs allt oftare. Det förekommer idag i

alla möjliga sammanhang och det är ibland oklart vad  som menas. I den här uppsatsen

kommer jag att använda mig av följande förståelse av begreppet diskurs; ”ett bestämt sätt att

tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen)” (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s.7).

                                                
1 Det som här kallas ”socialkonstruktionism” kallas i vissa sammanhang ”socialkonstruktivism”. Jag använder termen

”socialkonstruktionism” för att inte förväxlas med Piagets socialkonstruktivistiska teori (jfr. Burr 1995:2).
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Med diskurs menas oftast en föreställning om att inom ett speciellt socialt område får

uttalanden och påståenden sina betydelser genom de strukturer och mönster som språket är

ordnat i. Tankestrukturer och betydelser inom en diskurs gör det möjligt att tänka vissa tankar

inom diskursen, medan andra är otänkbara. Så kan en lärare idag inte förrätta bön under

lektionen och välsigna eleverna utan att bryta skoldiskursen. Diskurs är föränderlig över tid.

Det framgår till exempel av att läraren för inte så länge sedan förväntades börja dagen med

morgonbön. Till skillnad från dagens lärare skulle läraren i början av 1900-talet ha brutit

skoldiskursen om han eller hon inte förrättade morgonbön.

Diskurs är enligt Norman Fairclough (2000) en social praktik där språket har en aktiv roll i

skapandet av olika begrepps betydelser. Fairclough ser i likhet med Michel Foucault (1993)

att diskurser konstituerar samhället samtidigt som diskursen formerar både objekt, subjekt och

begrepp. Diskursen skapar alla de dimensioner av social struktur som direkt eller indirekt

formar diskursen, sina egna normer och konventioner såväl som relationer , identiteter och

institutioner som finns inom diskursen. Diskurs är enligt Fairclough (2000) inte bara en

representation av verkligheten utan det som konstituerar och konstruerar verkligheten.

Språket har enligt Fairclough (2000) en aktiv roll i detta samspel och ses snarare som en

social praktik än som en individuell aktivitet.

Fairclough (2000)lyfter fram tre aspekter där han ser effekterna av diskursens konstruerande

funktion. För det första bidrar den till att konstruera sociala identiteter, subjekt positioner och

typer av själv. För det andra bidrar den till att konstruera sociala relationer mellan människor

och slutligen bidrar diskurs till att bygga upp kunskaps- och betydelsesystem. Fairclough

(2000) poängterar att det är viktigt att se relationen mellan diskurs och social struktur som

dialektisk för att inte övertolka diskursens betydelse å ena sidan och konstruktionen av det

sociala å andra sidan.

Det diskursanalytiska angreppssättet bygger på att vi alltid använder språket när vi befattar

oss med verkligheten. Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att den fysiska världen

får sin betydelse genom diskursen och nämner som exempel en översvämning som i olika

diskurser får betydelserna, naturfenomen, resultat av växthuseffekten eller Guds straff.

Genom att språket ger verkligheten en betydelse är språket inte bara ett sätt att utbyta fakta

om världen utan också det som konstituerar den sociala världen (Winther Jörgensen &

Phillips (2000).
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Denna syn på samhället där samspelet mellan olika aktörer inom en social praktik har ett

dialektiskt förhållande till varandra delas också av Roger Säljö (2000) som menar att det

sociala samspelet gör människan, de redskap hon använder och den omgivande miljön till en

sammanhängande helhet. För att beskriva en av dessa delar menar Säljö (2000) att man måste

ta med de andra i beskrivningen i en sociokulturell förståelse.

Diskursordning
Språket kan sägas bestå av tecken i form av begrepp, uttryck och gester vars betydelse

ständigt är under förhandling inom olika diskurser. Inom en diskurs kan förekomma tecken

som i en annan diskurs kan ha en annorlunda betydelse. Diskursordning är en form av system

som formar och formas av specifika fall av språkbruk den är summan av alla genrer och

diskurser som används inom en socialt område eller institution. Gränsen mellan olika

diskursordningar inom ett socialt område förändras genom att en diskurs lånar betydelser från

andra diskurser som försvagar eller förstärker betydelser inom den egna diskursen.

Översvämningen i det tidigare exemplet kan beskrivas som en syndaflod även i den diskurs

som förklarar händelsen som ett naturfenomen. Syndaflod hämtar sin betydelse ur en religiös

diskurs och förstärker betydelsen av översvämningen. Diskursordningen kan visa om en

diskurs är stadd i förändring eller om den är inriktad på reproduktion av diskursen. En diskurs

som uppvisar språkliga tecken från många andra diskurser visar på ett rikt utbyte med andra

diskurser och innebär en drivkraft till diskursiv och sociokulturell förändring (Fairclough

2000; Winther Jörgensen & Phillips 2000). Områden där alla diskurserna i en given

diskursordning ser samma saker som självklara betraktas av Winther Jörgensen  & Phillips

(2000) som stabila. Områden där olika diskurser strider om att ge olika innehåll åt samma

fenomen är instabila. En genre som raffinerat utnyttjar betydelser i olika diskurser är

reklamen. Betydelsen från ett sammanhang får en ny förståelse eller markerande effekt när

den överförs till ett annat sammanhang. Så marknadsfördes till exempel läskedrycken

”Virgin” under uppmaningen att prova en oskuld.

Intertextualitet
Ett annat tecken på om en diskordning är under förändring eller om den bestående sociala

ordningen är stabil är att se på vilken grad av intertextualitet som råder inom diskursen.

Intertextualitet innebär att en text bygger på en tidigare text eller kommunikativ händelse och
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betecknas som manifest intertextualitet då den direkt hänvisar till en annan text. Jag uppfattar

kommunikativ händelse som att det innefattar alla former av kommunikation och att

begreppet text måste uppfattas i vid bemärkelse innefattande alla former av utsagor. Texten

kan bygga på en tidigare händelse eller direkt hänvisa till andra texter den kan också ingå i en

kedja av texter som införlivar delar av texter från flera håll. Enligt Winther Jörgensen &

Phillips (2000) menar Fairclough att intertextualitet både kan tyda på stabilitet och förändring.

Man kan skapa förändring genom att utnyttja existerande diskurser men de maktrelationer

som råder mellan olika aktörer begränsar deras tillträde till olika diskurser.

Kritisk diskursanalys som metod
Den kritiska diskursanalysen är utarbetad av Fairclough (2000) och är enligt honom en

textorienterad tillämpning av Foucaults (1993) diskursanalys. Fairclough (2000) framhåller att

den har en tydligare ansats än Foucault genom att den inkluderar diskursiva och lingvistiska

analyser av texter i sina arbeten vilket Foucault inte gör.

Kritisk diskursanalys är enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) en metod med en vag

avgränsning. Den ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och

undersöka den diskursiva praktiken och social och kulturell utveckling i olika sociala

sammanhang. Jag ska här redogöra för Faircloughs  metod som den framställs i Winther

Jörgensen & Phillips (2000) och i hans Discourse and social change (2000) och Critical

Discourseanalysis, The Critical study of Language(1995). Fairclough  begränsar sin

diskursanalys till språkliga tecken. Han ser diskurs som synonymt med språkbruk som social

praktik, och att den bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och

kunskaps- och betydelsesystem (Fairclough 2000).

När man analyserar en diskurs ska man enligt Fairclough (2000) fokusera på två aspekter.

Man måste dels se på den faktiska kommunikativa händelsen och dels på diskursordningen

som är summan av de diskurstyper som förekommer inom en social domän. Diskurstyper kan

vara olika diskurser och olika genrer som är förbundna med en viss social praktik, till

exempel nyhetsgenre. Exempel på diskursordning kan vara skolans diskursordning som

utgörs av lärardiskursen, elevdiskursen, skolledardiskursen och andra diskurser inom skolan. I

Faircloughs modell för diskursanalys ser på varje kommunikativ händelse utifrån tre

dimensioner som i analysen ska hållas isär.
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•  Den är en text ( tal, skrift, bild eller en blandning av det

språkliga och det visuella)

•  Den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och

konsumtion av texter

•  Den är en social praktik.

(Fairclough 2000 s.97)

Textanalysen koncentrerar sig på de formella dragen i texten det vill säga dess grammatiska

uppbyggnad, sammanhangen mellan satserna och hur den konstruerar diskurser och genrer

språkligt. Då man analyserar den diskursiva praktiken ser man på hur textförfattaren bygger

på redan existerande diskurser  för att skapa sin text men ser också på hur mottagaren

använder aktuella diskurser och genrer för att tolka och använda texten( Winther Jörgensen &

Phillips 2000). En analys av en kommunikativ händelse innebär alltså att analysera:

•  Diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och

konsumtionen av texten (den diskursiva praktikens nivå )

•  Deras lingvistiska uppbyggnad ( textnivå )

•  Överväganden huruvida den diskursiva praktiken reproducerar

eller omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka

konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken (den

sociala praktikens nivå )

( Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.75)

Diskursanalys och styrdokument
De teoretiska förutsättningar, som jag beskrivit ovan, ger mig en möjlighet att se på

styrdokumenten i ett särskilt ljus. Styrdokumenten för skolan är en speciell slags texter genom

att de är formulerade med det direkta syftet att reglera hur skolan skall utformas och hantera

barnen. De har kommit till i en diskursiv praktik samtidigt som de medverkar till att

konstituera den diskursiva praktiken i skolan. Språkets betydelse för att konstruera sociala

identiteter, sociala relationer och kunskaps eller betydelse system ger mig anledning att

förvänta att innehållet i texterna bidrar till de föreställningar som finns om barnen i skolan.
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Slutligen ger det mig en betydelse åt vilka olika diskurser som förekommer i texterna genom

att diskurs bidrar till att bygga upp kunskaps- och betydelsesystem.

 I följande kapitel lyfter jag fram några olika forskningsresultat som jag anser berör mina

frågeställningar. Det är på inget sätt en översikt över forskningsfältet utan endast exempel på

arbeten som jag kommit i kontakt med under arbetet med frågorna kring bilderna av barnen.
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Kap 3 Bakgrund

Forskningsläge

Skolans uppgift: individen, arbetet och samhället
Phillip Ariés (1973) skriver i Barndomens historia att skolan från början inte var till för barn

och inte gjorde någon åtskillnad mellan olika åldrar. Vuxna och barn kunde blandas och man

gjorde ingen skillnad i hur man undervisade dem. I takt med att barndomen uppfattades som

en särskild period i livet utvecklades skolan till att fylla de behov man under olika tider menat

sig ha sett hos barnen och samhället. Från att tidigare ha blandats med  de vuxna efter en

kortare spädbarnstid började barnen under medeltiden betraktas som ofärdiga för livet och i

behov av speciell behandling i någon slags karantän (Ariés 1973, s.7). Barnen avskildes från

vuxenlivet genom att stängas in i skolor med stränga disciplinära system. Skolorna blev

institutioner för de unga, till en början bara för pojkar men senare också för flickor, som

syftade till att förse barnen med träning för livet (Ariés 1973, s.7).

Under de år som gått sedan dess har skolans uppgift gett upphov till delade meningar och ofta

diskuterats i den offentliga debatten. Några grundläggande ståndpunkter i denna diskussion är

för det första att det är viktigt att utveckla varje individs speciella förutsättningar, en

uppfattning som i ett internationellt sammanhang kan sägas ha lett fram till FN:s konvention

om barnets rättigheter. För det andra att skolan har en förberedande uppgift inför framtida

arbete. Skolans uppgift ses som ett sätt att öka välståndet i samhället genom att den ökar det

som i ekonomisk terminologi betecknas som humankapital. Dessa band till arbetsmarknaden

framställs av politiker och andra grupper i samhället som fördelar för barnen men ses  av vissa

marxistiska sociologer som uttryck för förtryck och klasskitning enligt Malcolm Hill och Kay

Tisdall (1999). För det tredje en uppfattning som betonar skolans roll i socialisationen. Skolan

ska få barnen att knyta an till samhällets värden och roller i samhällsstrukturen och på det

sättet förvandla barnen till vuxna (Hill & Tisdall, 1999). Dessa uppfattningar har i olika

inbördes styrkeförhållanden påverkat skolans utformning i det västerländska samhället sedan

medeltiden.

Spänningen mellan Individens behov och samhällets krav
I Sverige formulerades den demokratiska och visionen från efterkrigstiden av 1946 års

skolkommission. Där sattes individen i centrum och motiverades av vetenskaplig rationalitet.
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Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan måste
i sin tur bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra
demokratiska människor. (SOU 1948:27 s.3)

Vetenskapen tog över religionens plats i skolan när det gäller centrala moralfrågor under den

senare delen av 1900-talet, menar Agneta Linné (Linde, 2001) I skolkommissionens text ser

Linné en förvissning om att den rationellt grundande undervisningen av sig självt skulle

frambringa det sanna, det sköna och det goda hos eleverna. Denna tanke problematiseras av

läroplanen från 1962 som formulerar en spänning mellan individens behov och samhällets

krav. Linné (Linde 2001) menar att både läroplanerna från 1962 och 1969 såg skolans uppgift i

skärningspunkten mellan dessa intressen. I dessa läroplaner är eleven både enskild människa

och samhällsmedborgare, vilket också formuleras i skollagens portalparagraf från den tiden.

…främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och
ansvarskännande samhällsmedlemmar…(skollagen i Linde 2001, s. 40)

Läroplanskommittén som arbetade med vår nu gällande läroplan Lpo 94 menar att

motsättningen mellan skolans fostrande och kunskapsförmedlande uppgift är skenbar och slår

fast att all undervisning i någon mening innebär fostran. (SOU1992:94, s. 41) Den nu

gällande ordalydelsen är:
…främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar. (1 Kap 2§ Skollagen SFS 1997:1212)

Genom att de två syftena har smält samman till ett försvinner frågan om det råder en konflikt

mellan de båda målen. Jag menar att även om det inte är någon motsättning mellan målen så

är det två skilda motiv för skolans verksamhet. Den uppmärksamhet dessa båda syften får

menar jag har konsekvenser för föreställningen om barnen.

Linné menar vidare att läroplanen från 1969 bland annat gör den förändringen att man istället

för fostran, som man talat om i Lgr 62, talar om utveckling. Men begreppet fostran återkom

senare i Lgr 80(SOU 1992:94).

Ett internationellt perspektiv
Under 1987 inleddes en stor jämförande studie av skolutvecklingen i 17 OECD-länder av

rektorn för Deakin University i Australien, professor Malcolm Skilbeck (Egidius, 2001). Den

omfattade bland annat Australien, Danmark, England och Wales, Finland, Frankrike, Italien,

Japan, Norge, Sverige, Västtyskland och USA. I den rapport som  presenterades 1990

konstateras att skolpolitikerna i sina reformplaner starkt betonade:
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•  centrala begrepp
•  välorganiserade kunskapsstrukturer i undervisning och lärande,
•  allmänna färdigheter, såväl intellektuella som manuella, sådana som är

användbara på olika områden,
•  hemuppgifter
•  kunskaper som går att tillämpa i praktiska sammanhang,
•  noggranna kontroller av studieresultat med prov som jämför individer,

klasser, skolor, kommuner och nationer.
(Egidius, 2001, s. 127-128)

Henry Egidius (2001) menar att de direktiv som gavs till det pågående arbetet i

läroplanskommittén inför Lpo 94 tog starka intryck av denna inriktning. Han visar på en rad

punkter hur direktiven till läroplanskommittén överensstämmer med resultaten i den

internationella jämförelsen. Som övergripande strävan fick läroplanskommittén efter

regeringsskiftet direktivet att skapa Europas bästa skola. I direktiven till läroplanskommittén

talades det om ”resultatorienterad styrning” och ”mål och resultatstyrning” (Dir 1991:9 i

Egidius, 2001). Egidius( 2001) menar att det var av rädsla för att låta lokala krafter få

experimentera med skolans form och innehåll och först i efterhand visa upp sina resultat, som

gjorde att man hade svårt att tänka sig en ren resultatstyrning. Det gjorde det angeläget att

utforma entydiga mål och utvärderingsbara resultat. Denna vacklan mellan viljan att styra och

att ge frihet åt lärare och elever ledde enligt Egidius(2001) till att målen oftast formulerades

som en slags övergripande riktlinjer och inte som mål att uppnå. En målstyrd eller en

resultatstyrd styrform tillskriver både lärare och barn olika kompetenser. Riktlinjerna i en

målstyrning ger en föreställning om några som måste ledas av klara direktiv medan

resultatstyrning kan uppfattas som att barnen tillsammans med läraren, själva kan styra

inriktning och innehåll och uppfatta samhällets uppställda mål som sina egna.

Omstrukturering till målstyrning
De senaste årtiondenas förändringar av det västerländska samhället har varit likartad i många

länder på så sätt att länder med en starkt centraliserad och detaljstyrande statsapparat tvingats

ändra strategi. Kirsti Klette och Ingrid Carlgren (Klette et al. 2000) beskriver denna

omstrukturering som en nödvändighet sedan detaljstyrningen av samhällets institutioner

successivt kom att utgöra en allt större del av det politiska systemets uppgifter. Mer komplexa

system behöver mer självreglerande mekanismer för olika delar av systemet enligt Carlgren

och Klette (Klette et al. 2000). Egidius (2001) menar att ett system där politikerna istället
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sätter upp målen och lämnar detaljutformningen till institutionerna själva får sitt genomslag

för den svenska skolan 1980 genom Lgr 80 och genomfördes fullt ut i införandet av Lpo 94

fjorton år senare. Enligt Egidius (2001) är förändringen från en resultatstyrd till en målstyrd

skola ännu inte genomförts och Lpo 94 är i det avseendet en hybrid mellan dessa båda

styrningsformer som till en del lämnar fältet öppet för lärarens egen inställning. Denna

förändrade av styrform tillskriver barnen speciella kompetenser. Lpo 94 uttalar entydigt att

läraren skall utgå från att barnen kan och vill ta personligt ansvar for sin inlärning och sitt

arbete i skolan.

Förändrade arbetsförhållanden
De senaste årtiondenas ansträngningar för att åstadkomma förändringar av lärande och

utbildning har enligt Klette och Carlgren (Klette et al. 2000) lett till dramatiska förändringar

av lärarnas arbetsförhållanden. Jag menar att det finns anledning att tro att detta också gäller

skolbarnens förhållanden. Dessa förändringar yttrar sig enligt Klette och Carlgren (Klette et

al. 2000) på flera sätt. För det första genom den decentraliserade styrningen av skolan och de

konsekvenser det har på skolans organisering av skolarbetet genom ökande dokumentering

och utvärdering. För det andra uppmanas lärarna att vidga sin roll och ta större ansvar utanför

klassrummet, exempelvis som läroplansplanerare och arbetsledare, som mentorer för nya

lärare och som samarbetspartner för beslutsfattare och kolleger. För det tredje ser Klette och

Carlgren  ett ökat marknadstänkande, konsumentorientering och olika typer av kupongsystem

internt inom skolan och inom kommunen med köp- och säljsystem av tjänster (Klette et al.

2000). Jag menar att det i ett sammanhang där nya arbetsmetoder utvecklas inte vore

förvånande om synen på barnen som deltar i arbetet förändras.

Eva Österlind (1998) konstaterar i sin avhandling ”Disciplinering via frihet, elevens planering

av sitt eget arbete” att det blivit allt vanligare i skolan med arbetsformer som betonar barnens

ansvar för sitt lärande. Hon menar att det är ett sätt för skolan att tillgodose arbetsmarknadens

behov av lämplig arbetskraft. Österlind (1998) gör jämförelser med tjänstemännens

arbetsförhållanden och de kvaliteter som är önskvärda för dem och drar slutsatsen att

arbetsformer i skolan liknar tjänstemännens villkor. Hon menar att dessa arbetsformer kan ses

som ett led i en utveckling bort från arbetarklassvärden som solidaritet och som en

förstärkning av medelklassvärden som individualism och karriär. Österlind pekar på att social

bakgrund ännu har ett stort inflytande på hur barnen lyckas i skolan och vilka utbildningsval



Jan Göranson / GRU 02-06-13

14

de gör. Samtidigt lyfter hon fram ett dilemma som Robert Eriksson (1992) pekat på,

ungdomars livschanser bör vara oberoende av ursprung – men ungdomar bör inte

särbehandlas på grund av vilka som är deras föräldrar.

Österlinds slutsatser grundar sig på iakttagelser och intervjuer på en skola och faller genom

det lite utanför ramen för denna uppsats eftersom den visar hur skolan ser på barnen, medan

min undersökning gäller vilka föreställningar som kan utläsas av styrdokumenten. Det kan

ändå vara intressant att bära med sig skolans föreställningar in i studiet av styrdokumenten för

att se om dessa ger stöd för skolans sätt att se på barnen. Eget arbete, som enligt Österlind

(1998) kan ses som en utvidgning av betinget där alla elever arbetar i sin egen takt, har fått

stor utbredning i skolan och har införts utan styrning uppifrån. Det är en arbetsform som

enligt Österlind (1998) medför delvis nya roller för både barnen och lärarna. Barnen ses som

kompetenta att ta ansvar för och planera sitt lärande. Jag menar att det är ett direkt uttryck för

hur skolan ser på barnen.

Värdegrunden
I läroplanen Lpo 94 beskrivs den svenska värdegrunden bland annat med orden Kristen etik

och västerländsk humanism (Lpo 94, s.5). Göran Linde (2001) har i  antologin Värdegrund

och svensk etnicitet låtit några forskare komma till tals  för att bearbeta frågan om vad kristen

etik och västerländsk humanism, verkligen står för. Förutom en jämförelse av olika religioners

etik för att söka efter det specifikt kristna finns här en beskrivning av den svenska skolans

moralfostran från 1842 och fram till våra dagar. Linné (Linde 2001) menar i denna

beskrivning att referensen till kristen etik och västerländsk humanism speglar de ändrade

direktiv som läroplanskommittén fick sedan en borgerlig regering 1991 efterträtt den

socialdemokratiska. Formuleringen föregicks av både intensiva och partiskiljande

diskussioner i riksdagen och finns enligt Linné delvis kvar i den revidering som gjordes 1998

när en gemensam läroplan upprättades för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och

fritidshemmet (Linde 2001). Värdegrundstexten förändrades inte för skolan vid revideringen

men den text som formulerades som värdegrund för förskolan innehåller inte denna

ordalydelse. Bland annat dessa centrala formulering har stor betydelse för hur skolan skall

förhålla sig till olika etniska grupper. Jag menar att förståelsen för vad detta centrala parti i

Lpo 94 står för i flera avseenden kan vara avgörande för föreställningen om barnen. En av

dessa frågor är om barnen har en personlighetens innersta kärna att appellera till eller inte.
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Den arbetsgrupp kring normbildning och normöverföring i skolan som föregick den tidigare

läroplanen, Lgr 80 redovisade enligt Linné en människosyn där barnet i sin sociala växt skulle

nå fram till en moral där barnet gör det rätta för dess egen skull och inte på grund av lydnad

(Linde 2001). Är det en uppfattning som har motsvarigheter i föreställningar om vad barnen

idag ska tillägna sig och utveckla?

Barnets ställning
I tidsperioden mellan läroplanerna från 1980 och 1994 antog FN 1989 Konventionen om

barnets rättigheter. Genom att en internationell instans gemensamt formulerat vilka rättigheter

barnet har stärks barnets ställning i samhället. Elisabeth Näsman (1994) har i en artikel skrivit

om individualisering och institutionalisering av barndomen i dagens Europa. Hon beskriver

den internationella tendensen i förhållandet mellan barn och samhälle med begreppet

”individauate”. Den svenska översättningen individualisera täcker inte helt den betydelse som

åsyftas i texten. Näsman hänvisar själv till Abercrombie i sin förklaring som i min egen

översättning lyder- en byråkratisk procedur vars enda syfte är att identifiera individer för

social administration och kontroll2. Näsman menar att individualiseringen av barnen ökar i

den betydelsen att familjebanden försvagas samtidigt som ett individuellt beroende av staten,

beskrivet som ”individuation”, ökar (Näsman 1994).

Andra forskare kommer till liknande slutsatser. Jean S.L Fontaine (1999) ställer i en artikel

frågan ”Are children people”. I den menar hon att barn i England allt mindre blir sedda som

objekt för att istället ses som individer. Fontaine ser det som en framtida utmaning att

inkorporera barnen i den sociala analysen tillsammans med vuxna, inte som en separat

kategori av icke-personer.

Hill och Tisdall menar utifrån engelska förhållanden att barnens deltagande i beslut som rör

dem själva framstår som önskvärt i allt fler sammanhang (Hill & Tisdall 1999).

Moria von Wright (2000) har i sin avhandling ”Vad eller vem?” försökt klarlägga betydelsen i

att ”läraren skall utgå från eleven”. Som jag förstår henne menar hon att skolan idag inte i

tillräcklig omfattning tar vara på de möjligheter till samspel som finns i mötet mellan barn

och lärare. von Wright utvecklar ett relationellt perspektiv på individen och förskjuter

tyngdpunkten från den ensamma människans medvetande till känslosamt förnuftigt handlande

                                                
2 ”a bureaucratic procedure that uniquely identifies individuals for the purpose of social administration and
control” (Qvortrop, 1994 s.166)
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människor. Med hjälp av George Herbert Meads och Hannah Arendts texter gör von Wright

en rekonstruktion av Meads teori om människors intersubjektivitet. Hon lyfter fram mötet

mellan elev och lärare i det pedagogiska sammanhanget, ur ett moraliskt- politiskt perspektiv

och talar för människors rätt att handla och därigenom berätta vem de är, och för elevers

möjligheter att bli bemötta med respekt och intresse. I sin studie problematiserar hon också

vad olika perspektiv på individen innebär på det pedagogiska området. Barnet lyfts fram som

fullvärdig deltagare i det pedagogiska mötet med förmågor och kompetenser som det är

pedagogens uppgift att respektera och ge möjlighet att utveckla.

I en artikel i Restructuring  Nordic Teachers (Klette et al. 2000) jämför Maria Sundkvist i

vilken utsträckning läroplanen Lpo 94 använder uttryck som har att göra med eleven som

individ respektive som del av ett kollektiv. Sundkvist konstaterar att de uttryck som har att

göra med varje individuell elev är mycket mer frekventa än de uttryck som har att göra med

eleven som en del av ett kollektiv. Sundkvist påtalar det motsägelsefulla i att texten lyfter

fram det individuella medan praktiken i skolan grupperar eleverna (Klette et al.2000).

Sundkvist konstaterar i sin analys av grundskoleförordningen att det är läraren och inte eleven

som är den aktiva parten i flera aktiviteter. Sundkvist menar att i förhållande till eleverna så är

det läraren som sätter igång aktiviteter. Det är läraren som undervisar, sätter betyg, föreslår

utvecklingssamtal och gör disciplinära bedömningar (Klette et al. 2000). Barnen blir i det

sammanhanget passiva de undervisas, samtalas med och bedöms. I analysen av Lpo 94 visar

Sundkvist på det motsägelsefulla i att värdegrundstexten uttalar att åskådningar som till

exempel jämställdhet mellan kvinnor och män ska uppfyllas samtidigt som alla föräldrar med

samma förtroende ska kunna skicka sina barn till skolan förvissade om att de inte ska bli

ensidigt påverkade. En förälder som inte delar uppfattningen om jämställdhet mellan könen

kan komma i konflikt med det arbetslag som tillämpar läroplanen.

Sammanfattning
Av dessa forskningsresultat framgår att skolans verksamhet historiskt har motiverats utifrån

tre behov. För det första ett behov av en individuell utveckling till harmonisk människa. För

det andra  en utveckling som förbereder barnen för ett kommande arbete och för de tredje ett

behov av att socialiseras till samhället. Behov och ansvar varierar mellan tre aktörer; barn,

vårdnadshavare och samhälle. Den tidigare skollagen och läroplanen från 1962 och 1964 visar
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på en spänning mellan individens behov och samhällets behov. De senare formuleringarna i

skollagen och läroplanen från 1994 ser ingen motsättning mellan dessa båda motiv. I

internationellt hänseende visar Skilbecks (Egidius 2001) jämförande studie på att politiker

betonar kunskapsrelaterade uppgifter för skolan. Näsmans (1994) och Sundkvists (Klette et al.

2000) artiklar visar att betoningen ligger på barnens individuella utvecklingen. Skolans

omvårdande och fostrande roll lyfts inte fram av något av de arbeten jag tittat på.

Skolans omstruktureringen till en målstyrd arbetsform har enligt Klette et al.(2000) lett till

förändrade förhållanden för lärare och Österlinds (1998) studie visar att arbetsformer där

barnen tar ansvar för sitt arbete har blivit vanligare. Det är inte bara i skolan som synen på

barnen har förändrats. Barnets ställning i samhället uttrycks bland annat i barnkonventionen.

Genom den har barnens ställning som individer stärkts. La Fontaine (1999) visar också att

barn i England allt mer ses som individer istället för som objekt.

Värdegrunden för den svenska skolan har fått en framskjuten plats i läroplanen från 1994. Hur

den tolkas får betydelse för föreställningarna om barnen. von Wrights (2000) arbete kring det

pedagogiska mötets betydelse väcker frågor kring barnen som subjekt och hur de uppstår.

Med dessa utgångspunkter till min undersökning av styrdokumenten  kommer jag i nästa

avsnitt att redogöra för hur jag genomfört undersökningen och vilka avgränsningar jag gjort.
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Kap 4 Utförande och avgränsningar

Styrdokumenten för skolan är en speciell slags texter genom att de är formulerade med det

direkta syftet att reglera hur skolan skall utformas och hantera barnen. De är konstituerade

inom en specifik diskursiv praktik samtidigt som de medverkar till att konstituera den

normativa diskursiva praktiken i skolan.

Även om det skulle vara relevant att göra en kritisk diskursanalys av dessa texter för att söka

svaren på mina frågor bedömer jag att det skulle överskrida omfattningen av detta arbete. För

att på ett systematiskt sätt klarlägga vilken diskursordning som råder i de sociala praktiker där

texterna producerats och där de används räcker det inte med att bara studera dokumenten. Den

historiska situationen som dokumenten tillkommit under hade behövt klarläggas, den politiska

situationen och den skoldebatt som fördes innehåller också väsentlig information som skulle

behövt bearbetas. Jag har läst delar av propositionstexten till läroplanen och har tagit del av tre

arbeten, ett om skolhistoria (Egidius 2001)och två arbeten om Lpo 94 (Klette et al. 2001; Linde

2001) men har i övrigt inte fördjupat bakgrundsforskningen. En fullt genomförd kritisk

diskursanalys skulle bättre kunna belägga vilka diskurser som är representerade i de olika

dokumenten.

Jag har valt att göra en tentativt använd diskursanalys som jag i nedanstående utformning

bedömer som tillräcklig för att besvara mina frågor. Betoningen har legat på en textanalys av

styrdokumenten där jag har fokuserat på diskursiva inslag som visar hur  styrdokumenten

konstruerar föreställningar om barnen i skolan.

Innan jag beskriver hur jag lagt upp undersökningen av styrdokumenten vill jag först kort

presentera dem och under rubriken Avgränsningar, redogöra för mitt val av källor.

Nationella styrdokument
Idag finns åtminstone fem dokument som producerats för att gälla i hela landet.

•  Skollagen. Den första skollagen kom 1962 men den har sina rötter långt tillbaka i 1686 års

Kyrkolag. Den reviderades senast 2001.

•  Grundskoleförordningen. Den ersatte skolreglementet med rötter från 1800-talet. Den

första kom 1991 och är senast reviderad 1994.

•  Kursplaner och betygskriterier. (1996) Reviderad 1998
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•  Läroplanen. Den första läroplanen för grundskolan kom 1962 och skrevs om 1969, 1980

och 1994. Den största skillnaden är mellan läroplanen 1994 och de tidigare. Den

reviderades 1998 till att omfatta även förskola och fritidshem.

•  Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.(1997)

•  En satsning till 2000 och Avtal 2000. Grundskollärarnas avtal och därtill knutna texter

(1996).

Avgränsningar
Jag har valt att avgränsa mig till att analysera de styrdokument som är tvingande för skolan

och som inte kan förändras utan att gå genom det politiska systemet och beslutsfattande

instanser. Därmed har till exempel lokala arbetsplaner inte tagits med i undersökningen. Då

dessa är lärarnas tolkning av läroplanen och sin roll i skolan och därför istället svarar på

frågan hur lärare konstruerar skoleleven. Av samma anledning är grundskollärarnas avtal, En

satsning till 2000 och Avtal 2000, inte med i undersökningen. Dessa båda texter uttrycker en

gemensam ståndpunkt för de båda lärarfackförbunden om hur skolan skall utvecklas inför det

nya millenniumet. De tvingande styrdokumenten är Skollagen, Grundskoleförordningen,

Läroplanen, Kursplaner och betygskriterier och Förordning om kvalitetsredovisning inom

skolväsendet.

Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet är utfärdad av

Utbildningsdepartementet och föreskriver kommunerna att utföra en kvalitetsredovisning

varje år. Den innehåller inget om barnen i skolan och har därför inte ingått i studien. De

kommunalt utarbetade arbetsplanerna är tvingande för skolan att följa, men eftersom min

fråga gäller hur eleverna i hela Sverige konstrueras har jag valt att begränsa mig till de

nationella styrdokumenten. De nationella styrdokumenten gäller för alla skolor och barn i

Sverige och är därför de texter som konstruerar alla elever i Sverige. Utifrån min

frågeställning är det dessa texter som kan väntas innehålla svaren.

I Kursplaner och betygskriterier har jag valt att avgränsa min studie till inledningen och

kursplanerna för svenska och samhällskunskap. Eftersom några av de texter jag presenterat i

bakgrunden bland annat talar om skolans roll för reproduktionen av samhället väntade jag mig

att se uttryck för det i samhällskunskapsämnet. Det socialkonstruktionistiska perspektivets

betoning av språket ledde mig till att se på kursplanen i svenska. Betoningen av

samhällsperspektivet respektive språkets betydelse fulla ställning kan sägas vara
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ofrånkomliga resultat av att analysera kursplanerna i samhällskunskap och svenska. Samtidigt

menar jag att om undersökningen kan konstatera att samhällets reproduktion och språkets

centrala betydelse inte finns uttryckt i skolämnena samhällskunskap och svenska så finns det

stor sannolikhet för att de andra skolämnena inte heller skulle betona dessa aspekter. Genom

att undersöka dessa kursplaner kan jag konstatera om samhällsperspektivet och språkets

betydelse överhuvudtaget betonas i kursplanen. I min studie ingår alltså fyra dokument,

Skollagen, Grundskoleförordningen, Läroplanen Lpo 94, Kursplaner och betygskriterier.

Nedan följer en kronologisk beskrivning av hur jag gått tillväga då jag analyserat texterna steg

för steg.

Analysmetod
Som första steg i analysen har jag beskrivit dokumenten och lyft fram inslag från olika

diskurser i ett försök att göra en karakteristik av texterna och se diskursordningen i texten.

Dessa resultat har jag under rubriken Presentation av styrdokumenten, redogjort för i början

av kapitlet Resultat. De fyra styrdokumenten presenteras i separata avsnitt och följs av en

sammanfattning.

I det andra steget av analysen har jag undersökt hur dokumenten svarar mot de frågor jag

velat ställa. Jag har redogjort för dessa resultat under följande rubriker.

•  Vilken bild ger dokumenten av barnen när de börjar skolan?

•  I vilka sammanhang betraktas barnet som individ respektive del av ett kollektiv?

•  Vilka kompetenser och förmågor förväntas barnen utveckla i skolan?

Efter var och en av frågorna följer en kort sammanfattning där jag tar upp det jag funnit

framträdande. I sammanfattningarna reflekterar jag kort över några av de frågor som

analysresultaten av varje fråga väckt.

I det tredje steget av analysen försöker jag sammanfoga de olika delarna av uppsatsen under

rubriken Slutdiskussion. I redogörelsen av dessa resultat söker jag samband till de diskursiva

inslag som jag redogjort för i beskrivningen av styrdokumenten. Jag ser också på hur mina

resultat står i förhållande till den bakgrund som jag redogjort för. Jag lyfter fram några frågor

som resultatet gett upphov till och återkommer till de ursprungliga frågorna i ett försök att se
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vilka föreställningar av barnen som jag kunnat utläsa av dokumenten.

Barn, ungdom och elever
I uppsatsen förekommer omväxlande flera olika beteckningar på barn, ungdomar och elever.

Jag har valt att där jag själv kommer till tals i denna uppsats följa FN konventionens

definition av barn som alla personer under 18år. I något fall har jag kunnat utläsa en betydelse

av hur texten använder olika beteckningar och kommer att återkomma till det i resultatdelen.
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Kap 5 Resultat

Presentation av styrdokumenten

Här följer en presentation av de fyra styrdokument som jag använt mig av i min analys. I

framställningen har jag särskilt uppmärksammat uttryck för olika diskurser och i vilket

sammanhang texten har kommit till och skall användas. Att hänföra förekomsten av ett begrepp

eller uttryck i en text till en speciell diskurs ger utrymme för ett visst godtycke. För att styrka

förekomsten av en viss diskurs skulle ett mer djupgående studium av de omständigheter som

texten tillkommit under behöva göras. Jag har ändå ansett det relevant att föra fram de iakttagelser

jag gjort. Kursiveringarna i den löpande texten anger att formuleringarna är citat ur det dokument

som behandlas.

Skollagen
Skollagen är skriven för att ge uttryck för riksdagens intentioner med skolan. Den vänder sig till

personer som har ett övergripande ansvar för utformning och kontroll av skolan. Texten är skriven

i korta avsnitt som är konkret formulerade och indelad i kapitel och paragrafer. Den består av

påståenden som reglerar organisation och verksamhet inom det offentliga skolväsendet men säger

inget konkret om vad som ska försiggå i skolan. I portalparagrafen beskrivs intentionen med

skolans verksamhet.
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor
och samhällsmedlemmar. (1 Kap 2§)

Barnen skall utveckla ansvarskännande är explicit uttryckt i skollagen som utbildningens mål.

Lagtexten som genre karakteriseras av uppdelningen i kapitel och paragrafer och speciella uttryck.

Varje stycke är försett med en hänvisning till Svensk Författnings Samling (SFS) som innehåller

årtal och nummer, detta gör att skollagen präglas starkt av en juridisk diskurs. Den pedagogiska

och psykologiska diskursen bidrar till förståelsen av begrepp som används för att beskriva

intentionerna med skolans verksamhet till exempel pedagogisk insikt och harmonisk utveckling.

Ur skoldiskursen används uttryck som, elever med särskilda behov och svårigheter i skolarbetet.

Till den politiska diskursen kan hänföras begrepp som ansvarskännande människor och

samhällsmedlemmar.

Skollagen använder fyra beteckningar på barn. De betecknas som: elev, ungdom, barn eller

enskild person. De olika beteckningarna av barn förklaras inte i skollagen. Ur texten kan jag
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uppfatta följande distinktioner. I skollagen talas om barn och ungdom då den talar generellt om

barn i och utanför verksamheterna från förskola till gymnasieskola. Elev används som benämning

på den roll barn har då de är inskrivna i skolan. Skolpliktig elev och skolpliktigt barn används

som benämning på barn som enligt lagen är skyldig att gå i skolan. Den används som förstärkning

av ansvarsförhållandet då barnens deltagande och närvaro i skolan behandlas. Enskild person

används fem gånger och förstärker ett hänsynstagande till den enskildes personliga förhållande.

Dessutom används ytterligare beskrivningar i tillägg till de olika beteckningarna. Dessa epitet är:

utvecklingsstörda -

i behov av särskilt stöd

 utlandssvensk –

 autism eller autismliknande tillstånd

 - som av fysiska , psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd

 - som fyllt ett år

 -som inte fyllt ett år

 skolpliktig –

 -som har svårigheter i skolarbetet

 -med dövhet eller hörselskada

 Samers –

 - som är synskadade eller gravt språkstörda

 svårt rörelsehindrade -

(Skollagen, 1985)

Grundskoleförordningen
Grundskoleförordningen är regeringens föreskrifter om skolans omfattning, innehåll, stödåtgärder

och bedömning av barnen. Den uttrycker vad som skall göras och vem som skall göra det. Den

innehåller också bestämmelser om de rättigheter barnet har gentemot kommunen. För detaljerade

föreskrifter hänvisar grundskoleförordningen till läroplanen, kursplanen, timplanen och lokala

arbetsplaner. Som överordnat dokument hänvisar grundskoleförordningen till skollagen. I likhet

med skollagen hänvisas varje stycke i texten till SFS med årtal och nummer. Den riktar sig i stor

utsträckning till de som verkar i skolan. Möjliga mottagare är rektorer, lärare och annan personal

på skolorna, politiker och ansvariga på instanser över skolnivån. I viss mån vänder den sig också

till föräldrar.

I 1Kap 2§ definieras några begrepp, bland annat  undervisningstid. Enligt definitionen är bara den

tid som planerats av elever och lärare tillsammans, undervisningstid. Skoldiskursen kan i det fallet
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ha en konkurrerande uppfattning av vad undervisningstid omfattar. Andra uttryck som får sin

betydelse ur skolans diskurs är exempelvis klass, betyg och pedagogiska skäl.

Indelningen i kapitel och paragrafer, de konkreta uttrycken och typiska ordval visar att

grundskoleförordningen hör till samma genre som skollagen och att den juridiska diskursen är

tydlig. Uttryck från den psykologiska diskursen förekommer liksom exempel som leder tanken till

den politiska diskursen.

Uttryck för manifest intertextualitet är hänvisningar till SFS, skollagen, arbetsmiljölagen, statens

skolverk, kursplanen och läroplanen.

Läroplanen Lpo 94
Läroplanen Lpo 94 är ett tunt häfte på mindre än tjugo sidor text som ger uttryck för de mål som

skolan skall ha för sin verksamhet. Sundkvist (Klette 2000) beskriver det med att  nationella

politiker kontrollerar vad barnen skall lära sig i skolan genom att bestämma vilka ämnen som

skall bli skolämnen och genom uppställda mål. Dessa beskrivs i läroplanen och i kursplanen. Det

lokala ansvaret innebär att välja hur dessa mål skall uppnås. Häftets status som styrdokument

markeras genom regeringskansliets logotyp på framsidan.

Läroplanen är delad i två kapitel, det första handlar om skolans värdegrund och uppdrag och det

andra handlar om mål och riktlinjer. I det första kapitlet framhålls att det är skolans uppgift att:

 …förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande
         värden som vårt samhällsliv vilar på. (Lpo 94 s. 5)

Vid flera tillfällen framhålls vikten av att dessa värden skall hävdas av alla som arbetar i skolan.

(jmfr Lpo 94 s. 6,11) Samtidigt står det i läroplanen att:

Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn
 till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade…(Lpo 94 s.6)

Läroplanskommittén, som utarbetat beslutsunderlaget till Lpo 94, tillsattes av en

socialdemokratisk regering. Efter ett halvårs arbete, då en borgerlig regering vunnit

regeringsställning, delgavs kommittén nya direktiv och fick delvis en ny sammansättning. Det

arbete som påbörjades av en socialdemokratisk skolminister och regering och avslutades av en

moderat skolminister under en borgerlig regering, bär spår av olika slags tänkande och är enligt

Egidius (2001) en hybrid ifråga om mål- och resultatstyrning (s. 129). Den är skriven av högt
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meriterade personer i utbildningsväsendet och med representanter från näringslivet, departementet

och Statens institut för handikappfrågor i skolan. Kommittén har samrått med den parlamentariskt

sammansatta betygsutredningen som arbetade med att ge förslag till ett nytt betygssystem. Även

företrädare för centrala intresseorganisationer har varit referensgrupp till kommittén. Några av

landets främsta kännare i området har producerat texten som sedan diskuterats tillsammans med

politiska representanter i referensgrupperna för att uppnå enighet kring formuleringarna. Det kan

därför sägas vara en text där de formuleringar som man enats om har vägts på guldvåg för att

kunna antas i riksdagen. Den har därför ur analyssynpunkt särskilt stort värde eftersom den kan

sägas vara ett uttryck för samhällets offentliga syn på skolan vid den tiden.

Mottagare till texten är i första hand lärare och rektorer som utifrån texten skall utforma lokala

arbetsplaner och utforma det dagliga arbetet. Mottagare är också kommunala politiker som skall

ansvara för utvärderingarna av skolans arbete och för att formulera skolplaner. Den vänder sig

också till föräldrar som skall delta i skolans styrelse.

Den politiska diskursen dominerar texten, politiska honnörsord som jämställdhet, solidaritet,

ansvarig frihet är några av många exempel  på det. De fyra perspektiven historiskt-  miljö- etiskt-

och internationellt perspektiv som lyfts fram i texten tolkar jag som uttryck för en politisk diskurs

men skulle också kunna ses som begrepp ur en vetenskaplig diskurs. Påtagligt är att en etisk

diskurs haft stort inflytande på texten, människolivets okränkbarhet, omtanke och generositet,

etiska ställningstaganden och medmänsklighet är exempel som jag hänför till en etisk diskurs.

Talet om kopplingen mellan språk, lärande och identitet kan komma från en pedagogisk diskurs

som också bidrar till förståelsen av bland annat aktivt lärande, mobbning, och harmonisk

utveckling. Enstaka inslag ur en ekonomisk diskurs förekommer, till exempel resurser  och

kvalitetsutveckling. Manifest intertextualitet är citathänvisningar till skollagen (Lpo 94 s. 5, s. 6,

s.7).
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Kursplaner och betygskriterier
I inledningen till Kursplaner och betygskriterier beskrivs syftet med kursplanerna.

 I  Kursplanerna uttrycks de krav staten ställer på skolans undervisning i olika
ämnen. I dem anger regeringen dels vilka mål som undervisningen i varje
ämne skall sträva mot, dels vilka mål eleven skall ha uppnått efter det femte,
respektive det nionde skolåret. (Kursplaner och betygskriterier 1996 s. 5)

Kursplaner och betygskriterier är det styrdokument som reglerar vad varje skolämne skall

innehålla och definierar vad barnen skall kunna för att bli godkända eller tilldelas betyget väl

godkänd. Kursplanerna är enligt skolverket utformade både i syfte att klargöra vad eleverna bör

lära sig och samtidigt lämna stort utrymme för läraren att välja stoff och arbetsmetod. Kursplaner

och betygskriterier innehåller arton kursplaner som tillsammans täcker över tjugo ämnen.

Kursplanerna innehåller beskrivningar på ämnets uppbyggnad och karaktär. För varje ämne finns

ett antal mål uppsatta som eleven skall ha uppnått efter det femte skolåret och efter det nionde

skolåret. Kursplanerna är samlade i en skrift som innehåller 95 sidor. På framsidan av häftet täcks

halva sidan av en bild av ett barn som hoppar i en snöhög. Bilden väcker tankar om roliga lekar

och lustfyllda upplevelser, långt från kollektiva institutioners tvång och krav. Valet av bild

förstärker föreställningen om att skolarbete är lustfyllt och kreativt för den enskilda individen.

Häftets status som styrdokument markeras genom att skolverkets logotyp finns både på framsidan

och på bokryggen.

Kursplanen för svenskämnet täcker fyra och en halv sida. Den inleds med en allmän beskrivning

av ämnet där barnens språkutveckling beskrivs som skolans viktigaste uppgift (Kursplaner och

betygskriterier 1996 s. 75). Därefter följer de mål som undervisningen skall sträva efter och

ämnets uppbyggnad och karaktär. De följande avsnitten innehåller de mål som skall uppnås i

femte respektive nionde klass och sist en sida om betyg och bedömning.

Kursplanen i samhällskunskap har samma omfattning och uppställning som svenskämnet. Ämnet

beskrivs som viktigt för att leva och verka i samhället men det betonas att eleverna skall få

kunskaper som går utöver det som anses nödvändigt för att fungera i samhället.

Kursplaner och betygskriterier innehåller uttryck som hämtar sin förståelse från många olika

diskurser. En diskurs som inte varit representerad i de tidigare dokumenten kan uppfattas genom

de hänvisningar till flera vetenskapliga kunskapsfält som förekommer. Förekomsten av en

akademisk diskurs ger begreppen kunskapskällor, reflektera över, analysera, tolka en annorlunda
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betydelse än om den förstås ur en skoldiskurs. Kopplingen till vetenskaplighet och kritisk hållning

till kunskaper förstärks genom närvaron av en akademisk diskurs. I en skoldiskurs kan inte läraren

som kunskapskälla granskas kritiskt, analyseras och tolkas utan att det skulle uppfattas som ett

ifrågasättande av lärarens auktoritet. Andra inslag i gränsområdet mellan olika diskurser är

språkutveckling  och språkfärdighet. I en skoldiskurs kan det förstås som gruppuppgifter med

mycket prat och muntliga redovisningar eller skrivövningar medan en akademisk diskurs leder

tanken till utvecklingsscheman och språkteorier. Framträdande i texten är den politiska diskursen.

Demokratins, - värdegrund, -arbetssätt och -beslutsformer, internationella, -relationer, -konflikter

och  -samverkansformer, makt och kontroll, mänskliga rättigheter och många fler, är begrepp som

visar att en politisk diskurs har haft stort inflytande på texten. Dessa begrepp visar på att detta är

barnens plats i samhällsbygget  och att det är det som de utbildas för. Den etniska diskursen ger

betydelse åt begreppen kulturell, -bakgrund, -identitet, -tillhörighet,  -mångfald, -gemenskap,

främlingsfientlighet och rasism. I en etnisk diskurs kan de förstås som rika erfarenheter, andra

kulturmönster och utsatthet medan de i en politisk diskurs kan associeras med

integrationssträvanden, flyktingpolitik och motsättningar. Ytterligare diskurser jag funnit inslag

från är den etiska diskursen som med uttryck såsom värdeneutral, bevekelsegrund, och mänskliga

rättigheter lyfter betydelserna till en allmänmänsklig nivå. Enstaka begrepp kan också förstås ur

en juridisk diskurs.

Sammanfattning av diskursordningen i styrdokumenten
Skollagen och Grundskoleförordningen präglas inte oväntat av en juridisk diskurs men innehåller

viktiga inslag från en  pedagogisk och psykologisk och politisk diskurs.

Läroplanen domineras av en politisk och etisk diskurs. Påtaglig är också den pedagogiska

diskursen och endast enstaka inslag ur ekonomisk diskurs. Manifest intertextualitet uttrycks i

läroplanen till skollagen. I Kursplaner och betygskriterier är den politiska diskursen framträdande

men också en akademisk, vetenskaplig diskurs är påtaglig tillsammans med en pedagogisk

diskurs. Endast enstaka inslag av etnisk och etisk diskurs förekommer.

I sammanställning av de fyra styrdokumenten nedan har jag angivit de diskurser jag har noterat

utifrån hur mycket de förekommer i texten. Den översta är den mest dominerande och därefter i

fallande ordning mindre vanligt förekommande. Längst ner i tabellen finns också angivet uttryck

för manifest intertextualitet.
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Skollagen 

Juridisk

Pedagogisk

Psykologisk

skoldiskurs

Politisk

Grundskole-

förordningen

Juridisk

Psykologisk

Skoldiskurs

Politisk

Manifest

intertextualitet:

SFS

Skollagen

Arbetsmiljölagen

Statens skolverk

Kursplan och

betygskriterier

Läroplanen

Läroplanen

Politisk

Etisk diskurs

Pedagogisk

Psykologisk

ekonomisk

Manifest

intertextualitet:

skollagen

Kursplan och

betygskriterier

Politisk

Akademisk,

vetenskaplig

Pedagogisk

Psykologisk

Etnisk

Etisk

Juridisk

Av sammanställningen framgår att de dokument som kan sägas stå närmast den dagliga

verksamheten i skolan domineras av en politisk diskurs medan de dokument som står längst ifrån

den dagliga verksamheten domineras av en juridisk diskurs. Samtidigt kan konstateras att där den

juridiska diskursen dominerar är den politiska diskursen minst frekvent och motsatt, där den

politiska diskursen dominerar är den juridiska diskursen minst frekvent förekommande.

Nedan följer en redogörelse för hur styrdokumenten svarar mot de frågor jag ställt genom att de

föreställningar som dokumenten ger lyfts fram och de olika bilderna ställs emot varandra. Efter

varje fråga gör jag en sammanfattning av resultaten och resonerar  kort kring frågor som väckts i

anslutning till resultaten.
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Vilken bild ger dokumenten av barnen när de börjar skolan?

Vilka föreställningar om barnen finns i dokumenten vid utgångspunkten för skolans verksamhet?

Jag vill under denna frågeställning söka efter de bilder av barnen som kan utläsas innan skolan

börjat påverka barnen. En viktig del av föreställningarna måste vara hur man ser på de barn som

skall tas emot. Är bilden av barnen relativt likartad före och efter skolstart eller skiljer den sig åt i

något avseende?

Skollagen slår fast att barn och ungdom i skolan ska ha tillgång till utbildning som ska ge eleverna

kunskaper, färdigheter och främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor

och samhällsmedlemmar (1 Kap2§). Synen på barnen som någon som ska utbildas går igen i

grundskoleförordningen där det framgår att barnen har ett språk som är ett dagligt umgängesspråk

men att det också kan ha flera språk (2 Kap7§, 9§,10§). Barnen kan ha annat modersmål än

svenska. Undervisningen skall ta sin utgångspunkt i modersmålet medan andelen undervisning på

svenska successivt skall öka (2 kap7§).

Skollagen och grundskoleförordningen ger en bild av barnen som någon som har ett språk, som

har behov och någon vars harmoniska utveckling ska främjas. Det innebär att barnen ses som

formbara och i viss utsträckning osjälvständiga.

Barnens olikhet beskrivs i dokumenten på många sätt och deras personliga bakgrund tar sig olika

uttryck. Bland annat sägs i läroplanen att deras personliga trygghet och självkänsla har grundlagts

i hemmet. Men barnens bakgrund innebär enligt läroplanen också att de kan vara utsatta för

begränsande påverkan av traditionella könsmönster, social och kulturell bakgrund (Lpo 94 s.17).

Olikheten kan resultera i att de får svårigheter i skolarbetet eller är i behov av särskilt stöd.

Kursplanen i svenska säger att barnen har varierande förkunskaper och betonar att barnen har stor

praktisk erfarenhet av språksystem och kan förstå ord och olika stilvalör. I svenskämnet säger

man att invandrarelever har olika förutsättningar men att de kan bygga upp kunskap om hur

språket fungerar i samspel med andra människor. Sammantaget ger läroplanen och kursplanerna

en bild av att barnen präglas av olika bakgrunder men att alla har språklig kompetens och förmåga

att utveckla kunskaper men inte alltid utifrån svenska som modersmål.

Barnet har som person sådana angelägenheter som kan vara skäl till ledighet vilket talar för en

utvecklad individualitet samtidigt som det finns människor kring barnen som beslutar om barnet

och som i det avseendet inte kan bestämma över sig själv. Läkare kan till exempel avråda från
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särskild undervisning och vårdnadshavare medger uppflyttning till högre årskurs

(Grundskoleförordningen 5 Kap).

I läroplanen har jag uppfattat en något större tillit till barnens kompetenser. De beskrivs som fria

individer som åldras och mognar, de är ännu formbara och osjälvständiga men i arbetet ska de

låtas finna sin unika egenart (Lpo 94. s.5, 15). För att kunna finna sin egenart måste en förmåga

att reflektera över sig själv tas tillvara eller utvecklas. Förmågan att reflektera över sig själv tas

upp i Kursplaner och betygskriterier där barnen skall sätta egna och andras bedömningar av sina

prestationer i relation till varandra. De skall också kunna reflektera över hur livsmönster skiftar

utifrån kön, social och kulturell bakgrund. (Lpo 94 s.68).

I läroplanen och kursplaner och betygskriterier beskrivs barnet som några som har många

kompetenser och förmågor men ses i varierande grad som den aktiva i skolan. I kursplanen för

svenska och samhällskunskap är barnen några som utvecklar kunskaper. De ges inflytande och får

ta  personligt ansvar. De argumenterar, diskuterar, berättar och fantiserar redan när de kommer

till skolan, de gör det bara på ett annat sätt än till exempel tonåringen(Kursplaner och

betygskriterier s. 76). Av läroplanen framgår också att barnen har inlett sitt lärande och har

rättigheter och skyldigheter till inflytande över sin utbildning genom att utvärdera dagligt arbete

och välja kurser (Lpo 94 s.7). Barnen har förmåga att utöva inflytande och ta ansvar, de kan

kritiskt granska fakta och förhållanden (Lpo 94 s.7). De har förmåga till dynamiskt tänkande, att

arbeta självständigt och lösa problem. De kan och vill ta personligt ansvar för sitt arbete,

kommunicera och ta personlig ställning (Lpo 94 s.8). Den språkliga skillnaden i att ta ansvar och

att få ta ansvar kan tolkas som att det är läraren som är den aktiva parten och inte barnen.

Läroplanstexten gör i det avseendet barnen mer aktiva medan kursplanen kan tolkas som att

läraren är den aktiva parten. Detsamma gäller formuleringarna att ges inflytande (s.67) i

kursplanen och får ett reellt inflytande(Lpo 94 s. 15).

I läroplanen är det som vi ser en person med många kompetenser som börjar skolan, låt vara att

hon ännu inte utvecklat alla förmågor till fulländning, men hon omfattar redan många av de

grundläggande värden som skolan skall förmedla. Skolans uppgift blir då att se till att de

utvecklas på rätt sätt och i tillräcklig utsträckning.

Sammanfattning:
Dokumenten överensstämmer i bilden av barnen som formbara men ifråga om deras

kompetenser går bilderna isär. Jag kan se två motsägande bilder i fråga om barnens
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kompetenser. Skollagen och grundskoleförordningen ger mer en föreställning av någon i

behov av stöd och utveckling medan läroplanen och kursplaner och betygskriterier ger en bild

av barnen som kompetenta att utveckla kunskap, ta ansvar och utöva inflytande på planering

och arbete. Läroplanen uttalar den största tilltron till barnens kompetenser.

Jag kan också se tecken på olika föreställningar om barnens individualitet. Den första ger barnen

en essentiell väsenskärna i enlighet med kristen människosyn och uppgiften kan då uppfattas som

att stimulera utvecklingen och mognaden hos denna inre person. Den andra föreställningen tar,

genom språkets framträdande roll i identitetsutvecklingen, sin utgångspunkt i ett sociokulturellt

perspektiv där människans identitet och personlighet skapas i samspelet med andra. Den egenart

som skolan skall låta barnen finna kan då handla om att låta barnen upptäcka vad som har

utvecklats i detta samspel med omgivningen och att låta dessa egenskaper mogna. Intresset riktas

mot personen i det första fallet och ur barnens perspektiv mot omgivningen och vad som uppstår i

samspelet med andra i det andra fallet. Jag ska i följande avsnitt redogöra för hur jag resonerat

kring mina iakttagelser i dessa frågor.

Har barn någon väsenskärna?
I läroplanen sägs att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart (Lpo94.

s.5). Vad denna unika egenart består av framgår inte. På ett annat ställe i läroplanen under

rubriken Elevernas ansvar och inflytande nämns mognad (Lpo 94 s.15) som en variabel. Det talar

för att barnen förväntas ha egenskaper som kan mogna. Är den unika egenarten och de egenskaper

som kan mogna ett uttryck för en person med en essentiell kärna? Är det denna inre person som

det är skolans uppgift att låta barnet finna inom sig och mogna eller hur ska dessa rader tolkas? I

läroplanen sägs i ett annat sammanhang att skolans uppdrag i djupare menig är att överföra och

utveckla ett kulturarv (Lpo 94 s. 7) vilket för Sveriges del kan uppfattas som att överföra en

kristen kulturtradition eftersom den dominerande kulturella traditionen i religiöst hänseende är

kristen. Under rubriken Grundläggande värden (Lpo 94 s.5) formuleras det mer försiktigt med att

de värden som uttalats:
…i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition… sker detta

genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande
(Lpo 94 s.5).

Det öppnar för att skolans uppgift inte handlar om att överföra en kristen tradition men att det i

synen på hur dessa tidigare uppräknade etiska värden som förmedlas finns en överensstämmelse

med den kristna traditionen nämligen i att det sker genom fostran till rättskänsla, generositet,

tolerans och ansvarstagande (Lpo 94 s. 5).
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Betoningen av språket och den sociala interaktionens betydelse i samband med lärande och

identitetsskapande framgår ur flera centrala avsnitt i styrdokumenten. I grundskoleförordningen

framgår det genom den uppmärksamhet som riktas mot språkets betydelse för utbildningen genom

att hela kapitel två handlar om språkets ställning. Kopplingen mellan språk, lärande och

identitetsutveckling återkommer också på flera ställen (Lpo 94 s.7, Kursplanen s.37 s.75 s.76).

Dessa betoningar talar för en människosyn där individen skapas i interaktion med omgivningen.

En kombination av dessa båda synsätt är tänkbar även om en föreställning att människan har en

inre essentiell kärna enligt Burr (1995) inte överensstämmer med teorin om social

konstruktionism.

I vilken mån beskrivs barnen som individer eller som del av ett kollektiv?

I denna fråga ligger ett intresse av att se vilket av perspektiven som ges den största

uppmärksamheten. Är skolan ett individuellt projekt med kollektiva inslag eller skolan ett

kollektivt projekt med individuella inslag. Vilka skillnader i detta avseende kan utläsas i de olika

dokumenten och hur kan man tolka det?

I skollagen benämns barnen som enskilda personer vid fem tillfällen (2 Kap 18§, 2b Kap 11§, 3

Kap11§, 4 Kap8§, 9 Kap16a§) Tre av dessa tillfällen handlar om personalens tystnadsplikt och

kan sägas värna om barnens integritet. Grundskoleförordningen använder beteckningen elev i

bestämd och obestämd form i singular och plural omväxlande genom hela texten. Läroplanen

benämner barnen både individuellt och som del av ett kollektiv.

Kursplanerna i svenska och samhällskunskap framhåller betydelsen av individuella kunskaper i

ämnet för att kunna leva och verka i samhället och ta ställning till samhällsfrågor och

samhällsförhållanden (ibid s. 65). Kursplanen i svenska betonar individens språkutveckling som

en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet, den framhåller också språkets betydelse för en

personlig identitet för lärandet enskilt och i samspel  med andra (ibid. s.75). Individuella

kompetenser motiveras med att barnen ska uppnå förmåga till samspel med andra. De individuella

kunskaperna är förutsättningen för att delta i samtal och diskussioner eller för att kunna göra

iakttagelser av andra för att utveckla det egna språket (ibid. s.78). Vid ett tillfälle i skollagen

nämns omyndig elev vilket visar att en elev kan hinna bli myndig innan hon slutar  skolan. Av

skollagen framgår alltså att elev inte alltid är barn.
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De grupper av barn som nämns i skollagen och grundskoleförordningen är, elever, som omfattar

alla barn i skolan, barn i olika omständigheter till exempel funktionshinder (Skollagen 1 Kap

2§,16§, 2 Kap9§ 6 Kap 1§) och olika etniska grupper (Grundskoleförordningen 2 Kap 11§, 13§).

Oavsett kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden skall alla ha lika tillgång

till utbildning(Skollagen 1 Kap 2§). Grundskoleförordningen delar in grupper av barn beroende på

deras förhållande till modersmål och umgängesspråk. De grupper som nämns är, elever som har

annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål, elever som har

tagits in från skolor i utlandet och invandrarelever som har svenska som huvudsakligt

umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna (Grundskoleförordningen 2 Kap 15§). I

kursplanen nämns invandrarelever som en grupp barn som kan ha varierande förkunskaper men

betonar att målen är samma för alla. Individens sociala sammanhang lyfts fram i kursplanen för

samhällskunskap genom tre perspektiv det historiska- det pluralistiska- och det demokratiska

fostransperspektivet dessa perspektiv skall ge barnen förmåga att granska , värdera och ta

ställning (Kursplan och betygskriterier, 1996, s. 67).

Den största skillnaden mellan barnen tycks ligga i deras förhållande till språket. Bilden av barnen

förändras något då dokumenten talar om olika grupper av barn. Svårigheter och begränsningar hos

barnen och omgivningens inflytande blir synlig samtidigt framhålls att alla barn ska ha lika

tillgång till utbildning.

De beteckningar på kollektiv i läroplanen som barnen är en del av är: alla människor, svaga och

utsatta, barn, elever, flickor och pojkar, ansvarskännande människor, samhällsmedlemmar, döva,

hörselskadade, elever i behov av särskilt stöd, kön, social och kulturell bakgrund och ungdomar

(Lpo 94).

Det är svårt att avgöra om de individuella beteckningarna eller de kollektiva överväger i

läroplanstexten. Däremot kan man se att texten under vissa rubriker domineras av det ena eller

andra tilltalet. De kollektiva beteckningarna överväger under rubrikerna: En likvärdig utbildning,

Rättigheter och skyldigheter, Normer och värden avsnittet riktlinjer, Elevernas ansvar och

inflytande avsnittet riktlinjer och slutligen också för avsnittet Rektors ansvar. Gemensamt för

dessa avsnitt är att de handlar om likvärdighet, normer och ansvar, områden där man kan förvänta

sig att det ska gälla lika för alla. Lpo 94)

De individuella beteckningarna överväger under avsnitten Grundläggande värden och de avsnitt

under rubriken Kunskaper som handlar om Mål att uppnå i särskolan, grundsärskolan och
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träningsskolan. Grundläggande värden kan, i likhet med ovan förda resonemang, sägas vara lika

för alla och man kunde därför förvänta sig att det kollektiva tilltalet skulle dominera men

läroplanen betonar istället det individuella projektet. Det kan tolkas som att det individuella

projektet är överordnat det kollektiva och det kan vara en anledning till att jag uppfattar att det

individuella tilltalet genomsyrar inställningen till barnen i läroplanen trots att  det inte dominerar

alla delar av texten. Några centrala formuleringar och deras placering i läroplanstexten

understryker detta intryck:
låta varje enskild elev finna sin unika egenart (Lpo 94 s.5)

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lpo 94 s.6)

främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper (Lpo 94 s.7)

respekt för sin person och sitt arbete (Lpo 94 s.9)

I avsnittet om särskolan och träningsskolan finns det inga exempel på kollektivt tilltal och texten

talar uteslutande om individens förutsättningar och förmågor inte om deras svårigheter och hinder.

Detta kan synas paradoxalt eftersom barnen går i särskolan och träningsskolan på grund av en

oförmåga att ta del av grundskolans kursplan. Möjligen kan det vara ett tecken på att den

pedagogiska diskursen påverkat texten. I arbetet med funktionshindrade fokuserar läraren på deras

förmågor, som är individuella, istället för på deras oförmåga som är gemensam.

Är barnen elever för att bli samhällsmedlemmar?
Skollagens fyra beteckningar av barn som elev, barn, ungdom, och enskild person kan ses som

uttryck för föreställningen om att barnet är något när det kommer till skolan, någon som har rätt

till skolgång. Genom att ikläda sig rollen som elev blir den något annat än bara barn, och när den

varit elev färdigt  blir den en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.

Skolplikten har här en viktig funktion genom att den definierar för vilka barn detta gäller.

Skolplikten inträder vid 7 års ålder och upphör antingen då barnet uppnår 16 år eller om barnet

tillfredsställande slutför högsta årskursen i grundskolan eller motsvarande skola där barnet får

fullgöra sin skolplikt. Skolplikten kan också upphöra om barnet genomgår en särskild prövning

där hon visar att hon har motsvarande kunskaper (Skollagen 1 Kap 10§).

De kunskaper och förmågor barn utvecklar är belöningen för den ansträngning barn gör genom

sitt skolarbete. Genom det befrias barnen från skolplikten och blir samhällsmedlemmar.

Skolpliktens dubbelsidighet som rättighet och skyldighet är det faktum barnet står inför. Det är

vårdnadshavaren till ett skolpliktigt barn som har ansvaret för att barnet fullgör sin skolplikt
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(skollagen 1 Kap 15§). Genom att ta på sig skyldigheten att uppnå de kompetenser som är

önskvärda av staten befriar sig barnen från skolplikten antingen genom att gå i skolan utmätt tid

eller genom att uppnå erforderliga kunskaper. Om barnen motsätter sig skolplikten straffas

vårdnadshavaren, i värsta fall med böter.

Sammanfattning:
Både skollagen, grundskoleförordningen och kursplanerna använder språk och etnicitet som ett

sätt att kategorisera barnen och beskriva ett behov av en särskild uppmärksamhet. Det är viktigt

att höra till den kategori som behärskar språket. Det framgår inte minst av att språkets betydelse

för samhället lyfts fram och betonas i både kursplanerna och läroplanen. Det individuella projektet

betonas av kursplanerna och läroplanen. Den individuella utvecklingen motiveras ofta med att

barnen genom att utveckla individuella förmågor kan delta i samspelet med omgivningen.

Vilka förmågor och kompetenser förväntas barnen utveckla i skolan?

Under denna frågeställning vill jag undersöka vad styrdokumenten uttrycker att verksamheten

i skolan skall gå ut på och vilka föreställningar om barnen de ger upphov till. De

verksamheter barnen förväntas delta i ger uttryck för olika bilder av vad barnen ska bli och

vilka kompetenser de ska utveckla. Skolans övergripande mål är enligt skollagen att…främja

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (1 kap

2§). Skolan skall också ge: …de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de

behöver för att delta i samhällslivet (4 Kap1§). Detta skall ske i överensstämmelse med

grundläggande demokratiska värderingar (1Kap2§). Barnen förväntas, förutom att delta i

verksamheten (3 Kap11§), att ha inflytande över hur utbildningen utformas efter deras ålder ,

mognad och förutsättningar (4 Kap2§, 6 Kap2§, 7 Kap2§), 8 Kap2§). Läroplanen understryker

tilltron till elevernas förmåga:

läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin

inlärning och för sitt arbete i skolan, (Lpo 94 s.15)

Detta är den mest direkt uttalade bilden av barnen som uttrycks i läroplanen.

Barnen är kompetenta på många sätt bland annat som samtalspartner och förhandlare.

Grundskoleförordningen föreskriver att skolan förutom de obligatoriska ämnena skall erbjuda ett
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allsidigt urval ämnen som barnen skall välja själva (2 Kap 20§). I varje skolklass skall barnen

tillsammans med sin lärare behandla frågor som är av gemensamt intresse för barnen (2 Kap 2§).

Barnen ses även som kompetenta att samtala om sin egen utveckling. Vårdnadshavaren till varje

barn kommer att hållas informerad fortlöpande om barnets skolgång och tillsammans med barnet

kommer de att samtala om hur barnets kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas

(7 Kap 2§). I grundskoleförordningen framgår att barnen är kompetenta att representera andra

barn i olika instanser inom skolan ( 5 Kap 5§, 6 Kap 8§). Barnet förväntas också kunna föra fram

sin egen sak (7 Kap 9§).

De kompetenser som barnen förväntas besitta innebär att de kan reflektera över sig själv och

förhållandet till andra och föra fram sin mening utifrån skilda motiv. De förväntas kunna samtala

om den egna utvecklingen och utifrån sitt eget bästa föra fram synpunkter på sin sociala

utveckling och sina kunskapsmål. Barnen förväntas också kunna representera grupper av barn och

i skolans instanser föra fram synpunkter utifrån klassens gemensamma intressen.

Till de personliga förmågorna hör förutom att behärska det svenska språket att behärska

matematiskt tänkande tillämpat i vardagen, förmågan till kreativt skapande och förståelse för den

egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön (Lpo 94. s.12).Under detta arbete är det skolans

uppgift att låta varje barn finna sin unika egenart. Vidare skall barnen på alla sätt stimuleras att

inhämta kunskaper. I demokratiska arbetsformer skall studiefärdigheter och metoder att tillägna

sig ny kunskap utvecklas samtidigt som rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall ge

barnen en tilltro till sin språkliga förmåga.

Språkets betydelse för individens utveckling och lärande ges stort utrymme. Förutom att kunna

utrycka sig inom olika områden framhålls, i kursplanen för svenska, förmågan att analysera,

bearbeta och förbättra det egna språket självständigt och tillsammans med andra. Det skall

tillfredsställa barnens behov av att uttrycka vad de känner och tänker, det ska också ge

gemensamma upplevelser att tala och tänka om. Skönlitteraturen och arbetet med den hjälper

barnen att förstå världen och att få svar på de stora livsfrågorna.

Språkets betydelse för samhället lyfts fram som ett viktigt inslag. Svenskämnet kan enligt

kursplanen bidra till att barnen inser hur lärande går till och att lära av sina erfarenheter och att

självständigt tänka och ta ställning till texter (Kursplaner och betygskriterier, 1996, s. 76). Av

läroplanen framgår att tilltron till den språkliga förmågan, en trygg identitet och en harmonisk



Jan Göranson / GRU 02-06-13

37

utveckling är delar av utvecklingen till en ansvarskännande människa. Språkutveckling beskrivs i

kursplanen för svenskämnet som skolans viktigaste uppgift.

…det svenska språket är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet.
Det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för elevernas
språkutveckling.

(Kursplaner och betygskriterier, 1996, s.75).

Läroplanen föreskriver att barnen skall förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv

vilar på. Det sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och

ansvarstagande. Kvinnors och mäns lika rätt i samhället liksom respekt för människors egenvärde

hör till de allmänmänskliga värden som barnen skall omfatta.

I läroplanen sägs att ingen skall bli mobbad men framhåller samtidigt att de som mobbar, aktivt

ska bekämpas. Också främlingsfientlighet förväntas förekomma och den ska bemötas med

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Dessa och andra inslag i skolans verksamhet ska

ge barnen förmåga att reflektera över hur livsmönster skiftar utifrån kön, social och kulturell

bakgrund (Kursplaner och betygskriterier, 1996, s. 68)

Barnen ses som kompetenta att genom språket lära sig hur lärande går till och genom förmågan att

analysera förbättra det egna språket. De blir i texterna en medskapare i samhället där de

grundläggande värdena är utgångspunkten och ansvarskännande samhällsmedlem är målet.

Stor uppmärksamhet riktas mot uppgiften att utforma fungerande samhällsmedlemmar och

kursplanen i samhällskunskap föreskriver att undervisningen skall innefatta ett demokratiskt

fostransperspektiv. För att kunna leva och verka i samhället är förmågan att reflektera och

självständigt ta ställning, formulera frågor och göra  analyser betydelsefulla förmågor enligt

kursplanen och därför en viktig del av samhällskunskapsämnet. Läroplanen tar också upp

betydelsen för samhället i det att förmågan att orientera sig i en komplex verklighet, arbeta

självständigt och lösa problem tas upp som viktiga kompetenser. Till förmågan att reflektera över

samhället lägger läroplanen också vikten av att känna till sina rättigheter och skyldigheter.

Barnens förmåga att förhålla sig till samhället har ett globalt perspektiv där barnen ska känna till

länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra. De ska känna till grundläggande

ekologiska sammanhang och kunna använda informationsteknik. Då barnen gått i skolan skall de

enligt kursplanen, förstå ideologier och kunna jämföra det svenska samhället med andra. Barnen

har färdigheter att använda kunskapskällor och kan kritiskt granska uppgifter och åsikter om
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samhället. De reflekterar över globala förhållanden utifrån ekonomiska- sociala- politiska- och

kulturella aspekter. Barnen förstår internationella konflikter och fredssträvanden. De har insikter i

utvecklingshistoriskt samhälleligt perspektiv, samt har medvetenhet om ekonomiska och politiska

aspekter på miljöproblem. De har kunskaper om samhällsförhållanden, rättigheter och

skyldigheter och barns och ungdomars villkor i samhället, de argumenterar och kan självständigt

uttrycka ståndpunkter och har tilltro till sin förmåga att påverka samhällsutvecklingen.

(Kursplaner och betygskriterier, 1996, s. 65)

I målen för träningsskolan tas i läroplanen upp att barnen skall intressera sig för något område

som kan berika individen och tillvaron också utanför skolan. Det målet motsvaras i grundskolan

av att ha fördjupade kunskaper inom något område efter eget val men nämner inte att målet skulle

var att berika individen eller tillvaron utanför skolan.

Under denna utveckling kommer olika former av bedömning att utföras. Betyg kommer att sättas

på barnen i grundskolans ämnen där de kunskaper som barnet inhämtat bedöms (7 Kap 3§, 7§).

Ämnesprov kommer att användas i ämnena svenska, engelska och matematik i slutet av årskurs 9

för att bedöma barnens kunskapsutveckling och som stöd för betygsättningen.  Vissa barn

kommer inte att nå upp till de mål som enligt kursplanen  skall ha uppnåtts, på dem kommer inget

betyg att sättas (7 Kap 9§).

Sammanfattning
Enligt skollagen har barnen när de gått ut nionde året sådana kompetenser som gör att de är

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Barnen är även kompetenta att föra fram

sin egen sak och representera andra enligt grundskoleförordningen. Läroplanen framhåller vikten

av att förankra de grundläggande värdena hos barnen som grund för samhällslivet. Språkets

betydelse för att kunna delta i samhällslivet och för det egna lärandet understryks i kursplanerna

och läroplanen tillskriver barnen stor språklig kompetens. Kursplanen ger barnen förmåga att leva

och verka i samhället och läroplanen tillfogar en trygg identitet och allmänmänskliga värden.

Jag uppfattar en tendens till att värdera intellektuella förmågor högt. Förmågan att förstå

analysera, dra slutsatser och ta personlig ställning anses vara viktiga. Praktiska, sociala och

kreativa förmågor nämns inte alls i samma utsträckning.

Det är viktigt att bedöma barnen och speciellt viktigt i ämnena svenska, engelska och

matematik där grundskoleförordningen föreskriver att nationella prov skall hållas.
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Bedömningar kommer att ske av barnen genom prov. Betyg kommer att ges till de som

uppnår godkänd nivån. Förmågan att sätta andras och egna bedömningar av sina prestationer i

relation till varandra har tidigare nämnts som en kompetens de har då de börjar skolan, den

ska också utvecklas under skoltiden.

I slutdiskussionen som följer vill jag föra samman de resultat jag presenterat ovan med den

tidigare presentationerna av diskursordningen i de olika styrdokumenten och de forskningsresultat

jag utgått ifrån. Jag tar också upp några frågor som väckts i analysen av resultaten.
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Slutdiskussion

Vilken bild ger dokumenten av barnen när de börjar skolan?
Jag har i arbetet med styrdokumenten för grundskolan kunnat konstatera att dokumenten

beskriver barnen som kompetenta personer. På olika sätt beskriver styrdokumenten att barnen

är kompetenta att delta i beslut som gäller dem själva och deras utveckling redan från början

av skolgången. Det är också tydligt att barnen som individer uppmärksammas framför barnen

som delar av en grupp. Samspelet mellan individen och andra i omgivningen beskrivs som

viktig och betonas i många sammanhang. Ofta uttrycks det som att förmågan att delta i

samspelet med samhället är motivet för den individuella utvecklingen av kunskaper.

Den politiska diskursen har ett stort utrymme i Kursplaner och betygskriterier och

läroplanen. Det kan förklara den tyngd som i dessa texter ges åt det samhälleliga projektet.

Här uttrycks också starkast tilltron till barnens förmåga att ta ansvar för och gestalta sin

utbildning.

Vad  förväntas barnen göra i skolan?
Barnen skall förutom att ta ansvar för sitt arbete i skolan medverka i ämnesval och planering

av kurser. Denna bild överensstämmer med Österlind (1998) som menar att arbetsformer som

betonar att barnen tar ansvar för sitt eget lärande har blivit vanligare i skolan. De ska samtala

och reflektera över frågor som rör klassen och delta i uppläggningen av eventuella

stödåtgärder. Barnens ansvar sträcker sig dock inte fullt ut, det är alltid någon annan som har

det yttersta ansvaret. Vårdnadshavare kan motsäga sig uppflyttning till nästa klass och läkare

kan avstyrka från stödåtgärder. I skolan är det läraren som leder arbetet. Genom formuleringar

i passiv form får de ta ansvar och ges inflytande. Samtidigt ses de som  kompetenta att ta

ansvar och på andra ställen i texterna kan de utveckla kunskaper självständigt och i samspel

med andra. Jag får intrycket av en viss försiktighet inför vad som skulle hända om barnen

gavs full auktoritet. I enlighet med La Fontaines (1999) resultat betraktas de i stor

utsträckning som individer och deras ansvar för sitt arbete ökas efter ålder och mognad. Att

öka ansvaret efter ålder och mognad kan vara ett sätt att försäkra sig om att barnen ges

auktoritet då de väljer i enlighet med normen eller lärarens uppfattning.



Jan Göranson / GRU 02-06-13

41

 Den internationella tendens till ett mer individuellt beroende till staten, som Näsman (1994)

ger uttryck för, har ännu inte gjort barnen personligt ansvariga för sin skolgång. Att barnen

inte har det fulla ansvaret hänger bland annat samman med att de inte är myndiga och utifrån

den juridiska diskursen inte kan göras ansvariga. Istället är vårdnadshavaren den person som

är juridiskt ansvarig.

I vilka sammanhang betraktas barnet som individ respektive del av ett kollektiv?
Barnen beskrivs oftare som en del av ett kollektiv i de avsnitt i läroplanen som handlar om

likvärdighet, normer och ansvar och oftare som individer då det gäller grundläggande värden.

Utvecklandet av förmågor och kunskaper ses som en individuell strävan för att kunna delta i

utbytet med samhället. Att kunskaper och färdigheter kan ha ett egenvärde för individen själv

tas bara upp i målen för träningsskolan och särskolan där vikten av att utveckla intressen som

kan berika individens vardag betonas.

Jag kan i överensstämmelse med Sundkvist (Klette et al. 2000) uppfatta att det sammantagna

intrycket av läroplanen är att intresset för individen överväger i läroplanen. Min undersökning

av hur läroplanen benämner barnen ger inte lika entydigt stöd för att det individuella tilltalet

överväger i läroplanen. Sundkvists (Klette et al. 2000) undersökning visar att det individuella

tilltalet dominerar läroplanen. Denna skillnad i resultaten hänger, såvitt jag kan se det,

samman med vilka kategorier av kollektiv som vi givit betydelse. Min uppfattning av

kategorin, del av kollektiv, har i det avseendet varit mer öppen än Sundkvists (Klette et al.

2000) och följaktligen gett högre frekvens i antalet tilltal. Jag uppfattar ändå att intresset för

det individuella överväger beroende på ett sammantaget intryck av texten, vissa centrala

formuleringar, deras placering och min värdring av deras betydelse i sammanhanget.

Indelningen av barnen i olika kategorier skiljer sig mellan dokumenten. Skollagen beskriver

barnen utifrån olika behov och nämner olika omständigheter som barnen kan befinna sig i.

Det kan vara funktionsstörningar eller sociala omständigheter. Grundskoleförordningen delar

in barn efter deras förhållande till språket. Det dagliga umgängesspråket och modersmål är

här betydelsefulla kategorier. I kursplanen nämns invandrarelever som en grupp med

varierande förutsättningar och erfarenhet och i läroplanen finns en mängd olika beteckningar

utgående från kön, social klass, etnicitet, personliga behov och funktionshinder.
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Den juridiska diskursen dominerar skollagen och grundskoleförordningen de skiljer inte ut

barnen på annat sätt än efter behov. Språket som kategori är i den förståelsen bara ett utryck

för ett speciellt behov av stöd. I den politiska diskursen som dominerar kursplanen och

läroplanen är andra förståelser möjliga. Invandrareleverna som nämns kan i en politisk

diskurs förstås som ett sätt att betona att samma ansvar och ambition gäller oavsett etnisk

härkomst eftersom integration av invandrare är en angelägen uppgift på den politiska

agendan.

Vilka kompetenser och förmågor förväntas barnen ha då de lämnat skolan?
I läroplanen anges en mängd förmågor som barnen skall utveckla, till exempel förmåga att ta

personligt ansvar och att självständigt lösa problem. Där finns också angivet ett stort antal

aktiviteter där barnen skall medverka till exempel i utformningen av skolarbetet och valet av

innehåll. Jag kan se tre perspektiv på skolans uppgift som huvudmotiv till vilka verksamheter

som ska utföras och vilka förmågor som ska utvecklas.

För det första handlar det om det individuella projektet, att stödja individens personliga

utveckling. Jag kan se exempel på det där respekten för individen lyfts fram bland annat

uttryckt som att varje barn skall låtas finna sin unika egenart och att tilliten till den egna

förmågan skall stödjas. För det andra handlar det om förmågor som syftar till att utveckla

demokratiska samhällsmedlemmar som tillsammans med andra kan och vill verka för

samhällets utveckling och fortbestånd. Det utrycks uttryckligen i Skollagen, Läroplanen och

Kursplaner och betygskriterier. Det tredje motivet hänför jag till kunskap inom olika ämnen

dels för att utgöra en gemensam referensram för barnen dels som ett underlag för vidare

studier.

Dessa tre motiv kan inte alltid särskiljas från varandra utan kan sägas samverka. Så kan till

exempel, att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem hänföras till såväl

ett individuellt, samhälleligt som ett kunskapsmotiv liksom kvinnors och mäns lika rätt kan

uppfattas både ur ett individuellt som samhälleligt perspektiv. Enligt min uppfattning

dominerar samhällsmotivet. Dessa tre motiv överensstämmer med de motiv som historiskt har

påverkat skolans utformning som jag redogjort för i kapitlet Bakgrund.
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Praktiska och kreativa förmågor
Skolans uppgift kan sägas bestå i att utveckla förmågor och kunskaper av olika slag hos

barnen. Kursplaner och betygskriterier tillsammans med läroplanen beskriver till övervägande

del skolans uppgift som att utveckla intellektuella förmågor hos barnen. De ska skriva,

reflektera, diskutera, tolka, bearbeta och på andra sätt utveckla kunskap. Visserligen nämns

andra förmågor och kompetenser men praktiska, kreativa och sociala förmågor kommer inte

till uttryck i samma utsträckning. Den respekt för alla människors egenvärde oavsett

kunskaper och förmågor som värdegrundstexten i läroplanen ger uttryck för skulle kunna ges

ett konkret innehåll genom att andra sidor än intellektuella förmågor lyfts fram. De

intellektuella aktiviteter och uttrycksmedel i texterna kunde balanseras av fler exempel på

kreativa, känslomässiga och ickeverbala skapande uttryck. Talet om en unik egenart och

människans egenvärde skulle därigenom bli mer trovärdigt.

På samma sätt kan man resonera om betydelsen av social och kulturell härkomst. De

erfarenheter och den tysta kunskap som kan förknippas med kulturell och social härkomst kan

komma till uttryck på andra sätt än genom diskussion, reflektion och argumenterande. Med

tanke på dokumentens betoning av språkets betydelse kan en öppenhet inför uttrycksformer

som i överförd bemärkelse kan betraktas som språk; formspråk, rörelse, måleri och hantverk

också vara viktiga.

Från barn till samhällsmedlem
Den utveckling genom olika roller som jag tycker mig se i skollagens olika sätt att använda

begreppen barn, elev, ungdom och samhällsmedlem. Ger en bild av någon som är i

förändring. Denna bild av förändring är tydlig i Läroplanen och Kursplaner och

betygskriterier. De individuella eller samhälleliga motiven till denna förändring sägs inte vara

i motsättning till varandra. Det individuella, det kunskapsmässiga och det samhälleliga

motivet beskrivs som aspekter på denna förändring.

De föreställningar om barnen som jag har sett ger intryck av en fullt kompetent person redan

från skolstart. En person som har alla förmågor latent men som uttrycker dem på olika sätt vid

olika ålder och mognad. Den sammanfattande bilden av barnen skulle då vara någon som är i

förändring, någon vars latenta förmågor är under framkallning, vars unika egenart skall

upptäckas av barnet i det sociala samspelet. Det pedagogiska mötet mellan barnen och läraren
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och samspelet mellan barnen får i en sådan belysning en stor betydelse. Ett möte som bär på

möjligheten att utveckla individen i ett socialt sammanhang.

Skollagens förändrade text där två syften: utveckling till harmoniska människor och till

dugliga ansvarskännande samhällsmedlemmar förts samman till ett syfte: ansvarskännande

människor och samhällsmedlemmar betonar skolans nytta för samhället framför individen.

Det kan ur en marxistisk analys ses som ett sätt att öka humankapitalet genom att exploatera

barnen i namn av det allmännas bästa. Denna inriktningen mot kunskap, kompetens och

individuell utveckling kan riskera att skymma skolans roll som omvårdande och fostrande

instans. Här finns en etisk fråga om i vilken grad samhället ska forma passande medlemmar

eller, i människans tjänst, ge utrymme för barnen att utvecklas efter sina intentioner. Liksom

det ur ett konstruktionistiskt perspektiv finns en fråga om det är möjligt att tala om egna

intentioner som inte följer normen.

Det kan finnas anledning att fråga sig i vilken utsträckning barnen har och ska ha inflytande

över sin utbildning. Det inflytande som barnen nu har är i praktiken så omgärdat av andras

övergripande inflytande att det är svårt att beskriva som ett reellt ansvar. Det blir i det

sammanhanget angeläget att studera vilket utrymme som finns för konkurrerande bilder av

vad ett skolbarn är och vad de ska göra i skolan. Den uppenbara betoningen av

samhällsperspektivet och språkets betydelse i resultaten leder till frågan i vilken utsträckning

de andra ämnena i skolans kursplan bidrar till betoningen av samhällsperspektiv och språk

och på vilket sätt de bidrar till konstruktionen av barnen. Frågan om hur bilden förändrats

under de senaste årtiondenas nedskärningar i den offentliga sektorn och vilket samband som

kan finnas mellan dem återstår också att utreda.
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