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Den svenska läroplansutvecklingen – Begrepp 
och tendenser 
Daniel Sundberg & Ninni Wahlström 

Läroplansfrågornas aktualitet 
Läroplaner har det senaste decenniet kommit att inta en central plats internat-
ionellt sett inom utbildningspolitiken. Inte minst har läroplaner och läro-
plansreformer befunnit sig i fokus för politikers strävan att förbättra utbild-
ningssystemets och skolornas verksamhet och resultat. Internationellt har det 
växt fram en stark policyrörelse som kännetecknas av att den lyfter fram 
verksamhetens utfall som sitt centrala intresse, samtidigt som rörelsen före-
språkar att tydliga kunskapsstandarder formuleras centralt för att sedan till-
lämpas lokalt på de olika skolorna (Andersson-Levitt 2008). Läroplansforsk-
ning pekar emellertid på att implementeringen av denna typ av läroplaner till 
olika nationella, kulturella och politiska traditioner och system innehåller 
såväl spänningsfält som motsägelser (Forsberg & Pettersson 2014, Sivesind 
& Karseth 2010, Sundberg & Wahlström 2012). En pågående transnationell 
trend är alltså tydligt märkbar, men ingalunda given när det gäller konse-
kvenser. 

Läroplaner har historiskt varit länkade till kulturell, social och politisk in-
tegration och ett instrument för nationalstater att bygga nationella identiteter 
och referensramar hos den uppväxande generationen. Denna läroplansfunkt-
ion har emellertid omprövats de senaste decennierna givet flera olika fak-
torer som (i) statens svårigheter att tillförsäkra jämlik utbildning och skol-
gång för alla medborgare, (ii) fler läroplansintressenter från civilsamhälle 
och privat sektor som aktivt påverkar skolans innehåll och former, (iii) fram-
växten av internationella organisationer och aktörer som definierar en global 
utbildningspolitisk agenda, och (iv) transnationaliseringar av ramverk och 
läroplansmodeller i ett tilltagande utbyte och lärande mellan länder. 

Läroplansforskningen står mitt i en omvälvande period av förändringar 
och vi vill i detta kapitel ställa frågor om den svenska läroplansutvecklingen 
och hur kunskapslandskapen på samhälleliga transnationella och nationella 
utbildningspolitiska arenor också kan förstås på programmatiska nivåer (den 
faktiska läroplanen) och lokala skol- och klassrumarenor (den genomförda 
läroplanen). Läroplansfrågorna om urvalet, organiseringen och bedömningen 
av skolkunskaperna är inte begränsad till en officiell policynivå. Vi kommer 
i texten att argumentera för en transnationell förståelse kring den svenska 
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läroplansutvecklingen, där läroplansanalyser också kopplas samman med 
skol- och klassrumsanalyser, likt de en gång utvecklades i den klassiska lä-
roplansteorin. Idag har det öppnats, vill vi mena, nya sådana möjligheter 
genom den diskursiva institutionalismen och begrepp som rekontextuali-
sering.  

I denna text kommer vi, utifrån läroplansreformen för grundskolan i Sve-
rige, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, i 
fortsättningen kallad Lgr 11, visa och diskutera hur den svenska läroplanen 
tagit form under påverkan av samtida transnationella standardsbaserade po-
licyrörelser. Genom exempel på hur den transnationella utbildningspolitiska 
diskursen har förståtts och anpassats till ett svenskt sammanhang då den 
översatts till en nationell förståelse, sätts rekontextualiseringsbegreppet sär-
skilt i arbete. Kapitlet pekar på en rad förskjutningar i den svenska läro-
plansutvecklingen och kunskapsfrågorna de två senaste decennierna, vilka 
har betydande implikationer för lärare och deras undervisning1.  

Hur beforskas läroplansfrågorna? – något om 
läroplansteorins utveckling i Sverige 
Redan när Elliot Eisner (1979) diskuterar den amerikanska skoldebatten och 
läroplansforskningen i slutet av 1970-talet så karakteriserar han den som 
tydligt inriktad på baskunskaper och standards. Eisner tar upp tar upp den så 
kallade back-to-basicsrörelsen som ganska ensidigt poängterar vikten av att 
skolan framför allt måste ge eleverna grundläggande kunskaper i att läsa, 
skriva och räkna. För att vi ska veta att eleverna verkligen har nått de kun-
skaper som samhället förväntar sig av dem så måste kunskaperna testas. 
Resultaten av testen är så intressanta att de publiceras i media, där föräldrar 
och allmänhet kan jämföra resultaten från de egna barnens skola med resul-
taten från andra skolor. Eisner (1979) menar att det generellt finns en över-
tygelse om behovet av en tydlig lägsta acceptabel nivå för de så kallade bas-
kunskaper som alla elever minst måste uppnå, vilket i sin tur leder till före-
ställningen om utbildning som en produkt som skolan levererar. För att för-
säkra sig om att skolan har erbjudit den produkt som eleverna utlovats så 
måste eleverna kunna visa och uttrycka sina kompetenser på ett tydligt sätt 
för läraren, så att läraren i gengäld kan bekräfta elevernas resultat med en 
bedömning i form av betyg eller liknande. Utifrån 1960-talets inflytande från 
psykologin argumenterar Eisner för att läroplanen känns igen som ”en plane-
rad sekventiell serie av olika steg som ska leda till mål som är kända i förväg 

                                                
1 När det gäller frågan om kunskap i relation till läroplaner vad räknas som kunskap, har vi 
inspirerats av Eva Forsbergs många intressanta och infallsrika studier och analyser (t.ex. i 
Lundahl& Forsberg 2006, Forsberg 2007, Carlgren; Forsberg & Lindberg 2009, Forsberg 
2012). 
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och som nås med hjälp av ett maximum av pedagogisk effektivitet” (Eisner 
1979, s 10) 

Det går ganska enkelt att uppfatta likheter med dagens svenska skoldebatt 
och att känna igen begrepp som ”kompetens” och ”leverans”. Eisner (1979) 
strävade efter att utveckla en annan syn på skola och utbildning och ett annat 
anslag för läroplansforskningen. Han hade inget emot utvärdering av elever-
nas kunskaper och kompetenser, men menade att en bedömning av elevers 
kunskaper och kompetenser måste få ta elevens samtliga uttryckssätt i an-
språk. På liknande sätt betraktade han lärarens undervisning som en konst, 
ett artisteri, snarare än som ett evidensbaserat handlingssätt som ska leda till 
ett önskat och fördefinierat resultat. Eisner aktualiserar redan här det som är 
mål- och resultatstyrningens grundläggande dilemma. Det är viktigt att for-
mulera vissa grundläggande krav på kunskapsmål som eleverna ska uppnå å 
ena sidan, men om nästan alla elever når kraven för den lägsta betygsnivån 
så väcks genast frågan om kraven kanske är för lågt ställda å den andra si-
dan.  

Så har då inget hänt sedan 1970-talet? Vi tror att två slutsatser kan dras av 
denna historiska betraktelse. Den första slutsatsen är att studieobjektet, det 
vill säga skolans verksamhet, över tid uppvisar ganska stor likhet i sin pro-
blemställning om vad som räknas som kunskap och hur denna ska kontrolle-
ras. Den andra slutsatsen är att läroplansforskningens kunskapsobjekt, som 
betecknar det sätt som läroplansforskarna ställer sina frågor på, däremot i 
stället växlar över tid. En tredje slutsats skulle också kunna vara att läro-
plansforskningen inte har förmått att rå på den generella bild av skolan som 
skissades i avsnittets inledning, mer än temporärt. Föreställningen om en 
skola som ska förse eleverna med baskunskaper och kontrollera elevernas 
kunskaper är stabil, såväl historiskt som geografiskt. För att återigen referera 
till Eisner (1979) så har de metaforer och det språk som vi använder när vi 
talar om skola en avgörande betydelse för uppfattningen om vilka värdering-
ar som bör styra skolan och hur skolans utbildning bäst kan genomföras. 
Utifrån vilka bilder och med vilka begrepp har då den läroplansteoretiska 
forskningen ställt sina frågor om skolan i ett svenskt sammanhang?  

Under 1960-talet riktade Urban Dahllöf uppmärksamheten mot skolverk-
samhetens struktur och processer för att rätt kunna tolka utvärderingars re-
sultat. Genom att göra reanalyser på tidigare data där också faktorer som 
kunskapsprovens svårighetsgrad och nedlagd undervisningstid tillmättes 
betydelse för tolkningen av resultatet så fann Dahllöf att inte bara kunskaps-
resultat och en liknande undervisningsmetod behövde tillmätas betydelse. 
Lika viktigt är att utforska provens innehållsvaliditet och den process som 
ledde fram till resultaten. De ramar för undervisningen som Dahllöf specifikt 
uppmärksammade var elevgrupperingens sammansättning, den totala tiden 
som stod till förfogande för undervisingen och de läromedel som lärare och 
elever hade tillgång till (Dahllöf 1999). Detta tänkande i termer av ramar-
processer-resultat utgör en grund för såväl det ramfaktorteoretiska tänkandet 
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som för den teoribaserade utvärderingen. Om utvärderingen utgår från någon 
form av ram för undervisningen så bör man fråga sig både varför denna ram-
faktor ser ut som den gör och varför den har betydelse just här och nu. Där-
efter riktas fokus mot vilka processer som ligger mellan ramen och ett för-
väntat utfall. När utfallet analyseras och prövas sker det i relation till de ked-
jor av processer som antagits styra utfallet (a.a.). Läroplansforskningen an-
vänder begrepp som re-analys, makromodeller, efterprövning och process-
data.  

Ulf P. Lundgren (1979/1989) förde mera konkret in klassrummet i läro-
plansforskningen. Den teoribaserade utvärderingen växte fram som en reakt-
ion mot testinriktade utvärderingar av enkel output-inputmodell, men ambit-
ionen stannade inte vid övergripande utvärderingar. De psykologiska inlär-
ningsteorierna visade sig ha lite att bidra med när det kom till didaktik, där-
för behövde kunskaper om inlärning fördjupas med hjälp av empiriskt 
underbyggda modeller om undervisning. Fokus för klassrumsforskningen 
återfinns i relationen mellan undervisning och inlärning, eller mellan externa 
och interna processer. Utgångspunkten är att klassrumsundervisning är en 
komplex social process som kräver en tydlig avgränsning i fråga om vilka 
dimensioner i undervinsingen som ska observeras och hur dessa observat-
ioner ska genomföras. Lundgren initierade en svensk klassrumsforskning 
som studerade undervisningsprocessen i relation till undervisningens inne-
håll med avseende på läroplan. Avsikten med den läroplansteoretiskt inrik-
tade klassrumsforskningen är att utifrån direkta klassrumsobservationer ana-
lysera kommunikativa relationer utifrån ett innehållsperspektiv, för att däri-
genom bättre kunna förklara undervisningsprocessers villkor, med implikat-
ioner också för skolans praktik. Metodutvecklingen för denna inriktning av 
klassrumsforskningen hämtade framför allt sin inspiration från den ameri-
kanska klassrumsforskningen inom det läroplansteoretiska fältet. Den 
svenska klassrumsforskningen intresserade sig inte enbart för lärarens kom-
munikation med elever som grupp, utan också för hur kommunikationen 
fördelades mellan lärare och olika elever (Gustafsson 1977). Karakteristiska 
begrepp är kod, undervisningsprocess, styrgrupp, språkspel, turtagning, pe-
dagogiska roller.  

Till utmanarna mot ett tidigare kvantitativt och funktionalistiskt domine-
rat forskningsparadigm hörde den så kallade nya utbildningssociologin som 
också kom att få en tydlig påverkan också på svensk läroplansforskning. 
Framförallt var det två brittiska forskare, Basil Bernstein och Michael 
Young, som med sin forskning utvecklade begrepp för hur social klass kan 
förstås i relation till kunskap och utbildning. Bernsteins grundbegrepp klassi-
fikation och inramning är fortfarande i hög grad aktuella för att undersöka 
rekontextualiseringsprocesser från policy till läroplan och från läroplan till 
undervisningspraktik. På motsvarande sätt har Michael Young återigen pla-
cerat kunskapsbegreppet i läroplansforskningens epicentrum genom att ar-
gumentera för att skolans ständiga uppgift är att arbeta för en förskjutning 
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från maktens företräde till giltig kunskap till att sprida giltig kunskap till alla 
(Young 2008, 2015). Om den nya utbildningssociologin under 1970-talet 
främst kom att intressera sig för utbildningens reproduktion, och därmed såg 
undervisningen som i viss utsträckning determinerande, så erbjöd 1980-talet 
istället ett starkt intresse för didaktiken som forskningsfält. Här sammanföll 
två olika forskningstraditioners engagemang för didaktiska frågeställningar, 
men det sätt varpå frågorna ställdes formulerades olika utifrån de två olika 
perspektiven. Medan den fenomenografiskt inspirerade didaktiken grundas i 
variationsteorin och ställer frågor om hur elever bäst tillägnar sig ett visst 
kunskapsinnehåll, så ställer den läroplansteoretiskt inriktade didaktiken frå-
gor om kunskapsinnehållet i sig, dock inte som ett vetenskapligt utan som ett 
etiskt och politiskt problem (jfr Englund 1986). Det är i denna senare tradit-
ion som innehållsanalyser av läromedel och läroplaner har utvecklats i linje 
med en språklig vändning, där framförallt begreppet diskurs har framstått 
som ett produktivt begrepp för att urskilja hur ett samhälles olika sociala 
krafter strävar efter att dominera läroplanens innehållsliga agenda. 

Med denna korta översikt vill vi visa hur skolans uppgift, som i någon 
mening alltid är att utgöra en gemensam referensram för den nya generation-
ens kunskapsinhämtning, har utforskats ur olika perspektiv under de senaste 
femtio åren. Allteftersom samhället utvecklas ställs frågorna ur nya perspek-
tiv. I dagens globaliserade och heterogena samhälle lyfts återigen frågor 
fram om skolans effektivitet, förmåga att erbjuda alla elever relevanta bas-
kunskaper och att kontrollera att så sker. Den evidensbaserade policy som 
EU förespråkar och den evidensbaserade undervisning som Skolverket, med 
stöd i skollagen, är uttolkare av, leder till ett förnyat intresse för utvärdering 
och klassrumsforskning. 

Några tendenser i 2000-talets läroplansforskning 
Medan en postmodern fenomenologisk forskningsbas, där identitetsfrågan 
och det personliga tas som utgångspunkt för en kritisk granskning av skolan 
och läroplanen, har präglat den nutida utvecklingen i USA (se t.ex. Pinar 
2004) så har ”den språkliga vändningen” på många sätt kommit att påverka 
utvecklingen av den läroplansteoretiska forskningen i Sverige. Med utgångs-
punkt i språkets konstituerande roll för hur vi förstår världen har den peda-
gogiska forskningen intresserat sig för med hjälp av vilka begrepp skola och 
utbildning kan analyseras. Det har i sin tur lett till ett förnyat och ökat in-
tresse för pedagogisk filosofi. Filosofer med utvecklade teorier om språk, 
kommunikation och social interaktion har lämnat viktiga bidrag till det pe-
dagogiska forskningsfältet. Begreppens centrala roll leder både till en kamp 
om dess innebörd och användningsområde å ena sidan och en möjlighet för 
olika forskningsinriktningar att närma sig varandra å andra sidan. Således 
har läroplansforskning och den sociokulturella forskningen (se t ex Säljö 
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2000) flera gemensamma referenser till företrädare för den pedagogiska 
filosofin som lyft fram den sociala och kommunikativa dimensionen i män-
niskors lärande, som till exempel Bakhtin, Vygotsky, Mead och Dewey. Det 
filosofiska intresset återspeglar sig också i den framträdande roll som kom-
munikations- och språkfilosofer som Habermas och Foucault, med ett in-
tresse för hur språklig kommunikation präglar människans villkor, har fått 
inom pedagogiken (jfr Englund 2004).  

Läroplanen har ett antal mål som delvis överlappar varandra, allt från att 
bidra till elevernas intellektuella utveckling till att förbereda dem för att axla 
rollen som samhällsmedborgare och att bidra till sitt lands ekonomiska ut-
veckling. Hur dessa mål bäst ska kunna uppnås genom dagens skolutbildning 
och hur målen ska balanseras mot varandra är frågor som har stått i centrum 
för 2000-talets läroplansteoretiska forskning. I linje med dessa samhällsför-
ändringar har det skett stora organisatoriska och institutionella förändringar 
av skolan i flera länder. Inte minst kan man se en förskjutning mot en mera 
marknadsinriktad syn på skolan och dess uppdrag. Att vi under 2000-talet 
har sett en liknande förändring i flera länders skolsystem med sinsemellan 
olika traditioner och historia beror till stor del på det yttre tryck som skapats 
dels genom en alltmer globaliserad ekonomi (Lundgren 2015), dels genom 
ett alltmer etablerat transnationellt policysamarbete vad gäller skola och 
utbildningspolitik.  

Förutom en marknadsinriktad syn på skola och ett transnationellt samar-
bete på policynivå kännetecknas 2000-talets skolpolitik av en statlig strävan 
att få bättre kontroll över skolans verksamhet för att därigenom också kunna 
ställa krav på ökad kvalitet och ökade kunskapsresultat. Kontrollen handlar 
inte bara om hur varje nationellt skolsystem förhåller sig till sitt lands läro-
planer utan än mer om hur de klarar sig i relation till internationella kun-
skapsmätningar som OECD:s PISA-undersökningar. Den fråga som läro-
plansforskare ställs inför är hur man som forskare kan förhålla sig till spän-
ningen mellan att betrakta läroplanen som ett någorlunda självständigt ram-
verk för skolans verksamhet till att betrakta läroplanen som ett alltmer 
instrumentellt verktyg för bredare politiska, sociala och ekonomiska syften.  

Vad som framför allt präglar denna inriktning på marknad, fritt val av 
skola och ansvarsutkrävande är en uppfattning om kunskap som nytta och ett 
medel för att nå andra mål i stället för att förstå kunskap som ett värde i sig. 
En sådan instrumentalism i synen på kunskap förändrar själva konstruktion-
en av läroplanen. I många länder har ämneskunskap och ämnesindelning fått 
en svagare position till förmån för generiska kompetenser som att kunna 
tänka tillsammans, samarbeta i heterogena grupper, lära att lära etc. De nya 
principerna för kunskapsfrågorna och läroplanernas utformning som bygger 
på kompetenser, förmågor och resultat har lett till en betoning på ”görande” 
snarare än på ”kunnande”, i en strävan efter ”nyttiggörande” av skolkun-
skapen och att få fram mätbara resultat och (Yates & Young 2010). Här har 
framför allt Micahel Young (2008) lyft fram en kunskapssociologisk dis-
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kussion som genererat ett förnyat intresse för realismen i termer av social 
realism (Young 2015), kritisk realism och transaktionell realism  

Under 2000-talet har det skett ett skifte från att betrakta läroplaner och lä-
roplansforskning som i stort sett nationella angelägenheter i ett decentrali-
serat perspektiv till att förstå policyprocesser och utbildningsreformer ur ett 
transnationellt perspektiv med staten som huvudaktör på den nationella are-
nan. Med paradigmet om en global kunskapsekonomi som ordnande policy-
princip så blir begrepp som ”europeisering” och mellanstatliga jämförelser 
allt mer framträdande. Även om läroplansforskningen nu möter nya utma-
ningar i form av en utbildningspolicy som domineras av utvärderingar, resul-
tat, standards, evidens och kontroll, så innebär det inte att den kritiskt reflek-
terande läroplansforskningen har spelat ut sin roll, tvärtom. Läroplansforsk-
ningen har närmast fått en ny vitalitet genom att den har tvingats förhålla sig 
till frågor om läroplanens innehåll och kunskapsbegrepp, komplexa styrfor-
mer och förändrade innebörder av vad som menas med skolans medborger-
liga bildning. Genom denna utmaning har läroplansforskningen både betrak-
tat läroplanen som en källa till pedagogisk förnyelse och som en organise-
rande motkraft till en internationell policyagenda (Sivesind; Van den Akker 
& Rosenmund 2012). Läroplansteorins syfte är inte endast att utforska 
bakomliggande antaganden och samhälleliga förutsättningar för olika länders 
reformagendor. Den vill också undersöka hur respektive utbildningsreform 
skapar sin egen policyagenda genom att kombinera och omformulera olika 
element från den transnationella policyarenan till sina egna unika uttryck. 
Därigenom blir en komparativ läroplansforskning central, både för att kunna 
få syn på vad som binder samman olika nationella reformer och vad som ger 
varje reform sin nationella konfiguration. De komparativa studierna tar form 
genom att nationella reformer ställs i relation till transnationella reformrörel-
ser, genom en mer direkt jämförelse mellan samtida reformer i två eller flera 
länder, eller genom att olika studier av läroplansreformer relateras till 
varandra.  

Det yttre policytrycket och de internationella kunskapsmätningarna har 
bidragit till att 2000-talet präglats av ett sociokulturellt fokus på villkor för 
lärande, som dock till stor del har utvecklats utanför ett läroplansteoretiskt 
fokus. Vad som i stället har utmärkt läroplansforskningen är ett sökande 
efter relevanta begrepp och pedagogisk-filosofiska utgångspunkter för att 
förhålla sig till förskjutningar i begrepp som kunskap, ansvar, globalisering 
och rättvisa. Vidare har den transnationella arenan på allvar etablerats som 
en del av en vidare samhällelig nivå i en läroplansteoretisk teoribildning för 
att förstå den statliga formeringen av utbildningspolitiken. Här kan man tala 
om en denationalisering av policyagendan i relation till en tidigare i första 
hand inomstatligt orkestrerad reformagenda (Wahlström 2011, Sundberg & 
Wahlström 2012). En utveckling mot flera aktörer och flera mer eller mindre 
samspelta arenor har lett fram till ett behov av att förstå utbildningspolitiska 
diskurser både som innehåll och handling. Från en grund byggd på Viven 
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Schmidts (2012) teoribildning om diskursiv institutionalism kan de språkliga 
diskursiva uttrycken förstås i termer av koordinerande och kommunikativa 
diskurser där såväl själva den språkliga handlingen som dess innebörd kan 
analyseras. För att förstå den transformering av policy- och kunskapsdiskur-
ser som sker mellan olika arenor bör Bernsteins (2000) begrepp rekontextua-
lisering särskilt framhållas. Rekontextualisering av olika begrepp innebär att 
de ges en delvis ny mening när de omformuleras, omorganiseras och om-
förstsås på nya arenor.  

Några tendenser i den svenska läroplansutvecklingen – 
förskjutningar mellan Lpo94 och Lgr 11 
Grunden för kunskapssynen i svensk skola från mitten av 1990-talet och 
framåt lades i betänkandet Skola för bildning (SOU 1992:94). I det andra 
direktivet som den då nytillträdda regeringen gav till utredningen skriver 
regeringen att en ”närmare analys av begreppen kunskap och bildning bör 
ligga till grund för översynsarbetet” (SOU 1992:94 s. 324).2 Förutom att 
kunskapsbegreppet fick en central roll i 1990-talets läroplansreformer ut-
märktes också reformarbetet av att läroplanernas struktur och innehåll skulle 
anpassas till den mål- och resultatstyrning för skolan som införts 1991. Mål- 
och resultatstyrningen innebar, när den kopplades samman med styrningsfi-
losofin New Public Management, ett nytt sätt att tänka om skolans verksam-
het. I stället för att förstå skolans utbildning som en kontinuerlig process där 
eleverna tillägnar sig mer avancerade kunskaper efterhand i individuell takt, 
skulle nu skolans kunskapsmål formuleras i termer av vilka kunskaper som 
ska vara uppnådda vid en viss tidpunkt som ett resultat av skolans undervis-
ning. I läroplanen Lpo 94 fick mål- och resultatstyrningen en lösning som 
innebar ett ”både-och”. De så kallade uppnåendemålen uttryckte en lägsta 
nivå för kunskaper som alla elever i årskurs 5 respektive i årskurs 9 skulle ha 
tillägnat sig. Dessa mål, som svarade mot mål- och resultatstyrningens be-
hov, kompletterades med så kallade strävansmål för samma årskurser. Syftet 
med de mer gränslösa strävansmålen var att visa på ämnets bredd och djup 
och på elevernas möjligheter att utveckla kunskaper inom ämnet.  

I argumentationen inför en förändrad kursplanestruktur för läroplanen Lgr 
11 utsattes de dubbla målnivåerna för stark kritik. I stället kom ordet ”tyd-
lighet” att spela en stor roll. Argumentet löd att en likvärdig undervisning 
endast kan garanteras med hjälp av klara och entydiga mål. Likaså ska inne-
hållet för undervisningen tydligt anges i respektive kursplan. Den mest ge-
nomgripande förändringen för läroplanen Lgr 11 blev dock det nyuppfunna 
begreppet ”kunskapskrav”. Kraven på vilka kunskaper eleverna ska uppnå 
                                                
2 För en uttömmande diskussion om kunskapsbegreppet med grund i 1990-talets läroplans-
reform se t ex Carlgren; Forsberg & Lindberg (2009) eller Carlgren (2015). 
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måste uttryckas så tydligt att lärare, elever och vårdnadshavare enkelt ska 
förstå vad de innebär. Eftersom innehållet i avsnitten i de inledande avsnitten 
Skolans värdegrund och uppdrag och Övergripande mål och riktlinjer är i 
stort sett detsamma i Lpo 94 och Lgr 11 finns inte orsakerna till de stora 
skillnaderna mellan läroplanerna att finna i framskrivningen av synen på 
kunskap eller värden. I stället handlar det om vad Allan Luke (2013) beteck-
nar som de ”tekniska” delarna av läroplanen. Luke konstaterar att struktur 
och rubriker ofta är ”givna” innan själva arbetet med att skriva en kursplan 
påbörjas. Det innebär att beteckningarna på kursplanens olika delar aldrig 
riktigt problematiseras. I stället blir uppgiften för de experter som engageras 
i kursplaneskrivandet att fylla i texter inom en given struktur. Detta stämmer 
väl överens med hur begreppet kunskapskrav lanserades redan i den utred-
ning som föregick arbetet med att ta fram nya kursplaner till läroplanen Lgr 
11. Med Luke (2013) argumenterar vi för att läroplansforskare måste, liksom 
tidigare, fortsätta att kritiskt granska en läroplans underliggande antaganden 
och ideologiska grund för att kunna uttala sig om kunskapssyn, innehålls-
fokus, värdegrund och likvärdighet. Men den läroplansteoretiska forskningen 
behöver också ägna betydligt större uppmärksamhet än hittills åt effekterna 
av den faktiska strukturen och benämningen av läro- och kursplaners olika 
delar, eftersom också den tekniska formen för en kursplan spelar roll för hur 
den tolkas, tillämpas och omsätts i undervisningspraktik. En jämförelse mel-
lan Lpo 94 och Lgr 11 är ett bra exempel på ”teknikaliteternas” betydelse.  

Medan Lpo 94, trots sina uppnåendemål, i termer av typologi kan katego-
riseras som en kompetensorienterad läroplan måste Lgr 11 utifrån sin struk-
tur och sitt innehåll betecknas som en resultatorienterad och standardsbase-
rad läroplan. Vid en analys av kursplanerna i svenska för årskurs 5 i Lpo 94 
respektive årskurs 6 i Lgr 11 som utgår från Bernsteins (2000) två pedago-
giska grundmodeller, kompetens- respektive resultatmodellen, framgår skill-
naderna tydligt. Jämförelsen görs mellan sex olika kännetecken som kan 
appliceras på bägge modellerna: plats, tid, utvärdering, kontroll, elevers tex-
ter samt autonomi. Lpo 94 har en svag klassifikation av platsen för undervis-
ningen. Vad gäller tid så prioriteras nuet snarare än vad som ska presteras i 
en kommande utvärdering av kunskaperna. Kontrollen över undervisnings-
processen är till stor del förlagd till eleven själv, med läraren som handledare 
och övervakare. Därmed blir också elevens autonomi relativt hög. Samman-
taget stämmer dessa karakteristika väl in på en kompetensbaserad modell. En 
analys av kursplanen i svenska för åk 6 i Lgr 11 leder till närmast motsatt 
resultat. Platsen och undervisningsformen är reglerad i läroplanen genom 
anvisningen om strukturerad undervisning under lärares ledning, både i hel-
klass och som individuell undervisning. Kunskapskraven har fått en domine-
rande plats. Det är tydligt för eleverna när och hur deras kunskaper utvärde-
ras och tidsaspekten riktas framåt mot kommande prov och betygssättning. 
Krav och kontroll leder till att avvikelser från det förväntade synliggörs som 
just avvikelser. Sammantaget innebär de tydliga strukturerna för innehåll och 
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utvärdering, i kombination med ett ökat antal nationella prov, att elevernas 
autonomi begränsas. Lgr 11 överensstämmer därmed till största delen med 
en resultatbaserad grundmodell (Wahlström kommande). 

Men spelar det då någon roll vilken typologi som en läroplan baseras på? 
Ja, vi menar, i likhet med Luke (2013) att läroplanens struktur får konse-
kvenser för hur innehåll och kunskapsförväntningar kan skrivas fram i de 
olika kursplanerna. Ges läroplanen en tät koppling till mätbara kunskapsre-
sultat kommer innehåll och kunskaper att formuleras och tolkas på ett speci-
fikt sätt. Vid en motsvarande analys som ovan av de båda kursplanerna i 
svenska, men den här gången för årskurs 9, framgick det att en viss form av 
utbildningssvärden blev helt dominerande i Lgr 11 medan det fanns en större 
spridning i Lpo 94. Analysen gjordes utifrån en utbildnings instrumentella, 
inre samt positionella värden. Det finns alltid instrumentella inslag i all ut-
bildning eftersom det helt enkelt behövs vissa kunskaper att bygga vidare på 
för att utveckla fördjupade kunskaper inom ett ämnesområde. Ett exempel på 
kunskapens instrumentella värden är vad vi brukar kalla baskunskaper. Ut-
bildningens inre värden utgörs av att kunskap är berikande i sig för en indi-
vids utveckling och sätt att förstå världen. Utbildningens positionella värden 
kan vara av två slag. Dels kan de beteckna möjligheter att nå vissa betyg, att 
gå på vissa skolor etc. för att komma vidare i utbildningssystemet och i för-
längningen att nå en viss yrkesposition, dels betecknar positionella värden 
hur olika grupper av elever positioneras inom utbildningen i relation till 
identitet, som kön, etnicitet och klass. Utifrån en sådan analys av de båda 
läroplanerna framgår det att kursplanen i svenska i Lpo 94 lämnar visst ut-
rymme för samtliga värden medan de instrumentella värdena i kursplanen i 
Lgr 11 är helt dominerande. I Lgr 11 osynliggörs utbildningens inre värden 
och de informella positionella värdena som har med skilda grupper och iden-
titeter att göra (Wahlström 2014b) och det har en hel del att göra med de 
begränsningar som formuleringen av tydliga kunskapskrav implicerar.  

Läroplansreformen Lgr 11 kan alltså inte förstås som en modifiering av den 
förra läroplanen Lpo 94. Lgr 11 måste i stället betraktas som en fristående 
läroplansreform eftersom den inbegriper genomgripande förskjutningar och 
skiften vad gäller typ av läroplanskonstruktion, kunskapsemfaser, innehålls- 
och arbetsformer och lärares professionella läroplansarbete. Utvärderingen 
pekar på att den svenska läroplansutvecklingen rymmer underliggande för-
skjutningar i linje med de internationellt förekommande läroplansdiskurserna 
och läroplansorienteringarna. Läroplansreformen Lgr 11 har i väsentlig ut-
sträckning påverkats av transnationella policytrender som inneburit ideolo-
giska skiften i svensk utbildningspolicy, vilket har lett till en denationaliserad 
utbildningskonception och en ökad instrumentell syn på skolans kunskapsupp-
drag (Sundberg & Wahlström 2012, Wahlström 2014). Framför allt har kon-
struktionen och implementeringen av Lgr 11 varit en del av en koordinativ 
transnationell diskurs som handlat om tekniska hur-aspekter av läroplanen, 
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snarare än en kommunikativ om vad elever behöver utveckla kunskap om i ett 
framväxande samhälle.  

Hur ska vi förstå den svenska läroplansutvecklingen? 
Eliot Eisners observationer kring läroplansfrågorna i slutet av 1970-talet är i 
en mening fortfarande aktuella. I omställningen till ett framväxande alltmer 
informations- och kunskapsintensivt samhälle ser dock svaren annorlunda ut. 
Läroplansforskningen har många utmaningar när det gäller att utveckla teo-
rier och begrepp för att förstå och förklara såväl kontinuiteter som föränd-
ringar, men också i att kritiskt påvisa innebörder och implikationer av vissa 
utvecklingslinjer. Alla läroplaner ligger inbäddade i normativa värden. Idag 
är läroplansfrågorna på ett delvis nytt sätt kopplade en tilltagande kulturell 
mångfald och diversitet kring elevers olika förutsättningar. Det finns nya 
frågor att ställa när gäller verksamma samhällskrafter inbegripna i skolre-
formerna (Englund 2004, Forsberg 2007, Lundgren 1979/1989, Sundberg & 
Wahlström 2012).  

För att förstå den svenska läroplansutvecklingen är det viktigt att flera 
olika läroplansaktörer inbegrips i analysen. Staten är i en mening en om-
kopplingsstation i läroplansprocesserna. Inte minst utgör OECD och EU en 
kraftfull reformkoalition på den internationella utbildningspolitiska arenan. 
Flera starka policyaktörer har under det senaste decenniet drivit en transnat-
ionell läroplansdiskurs i riktning mot mer kompetensorienterade läroplans-
konstruktioner. Genom att utveckla olika programmatiska styrningsverktyg, 
som EU:s metod för öppen samverkan och OECD:s kunskapsundersökningar 
i form av PISA-undersökningar, skapas ett mer tekniskt, avnationaliserat och 
likformigt utbildningsspråk för länders nationella läroplaner och styrnings-
dokument, från förskola till högre utbildning (Sundberg & Wahlström 2012).  

Läroplaner som program för undervisning är dock inte bara tekniska frå-
gor. Innehålls- och urvalsfrågorna om vad som ska räknas som kunskap bör 
inta centrum för en kritisk uppmärksamhet. Läroplansanalyser av Lgr 11 
som vi tagit upp denna text (jfr. ävenSundberg & Wahlström 2015) visar 
t.ex. på avsevärda diskursiva förskjutningar mellan Lpo 94 och Lgr 11 när 
det gäller bakomliggande idésystem, de kunskapsbegrepp som används och 
hur kompetenser och förmågor förstås och relateras till läroplanen. Det är ett 
resultat som motsäger officiella deklarationer som föregick Lgr 11 om att 
denna läroplansreform skulle vila på samma kunskapssyn som dess före-
gångare och endast uppfattas som en revidering av den tidigare läroplanen 
Lpo 94. Trots officiella deklarationer om kontinuitet avseende kunskapssyn, 
värdegrund etc. visar alltså djupare analyser på betydande förskjutningar 
avseende underliggande filosofiska idéer, kulturella normer och ideologiska 
diskurser. När läroplaner analyseras är det viktigt att dessa lager av läro-
plansförändringar tas i beaktande.  
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Vad vi också pekat på i denna text är att så kallade ”resande läroplans-
idéer” omtolkas när de rekontextualiseras i olika nationella och lokala kon-
texter. Genom begreppet rekontextualisering undersöks hur olika arenor i 
utbildningssystemet tolkar och omtolkar en reform. Skolreformer betraktas 
som ”rörliga” i den meningen att den förstås på olika sätt på till exempel 
policynivå, kommunal nivå och skolnivå, men den skiljer sig också åt i tolk-
ning mellan olika kommuner, skolor och lärare. Vidare är en reform rörlig i 
den meningen att olika arenor påverkar varandras tolkning och att tolkningen 
av en viss reform också förändras över tid. Tid, rum och kontext förstås 
alltså inte som fixerade givna bakgrundsvariabler utan blir en del av under-
sökningen.  

För läroplansforskningen väcks viktiga frågor om hur reformers bärande 
begrepp ges delvis nya betydelser när de reser över från sina ursprungliga 
sammanhang till nya tillämpningsområden, som t. ex olika utbildnings- och 
skolarenor. Begreppet mål- och resultatstyrning utgör ett exempel på ett 
sådant reformbegrepp som rekontextualiseras, dvs. förstås på delvis nya sätt, 
när det flyttas över från ett ursprungligt ekonomiskt budgetsammanhang in i 
skolans praktik. Men, som vi gett exempel på i denna text, är även skolor 
och klassrum läroplanskontexter, där läroplansbeslut tas och läroplanshän-
delser utspelar sig (Doyle 1992). Med den nya utbildningsvokabulären kring 
standards, kunskapskrav, evidens, mätningar och kontroller adresseras vissa 
register av lärares undervisningsrepertoarer, vissa pedagogiska roller och 
undervisningsprocesser. Här framstår läroplansforskarens kritiska öga ange-
läget framöver.	  
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