
Eleven i dokumenten
En textstudie om eleven i styrdokumenten ur ett individ- och 

grupperspektiv

Lärarutbildningen, ht 2007
Examensarbete, 15 hp

(Avancerad nivå)
Författare: Roger Partanen

Carlos Bobadilla
Handledare: Håkan Nilsson



Resumé 

Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp
Högskolan i Skövde

Titel: Eleven i dokumenten - En textstudie om eleven i styrdokumenten ur ett 
individ och grupp perspektiv

Sidantal: 22
Författare: Roger Partanen, Carlos Bobadilla
Handledare: Håkan Nilsson
Datum: 1207

Nyckelord: Textanalys, Diskursanalys, Foucault, Elev, Styrdokument

Skolan styrs av olika styrdokument, dessa dokument finns på nationell- kommunal- och 
skolnivå. Det är kommunen som ansvarar att upprätthålla målen som står skrivna i de olika 
styrdokumenten. Syfte med arbetet är att studera texterna som styr skolan, specifikt 
förändringen av begreppet elev. Studien fokuserar på eleven i tre styrdokument, SOU 
1992:94, Lpf 94 och en kommunal skolplan. Metoden som används är textanalys med två 
inriktningar, innehållsanalys och diskursanalys. Med hjälp av innehållsanalysen framkom det 
att begreppet elev används i både individ- och grupperspektiv samt att användandet av vilka 
ord som används förändrades genom styrdokumenten. I diskursanalysen ändrar elev 
betydelsen från SOU 1992:94 till skolplanen. I SOU 1992:94 är elev del av en grupp och i den 
kommunala skolplanen är eleven enskild. De slutsatser som framkommer ur studien ligger i 
linje med Foucaults syn på diskursen. Begreppet elev används för att reglera och normalisera 
både undervisning och skolsituationen. En mer betonad mening av begreppet elev hittades i 
den kommunala skolplanen än i de andra två styrdokumenten.
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Schools are controlled by several policy documents; these exist at national- local authority-
and school level. It is up to each local government to hold responsibility and maintain the 
goals specified in the policy documents. The purpose of this essay is to study the texts that 
control schools and specific changes in the use of the term pupil throughout the policy 
documents. The study focuses on the term pupil in the governing documents: SOU 1992:94, 
Lpf 94 and one sample school curriculum. The research method used is text analysis 
comprising two specific branches: content analysis and discourse analysis. Using content 
analysis the term pupil can be seen in an individual and group perspective where the usage of 
the word shifts throughout the policy documents. In discourse analysis the term pupil changed 
meaning from the top document SOU 1992:94 to the bottom document, school level. In SOU 
1992:94 the pupil is part of a group whereas in the school curriculum document the pupil is 
viewed as an individual. The conclusions that can be made from this study are in agreement 
with Foucault’s view. The term pupil is used to regulate and standardise in both education and 
school situations, and a more specific meaning of the word pupil can be seen in the school 
curriculum than in the other two documents.
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Inledning

I detta kapitel sätts problemet in i ett sammanhang och lyfter upp problematiken med 
problemformuleringar samt tar upp studiens syfte, sedan förklaras metodvalet och dess 
trovärdighet.

Bakgrund

Skolan är en miljö där alla ska få ta del och plats (Lpf 94), Sveriges skola är ett 
föregångsland i när det gäller att ha ett decentraliserat skolsystem där mycket av 
besluten sker på kommunalnivå eller skolnivå. Dagens skola styrs på ett helt annat sätt 
än vad den gjorde för 20 år sedan. Då var skolan ett av de mest centraliserade 
skolsystemen i världen. Nu i Sverige har det utvecklats till att vara landet med mest 
självbestämmande skolor (Lundahl, 2004). Som respons till att ha följt denna liberala 
syn på maktförskjutning från staten till skolorna har det under våren 2007 lämnats ett 
förslag (SOU 2007:28) till dåvarande skolminister Jan Björklund om en granskning av 
skolan, där det framkom kritik mot den decentraliserade synen som råder i de 
nuvarande läroplanerna. 

Instrumenten som finns för att styra skolan är olika styrdokument och dessa är 
uppdelade i nivåer; nationellt, kommunalt och skolnivå. Till detta finns även 
internationella konventioner, exempelvis Salamancadeklarationen. Enligt Malten (1997) 
är konceptet för styrdokumenten målstyrning och vägen dit är inte specificerad.

Processen för att skapa en läroplan eller förordning, som de även kan sägas vara är en 
utvecklingsgång som börjar högt upp i den politiska sfären. Genom förslag så bildar 
regeringen ett utskott som lägger fram ett förslag, SOU, till riksdagen som bearbetas 
och behandlas vidare, sedan går förslaget tillbaka till utskottet för korrigeringar. Först 
efter denna procedur sker det egentliga beslutet i riksdagen och utkastet blir en
förordning, med regeringen som verkställande organ. Genom förslag och remisser, 
debatter och kompromisser är vanliga steg som ovan nämnts till hur läroplaner kommit 
till. Målen bestäms av regering, men ansvaret för att upprätthålla dessa mål ligger hos 
kommunerna (Malten 1997). Det blir sammantaget politiska kompromisser i flera 
nivåer, vilket gör att ett ord kan förändra sig genom processen ut till skolorna. I den 
nuvarande ordningen sker kommunala tolkningar kring förhållningssätt av läroplanerna 
vilket inte minskar felkällan på olika begrepps innebörd. 

I kedjan av olika styrdokument är det intressant att följa ett visst begrepp, till exempel: 
eleven. Är den genomgående uppfattningen av begreppet elev i samtliga nivåer av 
styrdokumenten detsamma? Genom utbildningen som finns för den nya generationens 
lärare karakteriseras undervisningen av att eleven ska stå i centrum, bland annat har det 
uppmärksammats att likheter finns mellan konstruktivismen och den individanpassade 
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undervisning. Vidare står det i läroplanerna att skolan sätter individen i centrum, samt 
att varje elev skall finna sin unika egenart (Lpf 94). 

Efter att ha kommit till insikt om hur SOU rapporter uppkommer och hur de sedan är 
underlag för läroplaner och slutligen skolplaner har det givit oss en tankeställare om 
bevarandet av ordets innebörd. Eftersom framtiden vilar på varje ny generations axlar är 
det av intresse att belysa styrdokumentens enhällighet i sitt användande av begrepp. 
Störst vikt vilar på den position som elev/individ utgör genom kedjan av nivåer, för 
bakom varje elev finns en individ.

Problemformulering

När ett begrepp används i styrdokumenten är det viktigt att ha i åtanke kedjan av 
processer som ligger till grund för dokumentet. Processen startade högt upp i den 
politiska sfären med experter inom pedagogik och expertis från näringslivet som lade 
grunden med SOU 1992:94, detta omarbetades till Lpf 94 och landar slutligen på 
kommunal nivå i form av en skolplan. I ett reglerat samhälle som Sverige är det viktigt 
att begreppet skrivs, definieras och hanteras på ett liknande sätt i samtliga styrdokument
och nivåer. Studien har begreppet elev som fokus i styrdokumenten, SOU 1992:94, Lpf 
94 och en kommunal skolplan.

Syfte

Studiens syfte är att granska eleven ur ett individuellt kontra grupperspektiv och den 
verkan samhället styr eleven i skolan. 

 På vilket sätt kommer eleven som individ och kollektiv varelse till uttryck i 
SOU1992:94, Lpf94 och en kommunal skolplan?

 Är dokumentens förhållningssätt likartad i distinktionen av det individuella och 
kollektiva synen?

 Är dokumentens intention utifrån samhällets styrning eller elevens autonomi?

Metod

Metoden som är vald för studien är en kvalitativ metod eftersom studien syftar till en 
specifik företeelse i styrdokumenten. Med kvalitativ analys menas sökandet efter någon
karaktär eller egenskap som något har, till skillnad från kvantitativ analys som avser 
mängden av karaktären eller egenskapen. Genom att undersöka ett fenomen utifrån dess 
beskaffenhet är att genomföra en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysens 
målsättning är att identifiera ännu okända eller otillfredsställda företeelser (Starrin & 
Svensson, 1994). Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns olika tillvägagångssätt
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såsom intervjuer, observationer och textanalys. Eftersom studiens syfte är att undersöka 
styrdokument följer vi metoden om textanalys. 

Enligt Bergström & Boréus (2005) är text all slags meningsbärande teckensystem. Det 
vill säga skrivna texter, bilder, filmer och andra kulturprodukter. I det här arbetet 
betyder text alla former av skriftliga dokument. För att analysera text finns det olika 
metoder och i dessa metoder finns olika inriktningar. Att analysera något är att 
identifiera och studera dess komponenter. Bergström & Boréus (2005) presenterar några 
textanalytiska inriktningar, exempelvis innehållanalys, begreppshistoria, lingvistisk 
textanalys och diskursanalys. Vår mening är att influeras av två av dessa inriktningar 
med avseende på dokumentens natur, nämligen innehållsanalys samt diskursanalys. 
Bergström & Boréus (2005) framhåller att innehållsanalys betyder att man gör 
kvantifierande jämförelse av förekomsten av vissa element i texter, exempelvis 
förekomsten av begreppet elev som var av intresse för studien. Man kan säga att det är 
förändringar genom dokumenten som har studerats. Med diskursanalys menas att 
identifiera ramarna där textens innebörd omfattas, genom att identifiera ideologiska 
budskap eller ordval i texter.

Tanken bakom inriktningen innehållsanalys är gammal, vissa religiösa symboler i texter 
räknades redan på 1700-talet (Bergström & Boréus, 2005). Beteckningen 
innehållsanalys används när det gäller att kvantifiera, det vill säga, räkna förekomsten 
eller mäta vissa företeelser i texter, det handlar om att göra en metodisk mätning av 
texterna. Bergström & Boréus (2005) menar att grundidén är att ”innehållsanalys 
metoden är att kvantifiera någonting i texter utifrån ett specifikt forskningssyfte” (ibid). 
Man kan räkna vad som helst i texten, förekomsten av vissa ord eller uttryck, metaforer 
eller argument av en viss typ eller vad texten uttrycker. 

Innehållsanalys som inriktning har rötter i en empirisk vetenskapssyn, det vill säga det 
som grundas på erfarenhet (www.ne.se). Det som söks är det som uttrycks explicit, men 
sökandet kan också användas för att komma åt det inte fullt utsagda (Bergström & 
Boréus, 2005). Det första man utgår ifrån är ett problem som kan belysas med hjälp av 
innehållsanalys. Man samlar material i ett så tidigt skede som möjligt, sedan sorteras 
materialet i mindre mängder som ska undersökas, exempelvis Lpf 94, SOU 1992:94 och 
en kommunal skolplan. Materialet bestäms utifrån syftet och konstruerar sedan 
”analysinstrument” som markerar vad det är som ska granskas i materialet (ibid).

Ett vanligt sådant instrument för manuell analys kallas kodschema. Det utgår ifrån att 
man mäter förekomsten av något i texten, man använder oftast en sifferkod för varje 
unikt förekomst i studien. I denna studie var förekomsten av elev av intresse. Vidare 
talar kodschemat i detalj om vilka noteringar som ska göras i den analyserade texten. 
Om det finns tveksamma fall görs kodningsinstruktioner. Tillvägagångssättet för att 
skapa ett sådant instrument är att först bekanta sig med texten, detta ger en skiss av hur 
instrumentet bör konstrueras för att nå det önskade i texten (ibid). Man uppmärksammar 
då tolkningsproblem som behöver kodningsinstruktioner, processen att utveckla 
kodningsinstruktionerna sker av flertalet genomgångar av textmassan.

Dokument som granskas kallas analysenhet, det som räknas kallas kodningsenhet. 
Kodningsenheter kan vara ord, teman, eller begrepp, kort sagt det som går att urskilja i 
texten. När analysinstrumentet är klart görs en pilotstudie ur delar av materialet, syftet 
är att uppmärksamma brister med instrumentet som ska åtgärdas innan huvudstudien 
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kan börja. Om analysinstrumentet fungerar utan problem kan pilotstudie ingå som en 
del av resultatet (ibid). När materialet är bearbetat sammanställts resultatet, ett vanligt 
förfarande är att räkna frekvenser av kodningsenheterna. Frågeställningar ur syftet kan 
relateras till frekvenserna och relationer mellan kodningsenheterna kan studeras. En 
sammanfattning av innehållsanalysens genomförande hittas i Bilaga 1.

I studien används diskursanalys som textanalytisk metod eftersom vi undersöker ett 
samhällsvetenskapligt problem, har vi valt en diskursanalys inspirerad av en fransk
Foucault inriktning som fokuserar på förändringar i synsätt. Nedanstående citat 
bekräftar valet av den franska inriktningen:

Det empiriska materialet utgörs av utredningstexter, och som ofta är fallet när analysen 
avser ´statsmaktens syn´ eller ´övergripande föreställningar i samhället´ ligger det nära 
till hands att välja statliga utredningstexter (SOU), Bergström & Boréus (2005) s. 330.

I en Foucaulianisk inriktning betonas det gemensamma i en diskurs. Motsägningar är 
inte centrala däremot förändringar i texten. Inom diskursanalys fokuserar man på 
diskursiva relationer. Det som var viktigt för detta arbete var den intradiskursiva 
beroendeförhållanden som rör olika elements inbördes relationer inom diskursen. Till 
exempel kan förändringar analyseras inom olika skolpolitiska dokument. Man studerar 
förändringar av olika element till exempel mellan uttryck ”jämlikhet”, ”likvärdighet” 
eller ”elev”. Termer ersätts av en annan term exempelvis genom tid eller instanser, i vårt 
fall var elev denna term. Teckens betydelse i diskursanalysen var viktigt för denna 
studie eftersom vi var ute efter element i en diskurs, ett annat ord för tecken är element i 
ett diskurssammanhang, det är detta element som kan förbli mångtydigt (ibid). 

Några teoretiska föreställningar som de diskursanalytiska inriktningarna svarar på är för 
det första synen på språket. Språket formas i en socialkontext, där den sociala och 
politiska verkligheten konstrueras, i en sådan relation mellan språk och politik betyder
det att politik handlar om meningsskapande. Språket blir då inte materiellt utan man
talar om en funktionell syn på språket. För det andra är diskursanalys oftast inriktad på 
makt, och studien syftade till att studera olika styrdokument inom skolan som innehar 
makt. Diskursen har vissa implikationer eller direktiv: den rekommenderade vissa verk 
och en viss praktik. Inom diskursanalys står språket i fokus och utformar verkligheten 
(ibid). Det är genom språket som den politiska och sociala verkligheten konstrueras, 
språket är konstruktivt och meningsskapande. Till exempel inom politik används 
språket som meningsskapande då det finns en relation mellan politik och språk. 
Diskursanalys relateras till makt för att språket sätter gränser i vårt sätt att handla och 
tänka.

Analysens genomförande

Diskursanalysen utmärkande drag presenteras, speciellt utestängningsmekanismer, det 
vill säga vad som utmärker förhållanden inom diskurser, i vårt fall elev. De här 
relationerna är diskursens inre relationer alltså vad menas med individ, elev, grupp. 
Därefter utvecklas innebörden av genealogin, det vill säga ”diskurserna 
möjlighetsvillkor”, vad som gör att begreppet elev problematiseras och görs till ett 
objekt för kunskap. Att undersöka möjlighetsvillkoren innebär också att undersöka de 
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uppfattningar och föreställningar som utgör grunden för uttalandet i diskursen och är 
framförallt det vi tog fasta på i analysen. Vi klargjorde att makten, ”disciplinär makt” 
var ett positiv begrepp och inte negativt, makten var den kraft som kontrollerar formar, 
övervaka och normalisera. I studien blir det Lpf 94 samt skolplanen som utövar makt. 
Materialet presenterades där urvalet specificerades därefter lästes texterna och 
redovisades med hjälp av flera citatavsnitt och analyserades med hjälp av 
diskursanalytiska begrepp från Foucault (Bergström & Boréus, 2005 s. 331):

 Möjlighetsvillkor: vad pekas ut som problem? Vad bildar objekt 
för vetenskaplig kunskap? Vad är det som gör att ett visst fenomen 
kan leda till olika former av sociala praktiker.

 Styrning - makt: ”disciplinär makt” avser den makt på mikronivå 
som med ”positiva” medel leder, formar, skapar, och tränar 
individen. Makt kan också beskrivas i termer av ”negativa” 
funktioner när det avser bestraffning eller restriktioner.

 Vetande: makt är nära sammankopplad till kunskap i allt 
Foucaultinspirerad diskursanalys. Analysen är särskilt inriktad mot 
hur kunskap och vetenskap används i samband med olika typer av 
disciplinering.

Analysen summerades och sammanfattade de tre analyserande texterna med 
återkoppling till frågeställningen därefter identifierades diskursiva mönster. En 
sammanfattning av diskursanalysen genomförande hittas i Bilaga 2.

Reliabilitet och validitet

Genom ett klart syfte och mål med studien och mätinstrument anpassade för syftet samt 
oförändliga styrdokument som gjorde upprepning av studien möjlig var förhoppningen 
att reliabiliteten och validiteten var hög. I innehållsanalys var något kvantifierbart 
relaterad till följande uppfattning, nämligen att högre frekvens ger större vikt eller 
dominerande betydelse i ett visst sammanhang, detta stämmer inte alltid (Bergström & 
Boréus, 2005). I vissa fall var det viktigare hur något har sagts än hur många gånger det 
har sagts, vilket kompletterades med diskuranalysen. Det finns många forskningsfrågor 
som inte kan svaras med utsagor ”mer” eller ”mindre”. En annan begränsning med 
innehållsanalysen var att fokus hamnade på det som var skrivet det vill säga innehållet i 
texten, det som var dolt i texten gick då förlorat. Det outtalade kan vara lika viktigt, 
vilket då användandet av diskursanalysen var mer lämplig, där syftet var meningen av 
det sagda. Med en sådan analys var det möjligt att resonera ur en mer komplex bild av 
vad som sades i texterna. Ofta är processen enkel med ordlistor men som ovan nämnts 
bortses sammanhanget. För att få bukt med mångtydiga ord och värderingsskillnader 
över tid är det lämpligt att använda dokument från samma tid samt ha i åtanke syftet 
med dokumenten. Är dokumenten skrivna för samma publik är likheterna större än om 
de skulle vara skrivna i två olika avseenden. Genom att låta innehållsanalys med 
diskursanalysen komplettera varandra fås en djupare bild av ordens plats och betydelse i 
dokumenten. Osäkerheten då med diskuranalys är att tolkningarna är subjektiv 
(Bergström & Boréus, 2005).

När ord läses av mottagaren sker en konkretisering av det tänkta betydelsen utifrån de 
associationer vi tidigarelagt av ordets användningsområden och i vilka sammanhang 
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ordet har relevans. Denna konkretisering är en subjektiv bedömning och kan infalla i 
mer generaliserade uttryck än vad som var tänkt. Abstraheringen utgår från personens 
kunskaper och önskan att införa det med tidigare värderingar (Hellspong & Söderberg , 
1975). När dokument läses och skrivs om kan värderingar skifta i betydelse, orden kan 
variera och få ny innebörd. Vanligt förekommande är att ord förändrar betydelse med 
tiden, förändringen kan ske under korta tidsintervall (Sjöström 2001). Exempel på 
texters makt och skillnader i tolkningar är Codé pénal och den 64 paragrafen där det 
uttryckligen står att om man vid handlingstillfället var vansining föreligger inget brott 
eller lagöverträdelse. Detta tolkades olika av domstolarna och slutligen blev paragrafen 
ett mått av galenskap, ju galnare man var desto mildare straff. (Foucault, 2003)

Forskningsetik

Vetenskapsrådets fyra förhållningspunkter till etik kring forskning är informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (www.codex.vr.se). Dessa var
underlag för hur känsligt material skulle hanteras. De dokument som har undersökts var 
alla av offentlig natur, de var skrivna i uppdrag för att föra den svenska skolan framåt.
Detta gör att politiskt sett var området känsligt och skulle hanteras med den respekt de 
åtnjuter, det säger däremot inte att de inte kan eller ska granskas och kritiseras så länge 
det sker öppet och klart i förfarandet. De fakta man finner värderas inte efter moraliska 
normer som dåliga och goda, det krav som ställs på forskningen är att allt redovisas 
fullständigt och sanningsenligt och inte medvetet manipulerar resultatet (Carlsson, 
1986).
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Teori

I kapitlet redogörs tidigare forskning som använder sig av diskursanalytiska metoder 
och begreppsanalys samt Foucaults diskursanalys studeras närmare angående makt, 
kunskap och subjekt.

Tidigare forskning

Studier inom samhällsvetenskap med inriktning på skolan och läroplanen använder sig 
av Foucaults diskursanalys. Enligt Eriksson (2007) har Foucaults diskursteori haft stort 
inflytande på den vetenskapliga tanketradition som benämns poststrukturalism och 
diskursanalysens utveckling, dessutom har denna tanketradition sitt ursprung i 
språkvetenskap och lingvistik. Carlehed & Sandberg (2007) menar att det ligger en viss 
sorts makt hos författarna av läroplanerna eftersom de uttrycker diskurser som kan 
komma att påverka hur lärare ser på till exempel identitet. Henriksson (2007) skriver i 
sitt arbete att ett central begrepp i Foucaults tänkande är styrningsrationalitet eller det i 
vars namn styrningen sker. Det kan handla om det goda samhället eller ett samhälle där 
alla har rätt till utbildning. Foucault menar att samhället använder olika sätt att 
disciplinera folk genom tiderna. I dagens samhälle styr staten med individens bästa i 
fokus, den disciplinerande makten fungerar i vårt dagliga liv. Den här makten 
förvandlar människor till objekt som kan manipuleras till att bli speciella former av 
subjekt. Foucault visar till exempel hur den disciplinära makten i human- och 
medicinvetenskapens namn bidrar till att skapa den självövervakade människan. Av 
Henrikssons studie som använde Foucaults diskursanalys kunde vi se att analysen 
fokuserar på tre huvuddelar; makt, kunskap och subjekt.

Men vad vi kunnat se finns det inte någon sådan forskning om eleven i de relaterad till 
styrdokument som denna studie har som underlag.

Begreppsanalys

Nedan definieras begrepp som är av vikt för studien eftersom det är viktigt att 
synliggöra de definitioner som vi använder oss av i rapporten och de värderingar vi 
lägger i orden.

Disciplinärmakt
Disciplinärmakt är ett positiv begrepp och inte negativt, makten är den kraft som 
kontrollerar, formar, övervakar och normaliserar.
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Elev
Med elev avses i denna uppsats en individ som får undervisning inkluderar alla 
individer oavsett egenskaper, benämns särskilt om barn ungdomar/vuxna i skolmiljö. 
Skolmiljön är enligt Foucault ett traditionellt rum där makten verkar osynligt i form av 
reproduktion av kunskap. Eleven i arbetet är subjektet för vetandet, och är målet för 
styrdokumentens ambitioner för samhället. 

Individ
Individ av latin ’individum’, odelbar eller minsta beståndsdel som inte ytterligare delbar 
utan att förlora sin väsentliga karaktär. Ordet förkommer ofta i sammanhang när man 
vill urskilja en medlem ur en grupp (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). I en aristotelisk 
uppfattning är människan en individ eftersom hon inte kan delas till mindre 
självständiga bitar (www.ne.se).

Läroplan
Läroplan är en plan avsedd för lärande, ofta används ordet i sammanhang rörande 
statligt fastställd plan för undervisning (Pedagogisk uppslagsbok, 1996).

Makt
Makt är ett verktyg som staten använder för att skapa de bästa förutsättningar för 
individen, makt är en kraft som verkar primärt i förhållande till sociala formationer 
(Foucault, 1974). Styrningsdokumenten är inte maktredskap i sig utan innehåller 
osynlig makt som verkar i förhållande mellan institutioner samt mellan människor och 
styrdokumenten. 

Skolplan
Skolplaner utformad av kommunfullmäktige, åskådliggör hur det kommunala 
skolväsendet ska utformas och utvecklas för att nå upp till de nationella målen samt 
anger de ramar och resurser som behövs för att nå målen (Pedagogisk uppslagsbok, 
1996).

Styrdokument
Styrdokument är samlingsnamn för de dokument som styr skolväsendet. Bland annat 
läroplaner, skolplaner och skollagen (www.ne.se).

SOU
SOU är en förkortning av statens offentliga utredningar som är en serie tryckta
publikationer. I rapporterna offentliggörs huvudsakligen betänkanden och andra 
arbetsprodukter från det statliga kommittéväsendet. Beslutet att tillsätta en kommitté tas 
av regeringen där syfte och tidsram är specificerade. Kommitténs rapport ligger till 
underlag för betänkanden och remisser (www.regeringen.se).
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Subjekt
Subjekt används om människor, i studien är subjektet elev, alternativt i Foucaults 
diskurs kan subjektet vara ett element. Gemensamt är att till subjektet utövas den 
disciplinära makten utifrån vetande (Foucault, 1974). Subjektet blir den sista instansen 
och underställd makten och vetandet.

Vetande
Vetande avser de vetenskapliga kunskaper som finns i styrdokumenten. I det här fallet 
blir det då psykologiska kognitiva kunskaper (Bergström & Boréus, 2005), vilket är den 
pedagogiska kunskap som används inom skolan där eleven är subjektet för vetandet.

Foucaults diskursanalys

Diskurs är ”reglerad samtalsprocedur … kedjor av utsagor, institutionaliserade 
framställningsprocedurer, samt de historisk och kulturellt givna regler som styr 
samtalsordningens innehåll och form” (Andersen 2005 s. 261). Bergström & Boréus 
(2005) menar med diskursanalys så gör man en bred och speciell form av textanalys. 
Det finns flera olika inriktningar bland annat en fransk och en anglosaxisk textanalys. 
Fransmannen Michael Foucault är den person som är starkast associerad med 
diskursanalys.

I den franska inriktningen ges följande definition av diskursen ”Hela den praktik som 
frambringar en viss typ av yttrande” Foucault citerad av Bergström & Boréus (2005). 
Analysplanet är den centrala analysenheten i en diskurs och kan beskrivas som ett 
regelsystem som ger sanning åt vissa kunskaper men inte andra och bestämmer vilka 
som har rätt att uttala sig med auktoritet.

Foucaults arbete handlar om en historia över de olika sätt vilka individer i den 
västerländska kulturen har gjorts till subjekt (Gytz & Moller, 2004). Subjektet har inte 
en fast kärna utan begreppet ändras under tiden. Subjektet är en variabelfaktor som 
formas ständig. Hur vi bli till subjekt är genom vetenskapliga och diskursiva metoder. 
Foucault har konstruerat ett triangeldrama nämligen makten, vetandet och subjektet 
(Andersen, 2005). 

Subjektet inom en diskurs förekommer på olika platser, det är individen som görs till 
subjekt i vårt samhälle. Diskursen identifierar och placerar olika subjekt på olika 
platser, dessa blir beordrade av den diciplinäramakten, ofta är diskursanalysen inriktad 
på makt. Diskursen har oftast implikationer och föreslår vissa handlingar och en viss 
praktik (Bergström & Boréus 2005).

Foucault talar om bio-makt som utvecklats sedan 1600-talet, dess bruk är att lägga 
beslag på livet från början till slut (Andersen, 2005). Det är en makt som delar in sig 
inom två inriktningar, disciplinering av individer och reglering av befolkning. Foucault 
tittar inte på maktens väsen eller intentioner, utan dess utövning och effekterna på 
människors nivå. För att komma åt makten vilket utövas med administrativa tekniker 
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måste man tänka på makten och dess påverkan, inte fokusera på makthavare. Det finns 
två typer av maktprinciper, den allseende övervakning och bekännelsen. Dessa två är 
centrala komponenter i den sociala kontrollen som råder i det västerländska samhället. 
Foucaults maktbegrep lyder:

… en elementärkraft som är primär i förhållande till sociala formationer och 
närmast en grundkomponent i varje socialrelation. Varje relation är därför en 
maktrelation, men då som ett öppet och förändligt spel av krafter (Andersen 2005, s. 
255)

Foucault fokuserar på att undersöka maktutövningen och verkan än själva makten, han 
kallar det ”den positiva” makten. Makten är i den benämningen funktionell som 
effektueras inom relationer och utvecklas genom normer (Gytz & Moller, 2004). Det är 
inte bestämda individer eller grupper som äger makten utan den har alltid en 
påverkande karaktär. Makten verkar på nivåer och i former som ligger utanför statens 
och statsapparatens kontroll, den verkar i relationen mellan människan och 
styrdokumenten. Disciplinen är en metod för att styra individers beteende (Gytz & 
Moller, 2004). Denna maktmetod dominerarde under 1600- och 1700-talet, i dag är den 
disciplinäramakten till för att förbättra individens villkor. 

Disciplinen får en omvänd funktion, den används som en teknik för att framställa 
nyttiga individer. 

Disciplinen kan inte identifieras vare sig med en institution eller en myndighet; den 
är en typ av makt, ett sätt varpå denna utövas, som omfattar en hel uppsättning av 
redskap, tekniker, förfaranden, tillämpningsnivåer och syften; den är en teknologi. 
(Foucault, 1974, s.251)

Disciplinen är en teknik för att skapa ordning i den mänskliga mångfalden (Foucault, 
1974). Makten ur ett politiskt perspektiv bör uppträda diskret. I det moderna samhället 
riktar sig makten till folkets livsprocesser, till exempel inom familjen eller skolan (Gytz 
& Moller, 2004). Denna kontroll av folkets livsprocesser initieras och genomförs bland 
annat av förvaltningsapparaterna.

Makt är inte synligt när Foucault studerar den utan den fungerar genom synliggörande 
och produktionen av kunskap gjord av ledare som råder makt på människor, 
traditionella rum för maktutövning är bland annat familjen, skolan och förskolan (Gytz 
& Moller, 2004). Det finns tre aspekter som karakteriserar Foucaults syn på makten, 
förhållande mellan makt och institutioner, beroendet mellan makt och vetandet och 
synen på subjektet i relation till makten. Institutioner likt kommuner och skolor är enligt 
Foucault operationella organ som integrerar och reproducerar existerande 
maktrelationer. När det gäller vetande och makten rör det sig om det moderna vetandet 
där individet utgör vetandets fundamentala objekt.

I det så kallas arkeologiska analysarbetssättet diskuteras subjektets plats i själva 
diskursen. Begreppet subjektposition är kopplat till diskursen. En individ kommer att 
agera utifrån olika omständigheter. Till det genealogiska angreppssättet kopplar man 
termen möjlighetsvillkor, hur det kommer sig att ett visst fenomen problematiseras och 
blir studieobjekt för vetenskapen. Man kan säga att genealogins studerar makten inom 
en diskurs.
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Foucault menar på att när diskursen skapas leder det till att människor kontrolleras, 
detta sker genom stängningsmekanismer. Några exempel på stängningsmekanismer är 
när något anses som rätt eller fel, tillåtet eller förbjudet och så vidare. Makt enligt 
Foucault utvecklas i relation mellan människor och innebär en begränsning för vissa 
och möjligheter för andra, kunskap är drivmedlen i stängningsmekanismerna 
(Bergström & Boréus, 2005). Dessa maktmekanismer som idag omger människor för att 
normalisera dem härstammar från den arkitektoniska termen Bethams Panopticon. 
Principen är: en cirkelformad byggnad vilkens mitt reser sig ett torn, där makten utövas 
ifrån. Tornet har kontroll över alla rum, detta kallas panoptikon. Effekter av att ha en 
sådan kontroll är bland annat att den kollektiva effekten avskaffas och ersätts av en 
grupp individer som kontrolleras (Foucault, 1974). Från vaktens synpunkt blir 
individerna räknings bara och kan kontrolleras. Personerna som bor i rummen blir 
medvetna om att de är bevakade konstant, makten fungerar självverkande.

Skolans styrdokument

Styrdokumenten är de riktlinjer som den svenska skolan har att följa, exempel på 
styrdokument är; skollagen vilket är en lagtext, SOU rapporter som kan utmynna i en 
förordning och nationella deklarationer som Sverige som nation har intentionen att följa. 
Styrningsdokumenten har skiftande maktutövning beroende på vilken typ av relation 
den har till verkande instanser/institutioner. Den verkan styrningsdokumenten har för 
skolan är att synliggöra de krav som ställs utifrån samhället på eleverna som person 
samt skolstrukturen som helhet. Denna verkan sker utifrån politiskt håll diskret och 
riktar in sig på mottagarnas livsprocesser.

Urvalet av texter har valts för att uppfylla syftet och dels kunna hålla tidsramarna, men 
även för att representera den hierarkiska ordning som styrdokumenten har. 
Styrdokumenten har politiskanknytning och företräder expertkunskap samt en allmän 
opinion i form av riksdagspartierna. Att fokus ligger på gymnasiet, det frivilliga 
skolväsendet, har valts för att uppmärksamma denna del av den svenska skolan samt de 
ambitioner vi själva har att befinna oss i de lokalerna. Studien har i uppdrag att 
registrera eventuella skillnader i innebörd av individen genom styrdokumenten, vilket 
avgränsar studien till de delar som handlar om eleven.

SOU 1992:94 Skola för bildning
Rapporten innehåller mål och riktlinjer för barnomsorg och det offentliga skolväsendet. 
Kommittén som utsågs antog namnet Läroplanskommittén och hade till uppgift att 
lämna förslag till hur nya läroplaner ska se ut för grundskolan och gymnasiet samt 
vuxenutbildningen. De kapitel som undersökts i studien har varit kapitel 2: Kunskap 
och lärande samt kapitel 6: Läroplaner, kapitlen är valda i åtanke på de övriga 
styrdokumentens innehåll.

Lpf 94
Innan Lpf 94 så fanns två olika läroplaner, Lgy 70 för gymnasiet och Lvux 82 för 
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vuxenutbildningen. Efter beslut av regeringen 1991 om en reformering av 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen förnyades läroplanerna till Lpf 94 som läroplan 
för både gymnasiet och vuxenutbildningen.

Kommunal skolplan
Den kommunala skolplanen innefattar de tre styrdokument som ligger till underlag för 
den offentliga skolan, Lpfö för förskolan, Lpo för det obligatoriska skolväsendet samt 
Lpf för det frivilliga skolväsendet. I Studien har en kommuns skolplan valts från 
Mellansverige. 
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Resultat och analys

Resultatet redovisas utifrån studiens syfte och teoretiska utgångspunkter. Metoderna 
som använts är redovisade och analyserade varför sig. 

Innehållsanalysens resultat och analys

Kodschemat var inledningsvis konstruerat för kodenheterna elev och individ, men efter 
att pilotstudie gjort av de tre dokumenten visat på avsaknad av ordet individ i två av 
dokumenten förkastades ordet från kodschemat. Efter att pilotstudie gjort med 
kodenheten elev har det behövts kodninginstruktioner, rörande de fall då ordet elev har 
varit del av ett längre ord, exempelvis elevinflytande, ordet används både till individ 
och grupper. Valet har då varit att analysera om den tillhört individ eller grupp och 
därefter sorterat in ordet under elev om det rört individ och elever om det rört grupp. 

Indelningen av kodenheten elev har gjorts i åtanke på om det gick att urskilja en elev 
från flertalet av elever. Enligt Bolander (2005) så är uppdelningen enligt 
svenskgrammatik subjektets böjningsform i singular och plural.

Utifrån denna uppdelningen av elementet sammansattes frekvenstabeller och diagram 
över representationen genom texterna. Rödmarkerade fält i tabellerna är de ord som är 
representerade i stor skala.

Individ Grupp
Elev X
Elevs X
Eleven X
Elevens X
Elever X
Elevers X
Eleverna X
Elevernas X

Tabell 1: Indelning av termen elev i individ 
och grupp perspektiv



14

I tabellen så är orden eleverna och elevernas representerade i stor skala i förhållande till 
övriga ord, i kapitel 2 är majoriteten överhängande. Totalt sett så utgör de orden mer än 
hälften av förekomsterna av elementet i de studerade kapitelena i SOU 1992:94. Eleven 
nämns ca ¾ av fallen som en del av en grupp och i ca ¼ av fallen som en enskild 
individ. 

I tabellen så är orden eleverna representerad i stor skala men elevernas är inte långt 
därefter. Granskar man första kapitlet i Lpf 94 ser man klar majoritet för orden eleverna 
och elevernas, men i kapitel 2 ser man att elev är ett vanligt förekommande element. 
Sammantaget så är eleverna det mest förekommande elementet men elev och elevernas 
är nästan lika vanliga i Lpf 94. Eleven nämns ca 2/3 av fallen som en del av en grupp 
och i ca 1/3 av fallen som en enskild individ. 

SOU Kap 2 Kap 6 Kaptiel 2 och 6
Elev 0 12 12
Elevs 0 5 5
Eleven 2 23 25
Elevens 11 14 25
Elever 4 25 29
Elevers 0 4 4
Eleverna 36 56 92
Elevernas 33 34 67
Summa 86 173 259
Individ 13 54 67
Grupp 73 119 192

Tabell 2: Varje kapitel redovisat enskilt och 
sammanfattningsvis ur SOU

Lpf94 Kap 1 Kap 2 Hela dokumentet
Elev 3 17 20
Elevs 3 1 4
Eleven 2 9 11
Elevens 0 5 5
Elever 2 9 11
Elevers 1 0 1
Eleverna 20 25 45
Elevernas 13 8 21
Summa 44 74 118
Individ 8 32 40
Grupp 36 42 78

Tabell 3: Varje kapitel redovisat enskilt och 
sammanfattningsvis ur Lpf 94

Lpf94

Individ

Grupp

SOU1992:94

Individ

Grupp
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Skolplanen var det mindre dokumentet och ordet elever representerades klart vanligast, 
ord som eleverna och elevernas är långt efter i representationen. Elever räknas till att se 
på eleverna som grupp och gör att frekvensen av grupp ändå håller sig till ca 2/3 och 
individ till 1/3 av fallen. 

Den sammanslagna tabellen och grafen visar det totala förhållandet mellan elev som 
element ur individ och grupp förhållandet. Vanligast förekommande är eleverna och 
elevernas, de utgör nästan var för sig dubbelt så mycket som någon annan 
representation av elementet. Vilket gör att individ och grupp diagrammet liknar de 
ovanstående enskilda dokumentens resultat med ca ¼ för individ och ¾ för grupp. 

Sammanfattning
Uppdelningen som gjorts för att granska elementet ur individ eller grupp synsett är 
tydlig och följer svensk grammatik. De olika repsensationer som visas i tabell 1 är även 
ord som finns med i dokumenten. Redan i resultatet över innehållsanalysen har vanligt 
förekommande ord ur varje kapitel rödmarkerats för tydlig avläsning och ett hjälp 
diagram över tabellen visats ur individ och grupp förhållande.

Genom att jämföra tabellernas vanligast förekommande elements representation ser 

Texttmaterialet sammantaget

Individ
Grupp

Total Förekomster
Elev 72
Elevs 18
Eleven 73
Elevens 62
Elever 96
Elevers 10
Eleverna 280
Elevernas 184
Summa 795
Individ 225
Grupp 570

Tabell 5: Det totala antalet i 
dokumenten

Skolplan Skolplan
Elev 8
Elevs 0
Eleven 3
Elevens 2
Elever 16
Elevers 0
Eleverna 6
Elevernas 8
Summa 43
Individ 13
Grupp 30

Tabell 4: Redovisning över 
förekomster i skolplanen

Skolplan

Individ

Grupp
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man förändringar genom dokumenten. Eleverna och elevernas representeras i stor skala 
i SOU 1992:94 och denna minskar genom dokumenten framtill skolplanen som har 
ordet elever som klart mest frekventa ord. Denna förändring påverkar inte det totala 
representationen av elev ur individ eller grupp sammanhang eftersom elever räknas 
tillhöra grupp. Så det totala förhållandet mellan individ och grupp är nära på konstat 
genom dokumenten, ca ¼ rör eleven som enskild individ och ¾ eleven som del av en 
större samling av individer. 

Dokumentens olika mängd påverkar den totala representationen, trots att skolplanen 
uttrycker elever som vanligast förekommande ord märks detta resultatet inte i 
överhängande storlek på den sammansatta tabellen (tabell 5) över de tre dokumenten. 
SOU 1992:94 är endast två kapitel granskade men volymen är ändå stor i förhållande 
till Lpf 94 och Skolplanen. Men tabellen visar ändå hur dokumenten ser på eleven. 
Eftersom två ord utmärker sig så radikalt som de gör och även det tredje vanligaste 
ordet, elever, som tillhör samma klassificering utgör de stor vikt åt att eleven 
representeras som del av en större samling av elever.

Diskursanalysens resultat och analys

Till denna rapport studerades texter som reglerar skolan och skolundervisning, man kan 
säga att texterna vi studerade är till för att styra den politiska skolsituationen. Närmare 
bestämt studerade vi begreppet elev. Tanke är att presentera eleven som subjekt och 
objekt i de olika dokumenten. Språket är ganska subtilt när det gällde att uppträda som 
maktbeordrare, insågs tidigt att en viss praktik förelåg. De administrativa tekniker som 
nämns tidigare i den här studien uppträder tydligt när det gäller skolplanen, det vill säga 
att makten verkställs av förvaltningen inom kommunen. Fokuseringen hamnade inte på 
kommunpolitiker eller dylikt utan i vad som sägs i texterna. Makten i sig är positiv 
makt, den vill frambringa ordning i den mänskliga mångfalden för att förbättra 
individens villkor. Stängningsmekanismer är det nya sättet individen lär sig. 
Dokumenten ger ett alternativ för eleven att nå skolans mål. Styrdokumenten redovisas 
först var för sig med citat enligt diskursanalytiska begrepp från Foucault, det vill säga vi 
identifierar objektet, makt och vetandet, sedan sker övergripande summering av 
resultatet.

SOU 1992:94: Skola för bildning
Den nya skollagen betonar alltså att elevernas harmoniska utveckling skall 
främjas. Detta innebär, att elevernas olika anlag – intellektuella, praktiska, 
fysiska och konstnärliga – måste få utvecklas allsidigt. (SOU 1992:94, s 
60)

I citatet är subjektet eleven och eleverna blir objekt för diskursen och den vetenskapliga 
kunskapen. I fallet om harmonisk utveckling blir problemet om det är elevens 
utveckling eller om det är elevernas utveckling som är i fråga. Detta skapar 
tolkningsmöjligheter som påverkar undervisningssituationen. För rör det sig om elevens 
harmoniska utveckling är den individuell och anpassad för personen. Ur en annan 
syvinkel blir fallet att det är elevernas harmoniska utveckling, då klassens är utrymmet 
för anpassningen satt av klassens ramar.
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Hittills har vi behandlat kunskaper och kunskapande i sig som en 
utgångspunkt för en diskussion om karaktären på de kunskaper skolan 
skall förmedla. I det här avsnittet byter vi perspektiv och behandlar 
kunskapsutvecklingen med utgångspunkt i den enskilde individen. ... 
Dessa kunskaper förväntas eleverna senare kunna använda i andra 
sammanhang. (SOU 1992:94, s 68-69)

I stycket är den enskilde individen både subjekt och objekt för den vetenskapliga 
kunskapen. Här sker ett erkännande att tidigare i kapitlet har varit på gruppen och nu 
skall fokus ligga på eleven. Problemet blir då att först skrivs eleven som en enskild
individ för att senare skriva om eleven som eleverna, detta gör att 
utbildningssituationen kan bli olika. Fenomenet avses som ett problem eftersom läsaren 
uppfattar individ och grupp som synonyma begrepp. 

Strävan i skolan skall vara att eleven
 tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

....
 utifrån kunskap om demokratins principer 

vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 
former (SOU 1992:94, s. 167)

Citatet visar på elevens ansvar att själv styra sin undervisning, att lämna ansvaret till 
eleven är med andra ord att beordra denna att ta en ställning. Det är ”rätt” att ta 
personligt ansvar för sina studier, att lämna i från sig ansvaret till någon annan är ”fel”. 
Eleven beordras också att tänka och agera demokratiskt, här ser vi hur dokumentet har 
en politisk underordnad mening. Att inte agera demokratiskt hamnar då utanför 
samhällets normer.

Strävan i skolan skall vara att eleven
 Utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till 

individuell studieplanering (SOU 1992:94, s. 167)

Skolan som arbetsmiljö är ett rum för att utöva makt. I citatet är makten att forma och 
styra eleven till att utveckla sin självkännedom och utforma sin egen studieplanering på 
individnivå.

Kommunen skall upprätta en skolplan. Skolplanen antas av 
kommunfullmäktige. I denna skall anges hur kommunens 
skolväsende skall gestaltas och utvecklas. (SOU 1992:94, s. 170)

Kommunen tvingas att ska skapa en skolplan som gäller på makronivå, över samtliga 
elever i skolan, visar på makten inom styrdokumenten. 

Undervisningsmål är de mål som den enskilde läraren 
tillsammans med eleverna ställer upp för undervisning....Det är 
varje lärares skyldighet att tillsammans med eleverna utforma 
sina undervisningsmål och genomföra sin undervisning utifrån 
de i läroplan och kursplaner fastställda utbildningsmålen. (SOU 
1992:94, s. 170)

Den disciplinära makten, enligt Foucault, beordrar läraren att tillsammans med eleven 
utforma undervisningssituationen. Det finns en oklarhet i texten nämligen vem som bär 
ansvaret för att nå undervisningsmålen, är det läraren eller eleven eller de två 
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tillsammans. Vidare missuppfattas begreppet eleverna, man kan tolka att det handlar om 
samtliga elever eller för varje enskild elev.

Om behavioristiska inlärningsteorier hanterade kunskaper som 
något yttre, kan man säga att det pedagogiska tänkandet på 70-
talet gjorde helt om och inriktade sig på kunskaper som en del 
av individens inre. ... Därmed blev frågan om överföring av den 
kollektiva kunskapen till nya släkten en fråga om att skapa 
betingelser för individernas utveckling av sina kunskaper. (SOU 
1992:94, s.70)

Kunskapen används för att stärka individens plats i lärandet. 

...hur inlärningsforskningen bidragit till en förändrad förståelse 
av individers lärande. Förändringen kan beskriva i tre steg: 

1. Lärande som införlivande av yttre kunskaper.
2. Lärande som förståelse utifrån elevens 

utvecklingsnivå.
3. Lärande som ett samspel mellan individ och miljö.

(SOU 1992:94, s. 80)

Under andra och tredje punkten syns en tydlig fokusering på lärande att den är 
individuell och samspelar med den miljö, skolan, som verkar runt individen. Vetandet 
används för att förändra tidigare sätt att undervisa. Dessutom används detta nya sätt för 
att reglera lärandet.

Lpf 94
I överensstämmelse med... västerländsk humanism sker detta 
genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans 
och ansvarstagande. (Lpf 94, s 3)

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att 
ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lpf 94, s. 3)

Enligt Foucault identifieras subjektet i texterna. I det första citatet är individen i det 
västerländska samhället som fostras. I det andra citatet är eleven som individ som 
skolan har åtagit sig att ge möjlighet att finna sig själv för att kunna delta i ett större 
sammanhang, samhället. I båda fallen blir subjektet objektet för den vetenskapliga 
kunskapen.

Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier 
samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara 
viktiga principer i utbildningen. (Lpf 94, s 13)

Här visas den ”disciplinära makten” som formar och leder på 
mikronivå, makten avses som positiv.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap 
om grundläggande demokratiska värden. Undervisningen skall 
bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 
förmåga och vilja ta personligt ansvar.... (Lpf 94, s.4)
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Den disciplinära makten formar eleven till samhällsmedborgare under demokratins 
fana.

Därvid skall skolan ta tillvara de kunskaper och erfarenheter 
som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från 
bl.a. arbetslivet. (Lpf 94, s. 6)

Eleverna tar hänsyn till sina egna erfarenheter för inlärning. Detta synsätt används för 
att forma elevens undervisning.

Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelser 
för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. ... 
Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i 
skall förbereda för livet efter skolan. (Lpf 94, s.6)

Synen på eleven är delad mellan att formas som grupp med bästa möjliga resultat till att 
eleven skall förberedas för livet utanför skolan.

Kommunal skolplan
Allt arbete utgår från elevens behov. För att främja såväl 
lärande som rörelsebehov krävs en miljö, som erbjuder lugn 
och ro samtidigt som den är stimulerande och kreativ. Eleven 
måste känna sig trygg,... (Skolplan, s 6)

Subjektet är eleven som bildar objekt för den vetenskapliga kunskapen, det vill säga det 
psykologiska kognitiva kunskaper.  Eleven sätts i centrum i den pedagogiska processen. 
Arbetet utgår från eleven som subjekt och verkar nu endast i en gruppmiljö.

Utifrån mognad, förmåga och erfarenhet ges varje elev 
möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande och bli medveten 
om sitt eget sätt att lära. (Skolplan, s. 7)

Subjektet som är eleven blir tillsagd att ta ansvar för sitt eget lärande. 

Eleven skall arbeta problemorienterat och aktivt söka kunskap. 
Eleven ges möjlighet att reflektera och tillägna sig kunskap 
tillsammans med andra, för att därigenom bli medveten om hur 
alla bidrar till mångfasetterad kunskap. (Skolplan, s. 7)

Den vetenskapligt baserade kunskapen syns i texten, att eleven tar in kunskap,
reflekterar och tillsammans med andra tillägnar sig en kollektiv kunskap.

Elevernas ansvar och inflytande över lärandet skall öka med 
stigande ålder. För att klara detta måste eleverna få hjälp att 
komma till insikt om hur de lär. Varje elev skall utifrån sina 
individuella förutsättningar ges tillfälle att utveckla sitt lärande 
(Skolplan. S, 10)

Individanpassade undervisning är det som gäller, utgångspunkten är de individuella 
förutsättningarna för att tillägna ny kunskap. Det är den vetenskapliga kunskapen som 
skolplanen baseras på.
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Sammanfattning
Av de tre diskursanalytiska begreppen, möjlighetsvillkor, makt - styrning och vetandet i 
relation till synen på begreppet elev kunde vi konstatera följande. När det gäller 
möjlighetsvillkor är eleven i SOU 1992:94 en del av gruppen och skiftar genom de 
övriga texterna åt att eleven är individuell. I SOU 1992:94 är begreppet elev ur individ 
och grupp situationen i stort överlappande, det råder oklarheter om när man talar om 
eleverna, dvs. om det är gruppen man har i tanke eller om syftet har varit eleven som 
individ. I Lpf 94 är överlappet i inte lika stort, det finns klarare distinktioner om när 
eleven är individuell eller del av grupp men fortfarande finns tolkningsmöjligheter till 
om det är gruppen som företräder individer. Skolplanen är den tydligaste texten och 
särskiljer eleven från gruppen. Betoningen ligger enbart på den individuella 
utvecklingen.

Vid de andra två diskursanalytiska begreppen, styrning – makt och vetandet, förhöll sig 
betoningen på ett likartat sätt genom dokumenten, med avseende på utformningen och 
regleringen för individens bästa. Detta är konsekvent med forskningsslutsatserna när det 
gäller inlärning och pedagogiska förhållningssätt med avseende på erfarenheter och 
förhållningssätt. 

Nedan visar vi visuellt det som vi ovan angett som ett sammanfattande resultat. Här 
pekar vi pekar sammanfattningsvis på de mönster, likheter och skillnader som 
framkommit i vår analys.

Tabell 6: Resultaten i en illustrativ modell
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Diskussion

Nedan följer en metoddiskussion där vi resonerar om metoden som använts i studien 
och därefter följer resultatdiskussion där argumentation kring studiens resultat med 
utgångspunkt från de teoretiska aspekterna och studiens syfte äger rum.

Metoddiskussion

Genom att studien riktade sig mot styrdokument var en kvalitativ metod nödvändig, där 
innehållsanalys och diskursanalys valdes för att komplettera varandra i den stora 
textmassa som studien omfattade. Innehållsanalysen utgör ett verktyg för att kunna 
hantera stora delar av text, diskursanalysen fokuserar på innebörden i speciella delar av 
text.

Urvalet och begränsningen i SOU 1992:94 till kapitel 2 och 6, var nödvändigt för att 
kunna hålla studien inom rimliga gränser för diskursanalysen. Kapitel 2 och 6 handlar
om kunskap och lärande samt läroplaner, vilket är de delar som utgjort utgångspunkt för
läroplaner för skolväsendet samt till skolplaner. Begränsningen att inte ta med alla
läroplaner utan endast Lpf 94 har varit för att vi har ambitionen att själva undervisa på 
gymnasiet/Vuxenutbildningen.

Problem i metoden har varit att de diskursiva begreppen stundtals har varit svåra att 
anknyta till styrdokumenten, exempelvis ett problem som uppdagats är att Lpf 94 är 
format som ett politiskt dokument där värderingar och etik varit framträdande och inte 
pedagogiska förhållningssätt. Detta medföljde att subjektet som är ett viktigt element i 
Foucaults diskursanalys var svårt att lokalisera, ibland var det svårt att veta om läraren 
eller eleven var subjektet eftersom dokumenten också normaliserade lärarens 
profession. Om begreppen makten och vetande var innebörden klart i styrdokumenten.

Resultatdiskussion

Vårt problem var att analysera begreppet elev/individen i texterna SOU 1992:94, Lpf 94
och skolplanen. Vi upptäckte tidigt att en av de viktigaste komponenterna i Foucaults 
analys var subjektet. Vi kunde på så sätt associera elev med subjektet. Sedan var det 
enklare att se sambanden med de andra analytiska begreppen makt och kunskap. Att 
identifiera begreppet individen i texterna var inte så svårt eftersom de tre 
styrdokumenten är skolpolitiska dokument. Vi var ute efter att se om eleven betydde 
samma i samtliga styrdokument. Vi märkte att förhållandet mellan betydelsen av elev 
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och grupp var ungefär samma i SOU 1992:94 när vi jämförde både innehållsanalysen
och diskursanalysen. När det gäller de andra dokument var förhållandet inte likartad. 

Att eleven oftare nämns i ett grupperspektiv och inte individuellt ger möjligheter till 
tolkningar om lärarens position i undervisningen till eleven. Är det från eleven eller 
eleverna som denne bedriver sitt arbete, svaret ligger i ovan nämnd positionering av 
eleven i styrdokumenten. Läraren som läser dokumenten flyktigt tror sig läsa eleven 
som en del av grupp och formar då sin undervisning för gruppens bästa, läraren som 
specialiserar sig i styrdokumenten har möjligheten att se att det råder distinktion mellan 
individ och grupp. Följden av att det finns tolkningsutrymme i elev- kontra 
gruppsituationen i styrdokumenten gör att undervisningen kan utformas på olika sätt. 
Om eleven är en individ i behov som tillgodoses eller om gruppens behov sätt före 
individen. En liknelse av situationen är att eleven befinner sig inuti klassens 
resursmöjligheter. Formas resursmöjligheterna efter individerna i klassen eller sätter det 
gränser för vad för resurser som finns tillgängliga för individen. Eleven ur 
innehållsanalysen visar att eleven är oftast nämnt i ett grupperspektiv, och då som 
eleverna och elevernas i SOU 1992:94 och Lpf 94. De uttrycks bestämt i ett 
grupperspektiv, skolplanen ändrar åsikt och skriver om dem obestämt i ett grupp 
perspektiv, vilket visar då förändringar äger rum genom styrdokumenten. Det totala 
förhållandet mellan individ och grupp är tämligen konstant med klar majoritet för 
gruppen. Ur diskuranalysen framträder en annan bild över individen och gruppen. I 
SOU 1992:94 är eleven ur individ och gruppen perspektiv nästan synonyma begrepp. 
Lpf 94 börjar separera eleven från gruppen och se eleven med egna krav. Skolplanen 
separerar eleven ännu mera och eleven är nu individuell i sin undervisning, gruppen är 
endast en miljö där eleven verkar.

Med hjälp av Foucault diskursanalysen fick vi veta hur texterna används för att styra, 
normalisera och reglera undervisningen, samt hur eleven blir centrum för dessa 
styrdokument. Där har vi ordet som intresserande oss begreppet elev. Vi såg hur 
begreppet elev hade en starkare betoning i skolplanen än SOU 1992:94. Diskursen i sig 
är för normalisering i skolsituationen med avseende på samhällets värderingar. Dessa 
värderingar handlar om demokratiska frågor som nämns i vår teoridel. Diskursens 
disciplinära makt som använder den vetenskapliga kunskapen, i det här fallet det 
pedagogiska kunskaperna, gör att individen lär sig på bästa sätt i överensstämmande 
med Foucaults syn på makten, vetandet och subjektet. Angående styrdokumentens 
intentioner kom vi fram till, för det första att samhället vill styra individen och för det 
andra att eleven får utrymme för att utvecklas under egna förutsättningar.

Styrning i skolan är decentraliserad, då det är kommunen som har ansvar för att skolan 
administreras på bästa sätt enligt styrningsambitionerna. Vi märkte att kommunen med 
skolplanen har en direkt och tydligare användning av begreppet elev än de andra 
styrdokumenten. Som nämnts i teorin är kommunen den myndighet som använder 
skolplanen som redskap för att utöva den disciplinära makten. I och med detta, enligt 
Foucault, är det kommunen som frambringar ordning bland medborgarnas olika 
förutsättningar. Precis som det står i teoridelen är kommunen den som reglerar elevens 
livsprocesser inom skolan. Enligt vår tolkning syns begreppet eleven tydligare i 
skolplanen än de andra dokumenten eftersom kommunen är den sista instansen innan 
dokumenten når subjektet det vill säga eleven. Denna specificering av eleven till att bli 
individuell från att ha varit sammankopplad med gruppen är förändringar som har 
politisk anknytning. SOU 1992:94 är skriven av bland annat experter inom pedagogik 
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som är mjuka i sin framtoning, Lpf 94 som är ett politisktdokument över det frivilliga 
skolväsendet har en hårdare framtoning, sist i kedjan är skolplanen som är skriven av 
kommunala politiker som följer en agenda vilket ger dokumentet hårdare yta. Vilket 
visar på de olika dokumentens makt i relation till skolan som Foucault talar om är 
traditionella rum för styrning.

Makten eller tornet som reser sig i cirkeln runt eleverna har SOU 1992:94 som bas med 
Lpf 94 och den kommunala skolplanen ovanför som reglerade system. Eleverna blir 
övervakade och formade till de värderingar och kunskapskrav som styrdokumenten 
innehåller. Ur en panoptisk synvinkel är lärarens uppdrag att följa tornets instruktioner 
och eleven blir tvungen att rätta sig efter makten och är omedveten att skolans
styrningsdokument styr hela utbildningen. Effekten blir att kontrollen blir omedveten 
hos eleven och verkar då automatiskt och osynligt vilket bekräftar Foucaults tankar om 
makten.

Konklusion

Vi valde att studera eleven i styrdokumenten, för att göra detta använde vi två 
textanalytiska metoder, nämligen innehållsanalys och diskursanalys. Inom 
diskursanalys valde vi att följa den franska med Foucault som teoretiker. Med de två 
inriktningar kom vi fram till resultatet, att dels kunde vi följa begreppet elev i 
styrdokumenten, dels kunde vi förstå den skolpolitiska diskursen och samt dess
innebörd – alltså varför texterna se ut som de gör. I vår studie studeras en läroplan (Lpf 
94) utifrån eleven i ett individ- och grupperspektiv. Med avseende på processen för att 
skapa en läroplan studerade vi SOU 1992:94 och eftersom styrningen inom skolan är
decentraliserade studerade vi en kommunal skolplan. Det finns andra dokument som är 
kopplad till de tre ovan nämnda, till exempel lokala arbetsplaner för varje enskild skola 
inom en kommun. Resultatet visar att det råder skillnad i perspektiven om eleven är en 
individ eller del av en grupp, men frekvensen som används om grupp och individ är 
likartad i styrdokumenten som har studerats. Styrdokumentens intentioner är för det 
första att staten via kommunen vill styra individen och för det andra att eleven får 
utrymme för att utvecklas under egna förutsättningar. 

Som förslag på vidare forskning ur ett teoretiskt perspektiv skulle vara att se de olika 
läroplanerna i förhållande till varandra i synen på eleven. Är Lpf 94 ensam om att ha 
denna syn eller är den genomgående i läroplanerna? Eller titta på en central fråga i 
Foucaults diskursanalys, straffets uppkomst, när individerna inte följer diskursens 
normer. Vi har inte ägnat oss att titta på huruvida en kommun åtgärder brister när det 
gäller uppföljningen av skolplanen. Som sista förslag ur ett praktiskt tillvägagångssätt 
skulle vara att följa läraren via observationer eller intervjuer om denne har grupp eller 
individ perspektiv på sin undervisning. Agerar läraren utifrån klassens ramar eller 
elevens med undervisningen? Sätter gruppen ramen för vad eleverna får för stöd? 
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Bilagor

Bilaga 1: Sammanfattning av innehållsanalys

Användbarheten 
 Principerna av innehållsanalys är att någon inslag i texter räknas eller mätts för 

ett specifik forskningssyfte. 
 Tillvägagångssättet lämpar sig för att finna mönster, kategorisera och jämföra, 

ibland som komplement till andra analyser. 
 Om materialet finns elektronisk då kan analysen göras med hjälp av datorn
 Manuellt analyser möjliggör att forskaren kan tolka eller bedöma materialet.
 När metoden sätts igång låser man sig till det eftersom det är resurskrävande att 

göra om kodschemat.
 Inriktningen lämpar sig inte till att analysera det outtalade
 Inriktningen tenderar att vara orörd för det sammanhang i vilket de räknade 

enheterna befinner sig i, detta påverkar validiteten.
 För att kunna tackla det ovannämnda måste man ha en god genre- och 

diskurskännedom

Hur man gör 
 Materialet väljs med avseende till forskningsfråga, måste motiveras.
 Tidigt bekantar sig med materialet
 Man utformar en analys instrument
 Man gör ett pilot försök på delar av materialet
 Det man räknar kan vara av många olika slag
 Analysenheten är den bestämda text, i vilken man räknar antalen förekomsten 

(kodningsenheter)
 För att förbättra reliabiliteten man kommer överens om vilken ordning texten 

analyseras om det är mer en som analyserar. (saknas i texten)
 Sammanställning görs i form av frekvenser, korrelationer eller annat, detta beror 

på forskningsfrågan. Resultaten redovisas i form av diagram, tabeller eller på 
annat sätt

 Resultatet tolkas gentemot forskningsfrågan.
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Bilaga 2: Sammanfattning av diskursanalys

Användbarhet
 Diskursanalys kan användas för att till exempel studera förändringar i sysätt, 

man kan lyfta fram de gemensamma eller det motsägelsefulla.

Hur man gör
 Diskurserna eller diskursen att studeras måste avgränsas 
 Val av material är en viktig del i samband med att diskursen avgränsas, valet 

måste alltid motiveras.
 Materialet läses noga och på djupet, många gånger.


