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Skolans värdegrund 

En studie av framväxten och utvecklingen av begreppet värdegrund i 

senare års läroplaner. 

Sara Nilsson 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka införandet av begreppet värdegrund i den 

ursprungliga Lpo 94 samt dess förändrade betydelse i de senare läroplanerna för 

grundskolan: den reviderade Lpo 94 samt Lgr 11. För att genomför detta använde jag mig 

av tre forskningsfrågor: Finns det en entydig värdegrund i de studerade läroplanerna och 

texter? Hur förändras begreppet värdegrunds innebörd från Lgr 80 fram till Lgr 11? 

Varför förändras innebörden av begreppet värdegrund i de studerade texterna? 

Metoden jag använde mig av var en variant en begrepphistorisk metod som gav mig 

möjlighet att kontexten och begreppets förändrade innebörd över tid för att uppfylla syftet. 

Vad jag kunde konstatera är att begreppet som infördes i debatten under tidigt 1990-tal 

hade föregångare i tidigare läroplaner och var därmed inte unikt. Vad som däremot var mer 

unikt var begreppets diffusa natur, liksom den diffusa formuleringen kring värdena som 

skall ingå. Försök att konkretisera begreppet värdegrund och värdena som ingår där har 

ökat allt eftersom åren går och fick sin kulmen runt sekelskiftet i Utbildnings-

departementets Värdegrundsprojekt. I de senare läroplanerna (revideringen av Lpo 94 och 

Lgr 11) har också denna konkretisering införts. Behovet styr vad som blir en del av 

värdegrunden och de studerade dokumenten talar om det mångkulturella och miljön blir 

viktigare för varje dokument och får en hel del plats i den senaste läroplanen, Lgr 11. 

Värdena i värdegrundens orubblighet kan ifrågasättas just på grund av detta. 

Nyckelord 

Värdegrund, läroplaner, begreppshistoria, skolhistoria. 
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1. Bakgrund  

1.1 Inledning  

Att alla människor är lika mycket värda, det är en av de grundläggande värderingar som 

dagens demokratiska samhällen bygger på eller åtminstone är tänkta att bygga på. Det 

pågår sedan många år en debatt runt om i världen om invandring, om det mångkulturella 

samhället och hur det hypotetisk förändrar utgångspunkten för politiska och samhälleliga 

beslut världen över. I många länders regeringar och riksdagar har under de senaste tio år 

allt fler rasistiska, nationalistiska och nazistiska partier fått mandat.
1
 

Under november månad 2012 har frågan om medborgarskap, rasism och respekt blivit allt 

mer aktuell i och med att tidningen Expressen lagt upp en kontroversiell mobilfilm från 

2010. Filmen visar svenska politiker som beter sig våldsamt och uttala sig rasistiskt och 

förnedrande mot svenskar med ett annat ursprung än de själva.
2 

Denna film har lett till en 

stor debatt i svensk media om rasism som i sin tur också lett till att de aktuella politikerna 

avgått från sina tjänster inom sitt politiska parti. Det uttrycktes starkt av den svenska 

journalistkåren och det svenska folket att denna typ av beteende inte var accepterat. 

Samtidigt presenterade regeringen en utredning om främlingsfientlighet och dess tillväxt i 

Sverige och möjliga vägar att motarbeta detta.
3
 Det tycks därmed att finnas en allmän både 

folklig och politisk uppfattning om människors lika värde och att all form av trakasserier är 

                                                      
1Se exempelvis Olsson, Kristina ”Danks folkeparti ger Sveridedemokraterna kalla handen”. 

Webtidningsartikel. Hämtad från Svenskadagbladet http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dansk-

folkeparti-ger-sverigedemokraterna-kalla-handen_3681621.svd . Publicerad 2009-10-21. Hämtat 

2013-01-17 kl. 19:15; ”Toppnotering för SD i ny mätning”. Webtidningsartikel. Hämtad från Dagens 

Nyheter http://www.dn.se/nyheter/politik/toppnotering-for-sd-i-ny-matning-1 . Publicerad 2013-01-

12. Hämtad 2013-01-17 kl. 19:36; Wallberg, Peter. ”Malmström varnar för högerextrema”. 

Webtidningsartikel. Hämtad från Dagens Nyheter http://www.dn.se/nyheter/politik/malmstrom-

varnar-for-hogerextrema . Publicerad 2013-01-13. Hämtad 2013-01-17 kl. 19:38. 

2Bass, David & Holmén, Christian. ”SD-toppens attack: Skit i den lilla horan”. Webtidningsartikel och 

mobilfilm. Hämtad från Expressen  http://www.expressen.se/nyheter/sd-toppens-attack-skit-i-den-

lilla-horan/ Publicerad 2012-11-14. Hämtad 2012-11-29 kl. 08.48. 

3 Främlingsfienden inom oss: betänkande (SOU 2012:74), Utredningen om ett effektivare arbete mot 

främlingsfientlighet (PDF-dokument). Hätad från  http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986 . 

Hämtad 2012-12-19 kl. 19:46. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dansk-folkeparti-ger-sverigedemokraterna-kalla-handen_3681621.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dansk-folkeparti-ger-sverigedemokraterna-kalla-handen_3681621.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/toppnotering-for-sd-i-ny-matning-1
http://www.dn.se/nyheter/politik/malmstrom-varnar-for-hogerextrema
http://www.dn.se/nyheter/politik/malmstrom-varnar-for-hogerextrema
http://www.expressen.se/nyheter/sd-toppens-attack-skit-i-den-lilla-horan/
http://www.expressen.se/nyheter/sd-toppens-attack-skit-i-den-lilla-horan/
http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986
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fel. Vart ifrån kom denna allmänna uppfattning då? Visst skulle man kunna påstå att det 

beror på att det är mot lagen att uttala sig i så förnedrande termer om andra människor som 

politikerna gjorde, men jag vill mena att detta inte är hela sanningen. I Sverige är tanken att 

människor skall uppfostras ända sedan barnsben till att agera efter en rad grundläggande 

värderingar om demokrati, medborgarskap, jämlikhet och framför allt rasism. Detta går att 

se genom att studera skolans styrdokument, speciellt i Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet 1994 (Lpo 94) och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11). I Lpo 94 infördes begreppet värdegrund, men begreppets 

betydelse tycks skifta något mellan de olika läroplanerna. Detta är märkligt då värdena som 

ingår i värdegrunden är tänkta att vara grundläggande och oföränderliga. Så finns det en 

konstant och gemensam värdegrund i skolan? 

1. 2 Material 

1.2.1 Styrdokument 

I denna studie kommer jag att studera framväxten och utvärderingen av ett begreppet 

värdegrund som förekommer i läroplaner, med start i de officiella texter som ledde fram till 

Lpo 94. Jag kommer att behandla den föregående läroplanen, Läroplan för Grundskolan 

1980:s allmänna del (Lgr 80), Lpo 94 samt den efterträdande läroplanen, Lgr 11. Genom att 

studera dessa dokument går det att se vilka i de värderingar som anses vara grundläggande i 

respektive läroplan och därmed se huruvida det existerar någon skillnad ibland dessa. Det 

är viktigt att påpeka att det finns flera versioner av Lpo 94. Jag har valt att använda mig av 

dels den ursprungliga versionen som kom 1994 samt den version som skolverket givit ut 

från 2006 och innehåller alla revideringar som genomförts fram till dess, vilka rör bland 

annat begreppet värdegrund. Detta var den senaste revideringen av Lpo 94 som 

genomfördes innan införandet av en helt ny läroplan. 

1.2.2 Andra källor 

Utöver läroplanerna kommer jag även att studera de dokumenten som lett fram till 

införandet av begreppet värdegrund i Lpo 94 samt de dokument som utvärderat begreppet 

och legat tillgrund för eventuella omarbetningar som gjorts av begreppet i Lgr 11. 

För att studera skapandet av Lpo 94 kommer jag att studera de direktiv som regeringen gav 

när det skapade en grupp, kallad Läroplanskommittéen, för att ta fram ett förslag på en 

läroplan. Jag kommer även studera denna grupps förslag på läroplan och även regeringens 
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vidareutveckling av detta. Även Utbildningsutskottets betänkande baserat på regeringens 

proposition och slutligen en sammanfattning av riksdagens beslut kommer att studeras. För 

att studera vad som händer efter införandet av Lpo 94 kommer jag att studera 

Utbildningsutskottets värdegrundsutvärdering samt slutresultatet av utbildningsutskottets 

värdegrundsprojektet. 

Det är i kommittédirektiven till läroplanskommittén i vilken regeringen beslutade om 

tillsättandet av en läroplanskommitté och dess uppgift. Det första direktivet (Dir. 1991:9) 

föreslogs av statsråden Person och Lindqvist och antogs av regeringen 1991-02-14. De 

reviderade direktiven (Dir. 1991:117) föreslogs av statsråd Ask och antogs av regeringen 

1991-12-19. 

SOU 1992:94 går under titeln Skola för bildning och var läroplanskommitténs betänkande 

angående införandet av en ny läroplan. Detta är alltså ett förslag på hur läroplanen skall 

utformas och diskussioner kring detta. Läroplanskommittén tillsattes av regeringen för att 

ta fram just detta dokument i vilket det grundligt argumenteras kring tidigare läroplaner och 

den nya som de ger förslag på. 

Regeringens proposition 1992/93:220 byggde vidare på förslaget som uppkommmit i SOU 

1992:94 samt läroplanskommitténs betänkande angående kursplaner (SOU 1993:2) och 

Betygsberedeningens slutbetänkande (SOU 1992:86). Denna proposition var den dävarnde 

regeringens förslag på hur de nya läroplanerna, kursplanerna samt betygsystemet skall 

utformas. 

Även Utbildningsutskottet hade ett betänkande som jag kommer använda mig av, 

1993/1994 UBU1. I utbildningsutskottets betänkande tas det upp ett antal motioner som i 

utskottet behandlats angående regeringens proposition 1992/93:220. Dessa bifalls eller 

avslås av utskottet så som de presenteras i verket. 

Alla dessa dokument låg till grund för riksdagens beslut om en läroplan. För att få djupare 

förståelse för vad beslutet riksdagens slutgiltiga beslut angående detta innebar har jag valt 

att studera Bertil Grans bok En ny läroplan för grundskolan, vilken är en sammanfattning 

av alla beslut riksdagen tog då den beslöt om införandet av en ny läroplan i december 1993. 

För att se hur begreppet värdegrund förändras användning kommer jag även studera 

Utbildningsdepartementets rapport DS 1997:57 En värdegrundad skola – idéer om 

samverkan och möjligheter. Denna rapport undersöker just begreppet värdegrund som det 

används inom läroplanen och svensk skola och ledde sedan vidare till 
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Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt under 1999, ett år som också kallades 

värdegrundens år av dåvarande skolministern. Värdegrundsprojektet utmynnade i bland 

annat tre rapporter och Värdegrundsboken. Jag har då valt att studera Värdegrundsboken 

som kan sägas vara den slutgiltiga bilden av hur utbildningsdepartementet ser på vad 

värdegrund år 2000. 

1.3 Kunskapsområde  

Då denna studie är tänkt att studera kunskapsområdet som kretsar kring grundläggande 

värdering och dess koppling till skolan under sent 1900- och tidigt 2000-tal är det relevant 

att se hur samhällets grundläggande värderingarna speglas i undervisning i ett historiskt 

perspektiv. 

I Sverige har vi en lång tradition av både informella och formella skolformer. Redan under 

medeltiden tog sig kyrkan an att uppfostra folket och prästerna ålades att lära ut de tio 

budorden, Fader vår samt trosbekännelsen. Dessa kunskaper var nödvändiga för att en 

människa skulle få ta del av den katolska kyrkans heliga sakramenten, så som exempelvis 

nattvarden.
4
 

I och med reformationen insåg staten att svenskarna behövde än mer uppfostran för att blir 

goda protestantiska kristna. Återigen tog sig kyrkan an uppdraget och med Martin Luthers 

katekes som redskap lärde de svenskarna detta. Reformatorn Luther menade att det var 

nödvändigt för en kristen person att kunna läsa för att kunna tillgodogöra sig innehållet i 

katekesen och bibeln på ett fullständigt sätt, så prästerna ålades att se till att detta lärdes ut. 

I 1686 års kyrkolag omfördelades detta uppdrag vilket gjorde att husbönder och fäder fick 

ta över uppdraget att lära sitt tjänstefolk och sina barn att läsa för att kunna lära sig att vara 

kristna. Prästens roll blev i stället att kontrollera att de kunde detta och kunde sina 

kristendomskunskaper.
5
 

Under medeltiden hade den katolska kyrkan haft katedralskolor för att utbilda kyrkans män, 

men i och med reformationen krävdes något nytt för att utbilda tjänstemän och präster. 

                                                      
4 Hartman, Sven G., Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria, 2:a 

upplagan, (Stockholm: Natur och Kultur, 2012), s. 24. 

5 Hartman, Det pedagogiska kulturarvet, s.24-27. 
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Vissa delar av arvet från medeltiden levde kvar och under 1600- och 1700-talet uppstod 

nya och gamla skolor så som trivialskolan, katedralskolan och gymnasiet.
6
 

Det var dock inte förens i mitten av 1800-talet Sverige och dess nordeuropeiskagrannar fick 

en allmän skolplikt och en ny skolaform. I Sverige skedde detta i och med genomförandet 

av folkskolestadgan 1842, vilken kom till efter många års debatt. Detta innebar att staten 

för första gången tog tag i skolfrågan, även om kyrkan fick uppdraget att genomföra detta. 

Genomförandet gick långsamt och på 1860-talet fick staten införa inspektörer som 

kontrollerade att skolorna sköttes som de skulle. Tanken med folkskolan var att folket 

skulle fostras till goda kristna medborgare och därmed fick kristendomen en stor plats.
7
  

1919 kom en ny utbildningsplan och kyrkans ställning inom skolan försvagades, speciellt i 

och med att antalet kristendomstimmar halverades. Första tankarna om en konfessionsfri 

skola lanserades och en skola inriktad mer på att aktivera eleverna började växa fram.
8  

Bara tjugo år senare drabbades Europa av två av de största mänskligt skapade katastroferna 

genom tiderna, andra världskriget och förintelsen. Dessa katastrofer skapade ett behov 

förändring inom befolkningen med en start redan i skolan vilket gjorde att hela 1940-talet 

präglades av ett behov av att utvärdera skolan och reformera den. Detta utmynnade bland 

annat i 1946 års skolutredning som konstaterade att skolans fokus måste flyttas allt mer åt 

demokratifostran. Under sexton år arbetades det med detta och slutresultatet kom 1962 då 

införandet av en gemensam grundskola och nya styrdokument stod klart. Lgr 62 kan sägas 

vara den första läroplanen av sitt slag. Från denna fram till idag har det kommit fyra nya 

läroplaner och diverse andra styrdokument såsom kursplaner, revideringar, skollager etc. 

Samtliga läroplaner innehåller värderingar vilka var relevanta att förmedla till eleverna för 

det samhälle i vilket eleverna växte upp. I Lpo 94 introducerades även begreppet 

värdegrund för att klargöra ännu bättre vilka grundläggande värderingarna som skolan 

skulle genomsyras av.
9
 

                                                      
6 Hartman, Det pedagogiska kulturarvet, s. 33. 

7 Hartman, Det pedagogiska kulturarvet, s. 33, 48-54; Linné, Agneta, ”Moralfostran i svensk 

obligatorisk skola” i Göran Lindes (red.) Värdegrund och svensk etnicitet, (Lund: Studentlitteratur, 

2001), s. 28-33. 

8 Hartman, Det pedagogiska kulturarvet, s. 65-67; Linné, ”Moralfostran i svensk obligatorisk skola”, s. 

35-36. 

9 Linné, ”Moralfostran i svensk obligatorisk skola”, s. 38-49. 
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Samhället har alltså bidragit med att visa vilka värderingar som de anser att alla svenska 

skolelever skall kunna genom alla tider, alla lagar, regler och styrdokument har alltså 

kommit till för att se till att dessa värderingar och kunskapen därtill når fram. 

Mycket forskning har gjorts om olika områden kopplade till värdegrundsbegreppet, men 

jag ser en lucka bland dessa i fråga om införandet och utvärderingen av begreppet 

värdegrund. Detta innebär att ingen tidigare har studerat just begreppet värdegrunds 

framväxt eller fortsatta förändring vilket denna studie ämnar göra. 

1.4 Syfte och problem  

1.4.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka införandet av begreppet värdegrund i den 

ursprungliga Lpo 94 samt dess förändrade betydelse i de senare läroplanerna för 

grundskolan: den reviderade Lpo 94 samt Lgr 11. 

För att kunna göra detta krävs en studie av den tidigare läroplanen, Lgr 80, samt de 

dokument som skapat Lpo 94 samt senare gjorda utvärderingar av värdegrundsbegreppet 

inom skolan.  

 

1.4.2 Forskningsfrågor 

 Finns det en entydig värdegrund i de studerade läroplanerna och texter? 

 Hur förändras begreppet värdegrunds innebörd från Lgr 80 fram till Lgr 11? 

 Varför förändras innebörden av begreppet värdegrund i de studerade texterna? 

 

2. Litteraturöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare värdegrundsforskning. Först presenteras den 

utgångspunkt jag har på denna studie, det vill säga ur jag valt att betrakta det studerade 

materialet. Detta följs sedan av de centrala begreppen, det vill säga värdering, värden och 

värdegrund. Därefter presenteras forskare som studerat dessa begrepp ur olika perspektiv. 

Inledningsvis presenteras Gunnel Colneruds forskning om möjligheten att kategorisera 
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värdegrundsfrågor och forskning samt det komplexiteten med detta forskningsfält. Sven G. 

Hartman diskuterar begreppet etik, ett område till vilket värdegrundsforskningen tillhör och 

som därför är relevant att studera ur en värde synvinkel. Därefter presenteras begreppet 

läroplanskoder, vilket tas upp i både Göran Lindes Det ska ni veta – En introduktion till 

läroplansteori och i Tomas Englund, Eva Forsberg och Daniel Sundbergs Vad räknas som 

kunskap? – Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildningen och skola. 

Därefter presenteras den problematiserande diskussion om begreppet värdegrund upp som 

Pirjo Lahdenperä och Christer Hedin för med utgångspunkt i begreppen etnocentrism och 

mångkultur. Här kommer även Hans Ingvar Roths verk Den mångkulturella parken – om 

värdgemenskap i skola och samhälle att föras fram. 

2.1 Utgångspunkt 

Pia Nykänen talar i sin doktorsavhandling om speglingsideal kopplat till den svenska 

skolan. Där finns det tre former av speglingsideal som är applicerbara när man studera 

skolans funktion i samhället. Det första idealet är att låta skolan se ut på samma sätt som 

samhället i sin utformning, regler etc. Nykänen väljer att kalla detta en enkel spegling. Det 

andra idealet går under benämningen kvalificerad spegling och innebär att skolan ska 

spegla vissa företeelser inom samhället. Det tredje idealet kallar hon spegling av det ideala, 

vilket innebär att skolan inte skall åter- eller avspegla samhället som det faktiskt ser ut utan 

snarare spegla det ideal som finns i samhället och därmed hur samhället borde se ut. 

Det finns ett fjärde ideal som handlar om förverkligandet av dessa ideal, men då detta inte 

är relevant för denna studie går jag inte in mer i detalj om detta.
10

 

Denna utgångspunkt är relevant då den kan ge perspektiv på varför förändringar av 

officiella styrdokument genomförs. Dock skulle jag vilja påstå att det ideal som är 

applicerbart när man studerar dokument om hur skolan är tänkt att vara är det tredje: 

spegling av det ideala. Även om dokumenten som styr skolan är tänkta att spegla samhället 

och därmed att förbereda eleverna för sin roll som samhällsmedborgare så speglar de alltid 

bilden av den ideala samhällsmedborgaren som i alla lägen agerar, tycker och tänker som 

regeringen vill. Det är och förblir vad vi vill att skolan skall ge eleverna, samtidigt är alla 

människor olika och det är svårt att tvinga på andra ens egna värderingar. Att då ha ideal 

                                                      
10 Nykänen, Pia, Värdegrund, demokrati och tolerans: om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle, 

(Göteborg: Göteborgs Universitet, 2008) s. 37-39. 
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som alla kan sträva mot känns fullt logiskt. Detta perspektiv är det jag kommer att ha när 

jag studerar de dokument som studien kretsar kring; att de är ideal.  

2.2 Centrala begrepp 

2.2.1 Värderingar 

Enligt John Dewey uppstår en värdering av ett föremål eller en process som är 

verklighetsnära, det vill säga något kring vilket vi upplever känslor av angelägenhet, värme 

och närhet eller det motsatta.
11

 De tre förstnämnda känslorna kännetecknar en värdering av 

positiv karaktär. Just Deweys tolkning av begreppet värdering är viktigt att ta upp då hela 

det svenska skolväsendet under de senaste 50 åren har byggts på hans 

utbildningsfilosofiska tankar.
12 

En annan formulering kring vad en värdering är har Lahdenperä. Hon menar att en 

värdering kan ses som att det utgörs av en blandning av tyckande, prioritering, attityder och 

reaktioner på olika fenomen. Allt vi gör kan påstås styras av värderingar.
13

 

 

2.2.2 Värden och värdegrund 

Ett värde kan anses består av flera värderingar. Värdegrunden kan då sägas vara 

gemensamma artikulerade värderingar som används för att bland annat skapa en 

samhörighet bland vissa grupper av människor samt särskilja dessa från dem som inte delar 

värderingarna.  

Uppkomsten av värderingarna är då beroende av kulturen vi lever i. Den utgör bakgrunden 

till vår sociala värd och formar våra föreställningar och värderingar. 
14

 

Linde förklarar värdegrunden i skolan som en återspegling av samhällets värderingar av 

vad som vi just nu anser vara viktigt och grundläggande för människors liv. Han menar att 

                                                      
11 Dewey, John, Demokrati och utbildning, (Göteborg: Daidalos, 1999), s. 282. 

12 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori, 2:a upplagan, (Lund: 

Studentlitteratur, 2006), s. 37. 

13 Lahdenperä, Pirjo, ”Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs” i Göran Lindes 

(red.), Värdegrund och svensk etnicitet, (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 116. 

14 Lahdenperä, ”Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs”, s. 116 – 117. 
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värdegrunden är ett försök att samla medborgarna kring livsregler och livsideal som är och 

skall vara förankrade i svensk tradition och ”folksjäl”.
15 

Begreppet värdegrund är problematiskt. Det togs först i bruk under tidigt 1990-talet men 

har sedan dess varit starkt debatterat då det kan vara svårt att definiera vad exakt en 

specifik värdegrund innehåller, detta gör att innehållet i en värdegrund kan verka diffust. 

Värdegrunden kopplat till skolan fördes in i skoldebatten i och med skapandet av Lpo 94 

och ända sedan dess är det en het fråga där. I forskning och i media pågår nästan sedan start 

en livlig debatt huruvida en gemensam värdegrund är en möjlighet i ett multikulturellt 

samhälle. 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Värdegrundsforskning 

Som jag förklarade i begreppsförklaringen för värdegrunden så har begreppet värdegrund 

en mycket diffus betydelse. Detta kan ställa till problem när man skall använda begreppet. 

I skolans värld har begreppet kommit att fylla ett språkligt tomrum då det moraliska språket 

inte utvecklats i takt med samhällets behov. Handlar ett problem om värden och normer så 

klassificeras den som ett värdegrundsproblem, handlar en fråga om etik och moral 

klassificeras den som en värdegrundsfråga. Colnerud menar att det är just begreppets oklara 

definition som skapar dessa problem.
16

 Forskare har försökt skapa ordning i bland alla 

användningar av begreppet värdegrund för att kunna konkretisera den, bland annat 

Thornberg som försökt skapa fältet värdepedagogik för att samla alla dessa viktiga frågor.
17

 

Men kan det vara så att det inte räcker med att skapa ett eget fält för dessa frågor? Colnerud 

menar att för att kunna få klarhet i fältets komplexitet behöver vi kategorisera det bättre, 

det räcker inte med att samla allt inom ett fält. De kategorier som Colnerud föreslår är 

livsåskådningsfrågor, moraliska normpåverkan, värderingspåverkan, medborgarfostran och 

demokratifostran. 

Livsåskådningsfrågor handlar om värde- och normfrågor som går att koppla till tro och 

religion. På grund av att tro och religion numera är en högst personlig och privat 

                                                      
15 Linde, Värdegrund och svensk etnicitet, s. 13. 

16 Colerud, Gunnel, ”Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs” i Pedagogisk 

forskning i Sverige, Årgång 9 nr 2, (2004), s. 85-86. s. 81-82 

17 Colnerud, ”Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs”, s. 83. 
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angelägenhet berörs dessa frågor i minsta möjliga mån om inte eleven bjuder in till ett 

samtal om detta. Dock på ett allmänt plan kan de kopplas till religionsundervisningen.
18

 

Moralisk normpåverkan är det fokus som skolan ofta har i användningen av begreppet 

fostran men också när den talar om karaktärsdaning och utveckling av dygder. Det hela 

syftar till att eleverna skall formas till moraliska personer och förstå sig på 

moraliskatankesätt och ageranden.
19

  Hur eleverna kan tillgodogöra sig detta varierar i 

tolkningen, men de finns tre generella linjer som man utgår ifrån. Den första linjen utgår 

från att elever utvecklas till moraliska individer om de lär sig hur de skall agera samt 

förstår och anammar de normer och värden som anses vara moraliska. 

Den andra linjen menar att elever endast kan utvecklas till moraliska individer om de lär sig 

att inta ett kritiskt tänkande kring moraliska regler och själva prövar huruvida en norm är 

rimlig. 

Den tredje linjen lyfter fram önskvärda egenskaper hos eleverna, exempelvis dygder, och 

deras utveckling. Detta innebär att eleverna skall lära sig att handla moraliskt och när det 

gör det så skall de känna tillfredsställelse över sitt handlande.
20 

Den implicita moraliska 

normpåverkan är en variant av ovanstående diskurs, men som begreppets namn påpekar är 

den moraliska påverkan inte uttalad. Colnerud menar att eleverna ständigt utsätts för 

moralisk normpåverkan av allt som sker inom och utom skolan, men denna påverkan är 

inte lika uttalad eller lika planerad som i den ovanstående kategorin. Eleverna lär sig helt 

enkelt genom att följa de äldres eller kamraters exempel.
21

 

Värderingspåverkan skiljer sig från den moraliska normpåverkan genom att de värden och 

normer som man försöker påverka eleverna med är allmänt vedertagna och därmed 

offentliga och signifikanta. Genom att en människa får lära sig dessa normer och värden 

samt tillgodogör sig dem får de en ökad delaktighet i sitt samhälle och förstår därmed också 

vilka skyldigheter de har gentemot varandra och samhället. Exempel på detta kan bland 

annat ses i den svenska skolans styrdokument från Lpo 94 och framåt då värden för att 

skapa en tolerans mellan människor med olika etniska bakgrund, religion och kulturella 

normer och värderingar trycktes på allt mer. Enligt Colnerud är detta viktigt i ett 

                                                      
18 Colnerud,”Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs”,s. 85-86. 

19 Colnerud, ”Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs”, s. 86. 

20 Colnerud, ”Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs”, s. 87. 

21 Colnerud, ”Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs”, s. 88-89. 
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mångkulturellt samhälle där det före kommer en värdepluralism, om värdena offentliggörs 

skapas nämligen möjligheter för en reflektion och kommunikation kring dessa.
22  

Medborgarfostran är den fjärde kategoriska indelningen som Colnerud föreslår. Det finns 

många likheter mellan värderings- och normpåverkan som tidigare nämnts och denna typ 

av fostran. Dock läggs elementet medborgaridentitet till de moraliska värderingar och 

normer eleverna explicit eller implicit skall lära sig. Dock skiljer denna typ av frågor från 

livsåskådningsfrågorna som i första hand syfta till frågor som tillhör den privata sfären, 

medan att fostra en människa till en god medborgare tillhör den offentliga sfären. Det är 

svårt att finna skiljelinjer mellan vad som är nationalistiskfostran och vad som är 

medborgerligfostran i ett mångkulturellt samhälle så som Sverige. Det som för hundra år 

sedan ansågs viktigt och som gjorde dig till en svensk medborgare kanske inte är aktuella 

idag just på grund av att Sverige inte längre är ett homogent samhälle som det var då.
23

 

Den sista kategoriseringen som Colnerud gör är demokratifostran vilket har som 

huvudsyfte att utveckla en människas demokratiskt medborgerliga kompetens. En elev 

skall då lära sig och förstå de demokratiska värden som ligger till grund för hur det 

politiska systemet fungerar och därmed kunna vara politiskt delaktig och ta ansvar för sig 

själv och andra. I Lpo 94 betonas att skolans skall involvera eleverna i demokratiska 

processer på skolan så som klassråd, elevens val samt att de skall vara delaktiga i beslut 

kring upplägg av sina ämnen. Bland annat detta ska bidra till elevernas demokratifostran. 

I och med införandet av Lpo 94 och de nya kursplanerna i samband med det samt 

revideringen av dessa några år senare försökte skolverket integrera värde- och normfrågor 

så de skulle vara en del av samtliga skolämnen. Colnerud menar att det finns en stor risk 

med detta då begreppen riskerar att bli för diffusa, något som kan ha bidragit till att skapa 

den stora debatten kring begreppet värdegrund inom forskningen. Att i stället försöka 

kategorisera värde- och normfrågor och forskning enligt ovanstående exempel kan bidra till 

att bringa klarhet i diskussionerna kring begreppet värdegrund. Alla dessa kategorier 

påverkar skolans verksamhet och genomsyrar styrdokumenten, vilket är viktigt att ha en 

förståelse för om man undersöker ett begrepp som skolans värdegrund.
24

 

 

                                                      
22 Colnerud, ”Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs”, s. 89-90. 

23 Colnerud, ”Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs”, s. 90-91. 

24 Colnerud, ”Värdegrunden som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs”. 
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2.3.2 Etik  

I en studie som kretsar kring skolans värdegrund bör det nämnas något mer om etik och 

moral då dessa begrepp är nära besläktat med värdegrundsbegreppet då värdegrunden kan 

ses som offentliga moralisk ställningstaganden. Att denna del av den tidigare forskningen 

enbart går under namnet etik beror på den skiljelinje som lite generaliserat kan dras mellan 

begreppen etik och moral. Etiken kan ofta ses som den teoretiska delen av de två medan 

moralen är den praktiska delen.
25

 Eftersom denna studie handlar om teori, är det logiskt att 

koppla den till den teoretiska etiken. 

Frågan om etik var central vid framarbetandet av Lpo 94, så central att regeringen 

uttryckligen skrev i läroplanskommitténs direktiv att de skulle diskutera etik och skola i 

läroplanen. Detta berodde i mångt och mycket att samhället krävde att skolan skulle stå på 

en etisk grund, kanske till och med en kristen etisk grund.
26

 När forskaren Sven G. 

Hartman analyserar skolans värdegrund menar han på att den kan delas upp i tre 

byggstenar. Den första som nämns är demokrati, den andra värden och slutligen finns fyra 

dygder eller ideal, vilka består av rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
27

 

Vad man skall ha klart för sig när man diskuterar värden är att alla värden inte är etiska. De 

kan delas upp i fem grupper. Sinnenas värdering anknyter till värderingar som bygger på 

våra sinnen så som exempelvis att man tycker om doften av nybakta bullar. Estetiska 

värderingar är kopplat till de som våra ögon och öron finner vackert eller mindre vackert. 

Pragmatiska värderingar är att se huruvida något fungerar eller inte. Ekonomiska 

värderingar fokuserar på de ekonomiska följder ett agerande kan ha eller inte ha. Slutligen 

existerar de tidigare nämna etiska värderingar vilka kretsar kring vad som är rätt och orätt i 

ett samhälle eller en persons agerande. Lpo 94 fokuserar främst på att utveckla elevers 

kunskaper inom de etiska värderingarna. Samtidigt så är det bra att ha i åtanke att i en skola 

där andra värderingar, så som exempelvis de ekonomiska, ofta styr vad som sker och inte 

sker i vardagen kan det vara bra att lära eleverna alternativa värderingssätt.
28

 Tyvärr 

präglas även detta område ofta av oklarheten, så som skett runt begreppet värdegrund i 

                                                      
25 Collste, Göran, Inledning till Etiken, (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 20. 

26 Hartman, Sven G. och Ragnar Furenhed, Etik och ungas livstolkning, (Linköping: Skapande Vetande, 

2003), s. 9. 

27 Hartman och Furenhed, Etik och ungas livstolkning, s. 10. 

28 Hartman och Furenhed, Etik och ungas livstolkning, s. 11-13. 
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skoldebatten och forskningen, vilket gör att lärarna själva får försöka definiera begreppet 

och en konsensus om betydelsen är svår att nå.
29

 

2.3.3 Läroplanskoder 

Som vi såg redan under den rubrik som kallas kunskapsområde har det funnits 

bakomliggande syften med att undervisa människor redan från skolans början i Sverige. 

Detta är ett ämne som studerats av många författare, dock speciellt av forskarna Ulf P. 

Lundgren och Tomas Englund. Lundgren kodifierade de styrdokument och intentioner som 

kunde ses inom skolans historia och skapade vad han valde att kalla läroplanskoder utifrån 

de läroplaner som fanns fram till ett tidigt 1980-tal. Englund kompletterade detta några år 

senare med vart han såg tendenserna gå på vägen mot en ny skollag och läroplan. I Lindes 

Det ska ni veta – en introduktion till läroplansteori och i Ulf P. Lundgrens kapitel i 

Englund, Forsberg och Sundbergs Vad räknas som kunskap – Läroplansteoretiska utsikter 

och inblickar i lärarutbildning och skola presenterades dessa läroplanskoder. 

Under medeltiden utvecklades den klassiska läroplanskoden vars fokus låg på att forma 

karaktären. Detta följdes under 1800-talet av den realistiska läroplanskoden som syftade till 

en skola för alla och fler ämnen än de som ingick i de klassiska ämnesindelningarna 

trivium och quadrium med fokus på matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Detta 

följdes av den moraliska läroplanskoden vars syfte var att skapa vördnad och respekt för 

Gud och fäderneslandet Sverige. Detta följdes av en rationell läroplanskod under tidigt 

1900-tal där utbildningens syfte förändrades. Det gick från att återskapa det förflutna, att 

repetera kunskap, till att skapa en framtid och skapa kunskap.
30

 Englund har till detta 

tillfört att under senare delen av 1900-talet har läroplanskoden utvecklats till att fokusera 

allt mer på medborgaruppfostran och demokrati och därmed har det skapats en 

medborgerlig läroplanskod.
31

 Som man kan se här är det uppenbart att de som styr över 

skolan alltid har haft en mer eller mindre uppenbar tanke med vad skolan skall ge eleverna. 

Nyckelordet här är att fostra, det handlar därmed inte enbart om att lära ut de 

                                                      
29 Hartman och Furenhed, Etik och ungas livstolkning, s. 17. 

30 Lundgren, Ulf P., ”Den svenska läroplansteoretiska forskningen – en personligt hållen reflektion” i 

Tomas Englund, Eva Forsberg och Daniel Sundberg (red) Vad räknas som kunskap?: 

Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola,, (Stockholm: Liber, 2012), s. 50-

52; Linde, Det ska ni veta!, s. 34-35.. 

31 Linde, G., Det ska ni veta, s. 35-36; Lundgren, Ulf P., ”Den svenska läroplansteoretiska forskningen”, 

s. 52. 
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grundläggande värdena till eleverna utan att fostra dem i värdena och forma dem till den 

typen av medborgare som behövdes. Detta visar också på att det alltid tycks ha funnit 

grundläggande värden som format skolundervisningen och att dessa kanske inte är så 

konstanta som begreppet värdegrund vill påstå. 

Att se detta är mycket intressant för min studie då jag får en bakgrund till de grundläggande 

tankarna som gav upphov och kom att forma de grundläggande värdena i vår tid. Om 

tanken med skolan under slutet av 80-talet var en slags demokratisk-medborgarfostran ger 

detta mig förståelse för diskussionerna kring formuleringen av värdegrunden. 

Dock ska man ha i åtanke att dessa läroplanskoder ändå är en grov generalisering av 

tendenserna från de olika styrdokumenten och intentionerna med undervisningen som 

knappt räcker fram till att Lpo 94 skapas. 

 

2.3.4 Etnocentrism och ett mångkulturellt samhälle 

Ända sedan medeltiden har Sverige haft en kontinuerlig arbetsinvandring, sedan 1950-talet 

har denna ökat ännu mer och i samband med en stadig ström av flyktingar började man 

under 1980- och 90-talet se Sverige som ett allt mer mångkulturellt samhälle. 

Många människor som flyttar till Sverige har med sig allmängiltiga, universella etiska 

värden som de liksom de redan boende i Sverige vill sträva mot. Dessa är exempelvis 

sanningen, rättvisa, skönhet, kärlek och vänskap.
32

 Samtidigt kan en värdegrund som 

formuleras och skall gälla i ett lands som Sverige ge intrycket av att vi alla inte delar någon 

form av värden. Skolans roll kan ses i Lpo 94 vara fostrande och förankrande och skapa en 

tolerans för andra kulturer och deras värden.
33

 

En homogen folkgrupp kan naturligt samlas kring gemensamma värderingar, något som lätt 

kan skapa en vi-och-dem intryck som det lätt går att spela på för att hålla ihop gruppen. 

Lahdenperä kopplar detta till uppkomsten av kollektiva fördomar, med fokus på etniska 

fördomar som hon menar uppkommer i ett identitetsformande och jag försvarande kontext. 

Det handlar om att positivt särskilja sig från andra grupper som inte ser, tycker eller 

värderar på samma sätt som en själv. Lahdenperä menar att detta är något som alltid färgat 

                                                      
32 Hedin, Christer & Lahdenperä, Pirjo, Värdegrund och samhällsutveckling, (Stockholm: 

Värdegrundsprojektet, Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, 2000), s. 41. 

33 Lahdenperä, ”Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs”, s. 120-121. 
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människors värderingar och att vår historia är fylld av detta bruk av värderingar och 

fördomar.
34

 

Människor som tillhör ett och samma system, så som exempelvis en nation, har en tendens 

att uppfatta saker på liknande sätt och därmed att ha liknande värderingar och uppfatta 

vissa saker som självklara eller uppenbara. Dessa värderingar kallar hon etnocentriska då 

värderingarna kanske inte uppfattas som självklara eller uppenbara av de människor som 

står utanför systemet. Av allt att döma kan en värdegrund tolkas som en sådan etnocentrisk 

skapelse även om vi som agerar efter den sällan skulle kalla den det.
35 

Sådana etnocentriska 

idéer och fördomar kan leda till främlingsfientlighet och rasism, något som Roth anser 

främst bottnar i stereotypa föreställningar skapade av okunskap. Dessa fördomar och 

värderingar utmanas i ett samhälle som är mångkulturellt.
36

 Roth föredrar begreppet 

värdgemenskap framför begreppet värdegrund då det första begreppet syftar till 

gemensamma värden i ett multikulturellt samhälle och de andra ofta bygger på 

majoritetskulturens värden i ett mångkulturellt samhälle.
37

 

Begreppet värdegrund kan ifrågasättas på andra grunder än att det är diffust. Nykänen 

ifrågasätter huruvida det ens går att tala om en gemensam värdegrund i ett mångkulturellt 

samhälle.
38

 Detta går att koppla till Deweys teorier om värden. Det finns kritik mot 

begreppet värdegrund utöver att det är diffust definierat vad en värdegrund består av. I sin 

forskning så menar han att det inte finns några fasta, grundläggande värderingar. Med 

Dewey tolkade då företeelsen värden som något relativt, något som måste ses som 

kopplade till situation samt förutsättningar givna av naturen och egna erfarenheter. 

Eftersom situationen och flera persons erfarenheter kan ändras under livet eller allmänt 

skilja så kan därför ett värde inte vara det samma i alla situationer. Det är därför viktigt att 

                                                      
34 Lahdenperä, ”Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs”, s. 117. 

35 Lahdenperä, ”Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs”, s. 118. 

36 Roth, Hans Ingvar, Den mångkulturella parken: om värdegemenskap i skola och samhälle, 

(Stockholm: Statens skolverk, 1998), s. 13-14. 

37 Roth, Den mångkulturella parken, s. 30-33. 

38 Nykänen, Värdegrund, demokrati och tolerans. 
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uppmärksamma detta och kontinuerligt göra nya värderingar av saker och situationer just 

på grund av ett värdes föränderliga natur.
39

 

Både Lahdenperä och Roth menar på att det i ett multikulturellt samhälle som Sverige allt 

mer har börjat bli så finns det definitiva problem med att hävda med en fast, orubblig 

värdgrund. 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Den metod som används i denna studie är en variant av en begreppshistorisk metod. I 

Göran Bergström och Karin Boréus metodbok Textens mening och makt – metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys argumenteras det för den begreppshistoriska 

analysmetoden i det att det är viktigt för forskare att förstå att ett begrepp kan ändra 

innebörd beroende på när under historien det används, i vilket sammanhang, av vem, etc. 

Det är här viktigt att förstå att ett begrepps betydelse inte enbart är beroende av sociala 

förändringar utan det hänger också ihop med språkliga förändringar och måste analyseras 

dels i ett tidsperspektiv och i ett kontextuellt perspektiv, vilket inom denna metod kallas en 

diakron respektve en synkron analys. Inom denna metod kan det även genomföras en 

semiasologisk eller en onomasiologisk analys. I den förstnämnda studeras de olika 

betydelser ett ord, det vill säga ur olika synvinklar, i den sistnämnda analysmetoden 

undersöker man begreppet utifrån de synonymer begreppet har fått.
 40

 När jag valde metod 

utgick jag från de två förstnämnda analysmetoder och som presenterades i Bergström och 

Boréus som begreppshistoriskmetod, men jag omvandlade dem för att passa till denna 

studies syfte.  

I metoden har jag utgått från begreppen värdegrund, värde och värderingar och analyserat 

källmaterialets texter för att se den uppenbara användningen av dessa begrepp, alltså där 

                                                      
39 Hartman, Sven G., Roth, Klas & Rönnström, Niclas, John Dewey: om reflektivt lärande i skola och 

samhälle, (Stockholm: HLS förlag, 2003), s. 27; Dewey, J., Demokrati och utbildning, (1999), kap. 18 

”Värden och värderingar i utbildingen”. 

40 Bergström, Göran och Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

textanalys, (Lund: Studentlitteratur, 2000), kap 5. 
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orden uppenbart står utskrivna. Jag har också analyserat texterna utifrån sammanhang där 

närliggande begrepp används, så som när författarna till källorna talar om en demokratisk 

grund. Det är alltså en textanalys som jag har genomfört som bygger på främst synkrona 

och diakrona analyser. 

3.2 Urval och avgränsning 

Källorna har valts ut genom en grundlig undersökning av beslutsprocessen för att införa en 

ny läroplan och utvärderingarna av genomförandet. Därför kan man inte utelämna någon av 

de offentliga texter som har med detta att göra utan att hoppa över en viktig del. Detta har 

gjort att mitt källmaterial är omfattande. Dock skall man då ha i åtanke att även om 

materialet i sig kan verka omfattande så innehåller bara vissa delar av det relevant 

information för denna studie, då fokus ligger på mina relevanta begrepp. 

Jag har valt att begränsa materialet till det som rör grundskolan. De delar av materialet som 

berör gymnasieskolans och förskolans läroplaner (Lpf 94 samt Lpfö 98) har valts bort. 

Även i de delar av materialet som har berört både Lpo 94 och Lpf 94, då dessa skapades 

vid samma tillfällen, har fokus legat på materialet som berört Lpo 94. 

När det gäller genomgången av materialet har jag systematiskt undersökt dokumenten med 

fokus på text som kretsar kring begreppen: värde, värdering och värdegrund. Att jag valt 

detta tillvägagångssätt beror på att dessa begrepp hör samman med mitt syfte och är 

därmed fokus för denna studie. 

3.3 Databearbetning och analys 

3.3.1 Materialbearbetning 

När jag gått bearbetat mitt källmaterial har fokus legat på att analysera användandet av 

begrepp och sammanhang som har med värdegrunden att göra. Att tänka på i en  

undersökning som denna är att det ofta används omskrivningar eller synonymer till de 

begrepp jag undersöker och därmed måste sammanhangen också tolkas.  

Analysdelen av denna studie kom till först efter databearbetningen då jag började söka 

samband och tendenser i materialet samt se skillnader och på så sätt undersökt huruvida 

någon form av utveckling i användandet och språkligt kring begreppet värdegrund. Denna 

typ av analys kan klassificeras som en induktiv analys.  Genom att göra denna typ av 

analys får jag först fram resultaten hur begreppet värdegrund uttrycks i respektive 
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dokument och vad som ingår i det och kan därmed få ett svar på forskningsfråga ett. 

Genom att ta svaren från forskningsfråga ett och ställa dem mot varandra går det att se 

huruvida det sker en förändring över tid, det blir därmed en diakronanalys som appliceras 

här och därmed går det att få svar på fråga två. 

För att kunna besvara fråga tre måste kontexten kring värdegrunden i samtliga texter 

analyseras genom en slags synkronanalys med induktiva inslag.  

Därefter genomfördes en diskussion kring de resultat som analysen av källorna gav vilket 

ställs mot det den tidigare forskningens konklusioner. 

  

3.3.2 Tillförlitlighetsfrågor 

Valet av metod i en studie så som denna är alltid viktigt. Det är en stor skillnad mellan den 

metod jag har valt för att undersöka en förändring av användningen och innebörden av ett 

begrepp och till exempel en metod som syftar till att analyser förekomst frekvensen av 

begreppet. Jag vill mena att min studie har hög validitet då min metod mäter det den är 

tänkt att mäta. Samtidigt skall man ha i åtanke att tillförlitligheten kan dras ner något då 

metoden kretsar kring min tolkning av materialet, det vill säga att den är subjektiv. I 

Bergström och Boréus beskrivs det upp att just den begreppshistoriska metoden präglas av 

subjektiva tolkningar, men att den trots det ändå kan anses vara tillförlitlig.
41

 En människa 

kan aldrig vara fullständigt objektiv, trots det vill jag mena att om jag gjorde denna studie 

om ett år igen eller om någon annan forskare skulle göra den så skulle resultaten bli de 

samma. Detta för att min tolkning ställs mot vad tidigare forskning diskuterat inom samma 

eller besläktade ämnesområden. Detta gör att även reliabiliteten kan sägas vara hög. 

3.3.3 Etiska aspekter  

Etik är centralt i denna studie och kan här sägas kretsa kring att hålla hög validitet och 

reliabilitet och att inte påstå något som det inte finns någon direkt grund för. 

Validiteten och reliabiliteten diskuterade jag under den förra rubriken och menar därmed 

att jag uppfyller de etiska krav som kan ställas på detta.  

Att inte dra förhastade slutsatser och påstå något som det inte finns någon grund för vill jag 

mena är centralt i denna studie. Alla slutsatser bygger på de data som framkommit och 

                                                      
41 Bergström och Boréus, Textens mening och makt, (2000), kap 5. 
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söker stöd från resonemang inom den tidigare forskningen. Detta är något som 

forskningsetiskarådet trycker starkt på, då oredlighet i forskning inte är acceptabelt.
42

 

4. Undersökning 

I detta kapitel kommer först en genomgång om vad som står i respektive källa som sedan 

följs av en sammanfattande analys av detta material. 

4.1 Beskrivning av data  

4.1.1 Lgr 80 

Redan i Lgr 80 finns det så kallade grundläggande värderingar som kretsar kring 

demokratins grunder. Ledorden här är tolerans, samverkan och likaberättigande mellan 

människor. Värderingarna i sig är respekt för sanning och rätt, människans egenvärde, 

människolivets okränkbarhet och rätten till personligintegritet. Till detta tillkommer 

värderingarna jämställdhet mellan män och kvinnor, solidaritet med utsatta grupper samt 

inlevelse och förståelse för människor med annan bakgrund. Bland de eftersatta grupperna 

som räknades upp ingick bland annat invandrare.
43

 

4.1.2 Kommittédirektiv 

De ursprungliga kommittédirektiven talar om att de redan då finns grundläggande värden 

som uttrycks i skollagen och tidigare läroplaner, något som läroplanskommittén skulle ha 

som grundutgångsläge. I direktiven vill regeringen att kommittén speciellt skall 

uppmärksamma etiska frågor i den nya läroplanen.
44

 

I de reviderade kommittédirektiven ville den dåvarande regeringen att läroplanen skulle 

innehålla förhållningsregler, så kallade grundläggande riktlinjer, för arbetet i skolan. Dessa 

                                                      
42 Codex- regler och riktlinjer för forskning. Vetenskapsrådet. Hemsida. Hämtat från 

http://codex.vr.se/etik6.shtml . Hämtat 2012-12-18 kl. 02:18. 

43 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan: Lgr 80, (Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförlag, 

1980), s. 16-17. 

44 ”Bilaga 1, Dir 1991:9” i Läroplanskommittéens Skola för bildning: huvudbetänkande (SOU 

1992:94),(Stockholm: Allmänna förlaget, 1992), s. 323-324. 

http://codex.vr.se/etik6.shtml
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riktlinjer var tänkta att de skulle bygga på etiska normer så som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för den enskilda 

människans särart och integritet samt allas lika värde. Detta menade regeringen vara djupt 

förankrat i Sverige genom kristen etik och västerländsk humanism. Tolerans, öppenhet och 

kulturell mångfald ansåg den också vara viktiga grundläggande värden.
45

 

4.1.3 SOU 1992:94 – Skola för bildning 

Den obligatoriska skolan skall ge alla barn och ungdomar en gemensam grund att stå på, men 

möjligheterna att på lokalt och enskilt initiativ utforma en skola som präglas av rik mångfald och 

variation måste också säkerställas.
46

  

 

Med detta citat summerade Läroplanskommittén skolans allmänna uppgift. Den ansåg 

också att läroplaner är viktiga för att fastställa och ge legitimitet till bland annat skolans 

uppgifter i vilken värdegrunden ingår, vilket gör att en läroplan måste innehålla värden. De 

kopplade detta till den då gällande skollagen som ansåg att grundläggande värden var: 

 Lika tillgång till utbildning 

 Likvärdig utbildning 

 Grundläggande demokratiska värderingar 

 Varje människas egenvärde 

 Respekt för vår gemensamma miljö
47

 

Läroplanskommittéen kallade dessa värden oförytterliga, det vill säga värden som i en 

given grupp gäller under alla omständigheter. De menade att dessa värden inte behöver 

motiveras utan de hade kraft av sig själva och utgör gemensamma regler för gruppen.
48

 

Längre fram i betänkandet formulerades dessa värden om och några nya tillkommer. I det 

slutliga förslaget så presenteras dessa: 

 Människolivets okränkbarhet 

 Individens frihet 

                                                      
45 ”Bilaga 2, Dir 1991:117” i Läroplanskommittéens SOU 1992:94, s. 330. 

46 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 10. 

47 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 10 & 47. 

48 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 47. 
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 Solidaritet med svaga och utsatta 

 Alla människors lika värde 

 Ömhet och respekt för människor med olika värderingar och ursprung 

(demokratiska principer). 

 Förmågan att leva med kulturell mångfald 

 Jämställdhet mellan män och kvinnor 

Av dessa angavs de fyra första som den etiska grunden för allt arbetet i skolan
49

 De var 

mycket noga med att göra skillnad på värden och mål i läroplanen i det att de menar att 

värden anges som något som alla som agerar i skolan skall respektera medan målen är 

något som skall uppnås eller strävas efter.
50

 Värdena måste visas tydligt i läroplanens 

värdegrund så att agerande och normer i skolan kan formas därefter.
51 

Värden som är 

centrala hänvisades det dels till skollagen, men också till andra dokument som ansågs 

innehålla centrala värden för skolväsendet. Dessa var: 

 Sveriges grundlag och övriga lagar 

 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

 Konventionen om barns rättigheter 

 Samtliga miljökonventioner 

Läroplanskommittéen var noga med att påpeka att samtliga av de uppräknade dokumenten 

var antagna av Sveriges riksdag. De menar att det finns fler konventioner, regler och lagar 

som är en del av de oförytterliga värden som de anser bör finnas med i den nya 

läroplanen.
52

 De viktigaste av dessa finns omnämnda i en bilaga till läroplanskommitténs 

förslag till läroplanen.
53

 

                                                      
49Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 145-158. 

50 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 48. 

51 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 119. 

52 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 48. 

53 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 158. 
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De ansåg också att i skolans uppgift ingick det att sörja för kulturens fortbestånd, det vill 

säga låta nya generationer lära vad som äldre generationer ansett vara viktigt.
54

 

Läroplanskommittéen uttryckte längre fram att skolan dessutom fått en allt större social 

roll. Den menade att familjen som i alla tider givit barn och unga en stabil socialgrund allt 

mer ersatts av samhälleliga institutioner.
55

 För att barn och unga skulle kunna tillgodogöra 

sig dessa grundläggande värderingar menade läroplanskommittén att eleverna inte bara 

skulle matas fulla med kunskap om dessutom aktivt få diskutera och pröva sina 

värderingar.
56

 De grundläggande värden måste ”förstås, förankras, försvaras och 

utvecklas.”
57

 

4.1.4 Regeringens proposition 1992/93:220 

Regeringens proposition utgick från att det i allt yngre åldrar krävdes det att människor 

kunde ta moraliska ställningstaganden.
58

 För att göra det ansåg den dåvarande regeringen 

att skola skulle utformas efter samt lära ut grundläggande värden. Även regeringen kallade 

detta oförytterliga värden eller grundläggande värden.
59

 Förklaringen av oförytterliga 

värden av hämtad från SOU 1992:94. 
60

  

Demokratiska värden och grundläggande värden kopplades samman av regeringen, 

samtidigt som den diskuterade problematiken som fanns med betydelsen av 

demokratibegreppet. De menade att med demokrati kan det syftas på ett antal 

grundläggande värden som är nödvändiga för att ett samhälle skall vara gott, samtidigt kan 

demokrati också vara ett samhälle där majoriteten bestämmer. Med detta ansåg regeringen 

att det kan uppstå en begreppskonflikt och försökte att visa på att för att de 

demokratiskavärden skall fungera måste grundläggande värden så som respekt för 

minoriteter och varje människas egenvärde respekteras.
61

 

                                                      
54 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 51. 

55 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 85. 

56 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 106-107. 

57 Läroplanskommittéen, SOU 1992:94, s. 111. 

58 Regeringen, En ny läroplan: en ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundskolan, sameskolan, 

specialskolan och den obligatoriska särskolan (1992/93:220), (Stockholm, 1993). 

59 Regeringen, 1992/93:220, s. 18-22. 

60 Regeringen, 1992/93:220, s. 18. 

61 Regeringen, 1992/93:220, s. 19. 
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Det förslag på hur skolans värdegrund skulle utformas i läroplanen som 

läroplanskommittéen utformat menade regeringen var användbart med vissa förändringar. 

De ansåg att läroplanen måste ta upp grundläggande värden som eleverna skall lära sig.
62

 

Samtidigt måste läroplanen vara kort och entydig, men resonemanget bakom texten måste 

vara allmänt känt.
63

 

Regeringen menade att en demokrati inte är värdeneutral och att skolan är byggd på 

demokratisk grund. De grundläggande värdena var människolivets okränkbarhet, 

individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, alla människors lika värde, aktning för 

varje människas egenvärde samt respekt för allt liv.
64

 Dessutom hänvisade regeringen även 

till några av riksdagen antagna konventioner i sin bilaga till läroplansförslaget som de anser 

är viktiga i skalans arbete. Dessa var: 

 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

 Konventionen om barns rättigheter 

 Rekommendation om utbildning för internationell förståelse, samarbete och fred 

och undervisning om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

 Deklarationen och rekommendationen om undervisning i miljöfrågor
65

 

4.1.5 Utbildningsutskottets betänkande 1993/94: Ubu1 Ny läroplan för 

grundskolan, m.m. 

Utbildningsutskottet var enigt med regeringen om att skolan hade en viktig roll att spela när 

det gäller utbildningen i värdegrund och normer hos barn och ungdomar. Utskottet menade 

dessutom att eleverna skulle få skolans hjälp att utveckla ett personligt förhållningssätt till 

dessa värden och den grund det vilar på.
66

 Vilka värderingar som ingår i värdegrunden 

tycks utskottet hänvisa till regeringens proposition, men exemplifierade med värderingarna 

respekt för människans värdighet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, omsorg om den som har det svårt samt det personliga ansvaret. Alla 

                                                      
62 Regeringen, 1992/93:220, s. 31-32. 

63 Regeringen, 1992/93:220, s. 39. 

64 Regeringen, 1992/93:220, s. 42 & 104. 

65  Regeringen, ”Bilaga A” i ”Bilaga 2” i 1992/93:220, s. 116. 
66 Utbildningsutskottet, Utbildningsutskottets betänkande. 1993/94:UbU1, ny läroplan för grundskolan, m.m. 

(1993/94:UbU1), (Stockholm: Riksdagen, 1994), s. 23. 
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normer som det hänvisades till tycktes inte ingå i värdegrunden då denna står något 

separerad och upphöjd utan att vara specificerad.  

Många av de motioner som lades fram ansåg att formuleringen med att värdegrunden är 

sprungen ur kristen etik och västerländsk humanism kan vara problematisk i en icke-

konfessionell skola. Utskottet avslår dessa.
67

 

Om den demokratiska fostran som skolan skall stå för instämde utskottet med regeringen 

och menade att skolan skulle forma framtida samhällsmedborgares värderingar, dock var 

inte skola ensam ansvarig för detta. Skolans roll var däremot central för att forma en 

gemensam värdegrund.
68

 

Andra frågor som utskottet och motionärerna ansåg skulle få en större övergripande roll var 

miljöfrågor, främlingsfientlighet och rasism samt jämställdhet.
69

 

4.1.6 En ny läroplan för grundskolan 

Denna sammanfattning av regeringens beslut angående en ny läroplan användes begreppet 

läroplan väldigt lite, begreppet nämns endast för att konkretisera att den skulle stå 

formulerad som förankrad i kristen tradition och västerländsk humanism och att detta inte 

skulle tolkas som en återgång till en konfessionell skola. Dock gavs skolan i uppdrag att ge 

eleverna ett underlag och en kompass för moraliska och etiska ställningstaganden och 

bedömningar samt en grundläggande förståelse andra kulturer och miljön.
70

 Mobbing skall 

motverkas och jämställdhetsfrågan skall lyftas fram. Den viktigaste frågan var de 

demokratiska grundläggande värdena som skolan skulle låta eleverna få praktisera i 

vardagen.
71

 

4.1.7 Lpo 94 del 1 

Första kapitlet i Lpo 94 går under rubriken Skolans värdegrund och uppgifter. Skolan 

byggde på en demokratiskgrund och att den måste utformas kring grundläggande 

demokratiska värden. De värden som eleverna skulle få förståelse för var människolivets 

                                                      
67 Utbildningsutskottet, 1993/94:UbU1,  s. 24-25. 

68 Utbildningsutskottet, 1993/94:UbU1,  s. 26-27. 

69 Utbildningsutskottet, 1993/94:UbU1, s. 29-33. 

70 Gran, Bertil, En ny läroplan för grundskolan: vad riksdagen beslöt i december 1993, (Malmö: 

Lärarhögskolan, 1994), s. 6-8, 11-12. 

71 Gran, En ny läroplan för grundskolan, s. 6. 
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okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Lite tydligare gicks det 

igenom vad skolan skall göra för att främja dessa värden, så som exempelvis att tendenser 

till trakasseri skall bekämpas och likaså mobbing.
72

  

Under rubriken 2.2 Normer och värden samt 2.3 Elevernas ansvar och inflytande gjordes 

det ett försök att konkretisera vad värdena innebar genom att göra om dem till mål. Bland 

annat står här att man skall respektera andra människors egenvärde, men vad som menas 

med begreppet egenvärde definierades inte.
73

 

4.1.8 En värdegrundad skola 

I denna undersökning konstaterade arbetsgruppen från utbildningsutskottet att de värden 

som Lpo 94 byggde på var: 

 ”aktning för varje människas egenvärde/alla människors lika värdefulla 

 respekt för vår gemensamma miljö 

 människolivets okränkbarhet 

 individens frihet och integritet 

 jämställdhet mellan kvinnor och män 

 människans solidaritet med svaga och utsatta 

 det personliga ansvaret”
74

 

Utredningen ansåg att allt detta hade lyfts fram i tidigare läroplaner i liknande 

formuleringar, men att den stora skillnaden mellan de tidigare och Lpo 94 var elev- och 

föräldrainflytandet. 

Utredningen var också noga med att påpeka att värderingarna var nära kopplade till FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention.
75

 

                                                      
72 Utbildningsdepartementet, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 

94 : Lpf 94 (Lpo 94a), (Stockholm: Fritzes, 1994), s. 5. 

73 Utbildningsdepartementet, Lpo 94a, s. 12-13. 

74Utbildninsgsdepartementet, En värdegrundad skola: idéer om samverkan och möjligheter, (Stockholm: 

Fritze, 1997), s. 11. 

75 Utbildninsgsdepartementet, En värdegrundad skola, s. 12. 
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När det gällde att utveckla moraliska karaktärsdrag syftar utredningen på att detta handlade 

om att utveckla den personliga identiteten, karaktären samt att utveckla den personliga 

tryggheten. Även de demokratiska värdena berördes i och med att utredningen konstaterade 

att de skulle läras ut både genom muntlig förmedling men också genom handling då detta 

skapar en möjlighet för eleverna att utveckla tolerans, förståelse för andra och eget 

ansvar.
76

 

Uttrycket Skolans värdegrund kritiserades och ansågs vara för otydligt. I stället ville 

arbetsgruppen att läroplanen formulerades om och de stycken i vilka värdegrunden 

omnämndes i skulle formuleras ”de grundläggande värden som samhället vilar på och som 

skolan bidrar till att föra över från en generation till en nästa” eller kortare som 

”värdegrunden” eller ”samhällets värdegrund”.
77

 

Här bedömdes också att i kursplanerna skulle värdegrunden integreras mer för att göra 

arbetet tydligare.
78

 De uppmanade också att lokala skolplaner skulle konkretisera de 

demokratiska värdena och att lärare behövde fortbildas i etisk kunskapssyn och tänkande.
79

 

Utredningen undersökte också förhållandena på fyra skolor i vilket det uppdagades att 

skolorna ansåg att begreppet värdegrund varr för vagt och för att praktisera värdegrunden 

jobbade skolorna med lärarutveckling inom kunskapssyn/elevsyn och yrkesetiska riktlinjer, 

ökat elevinflytande, gemensamma insatser mot mobbing, främlingsfientlighet och 

utstötningstendenser samt särskilt stöd till elever med särskilda behov.
80

 

4.1.9 Värdegrundsboken 

Skolan speglar i sin verksamhet, inte minst genom de vuxna som arbetar där, samhällets 

existerande normer, värderingar och maktförhållanden. En pojke i åk tre i gymnasieskolan säger 

att han tycker  't.ex. inte att det finns någon större vi-anda utan det är istället uppdelat i 

mellanstora sociala grupper. Ex på sådana grupper är bl.a. vilken skola man gick på innan, vilken 

idrottsgren man utövar eller vilket program man går på.' Skolan kan t.o.m. bidra till att 

                                                      
76 Utbildninsgsdepartementet, En värdegrundad skola, s. 13. 

77 Utbildninsgsdepartementet, En värdegrundad skola, s 15. 

78 Utbildninsgsdepartementet, En värdegrundad skola, s. 16. 

79 Utbildninsgsdepartementet, En värdegrundad skola, s. 17. 

80 Utbildninsgsdepartementet, En värdegrundad skola, s. 61. 
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vidmakthålla och reproducera hierarkiska maktstrukturer och traditionella könsmönster om de 

professionella är passiva, omedvetna och okunniga genom det sätt som man bemöter barnen.
81

 

Så uttrycktes det i Värdegrundsboken hur pass viktigt det är att arbeta aktivt med 

värdegrunden för att elever skall få förståelse för den och hur den skall tolkas. Syftet med 

hela värdegrundsprojektet, från vilken Värdegrundsboken är sprungen, var att sprida 

kunskap och information om vad värdegrunden är och hur man arbetar med den praktiskt 

på lokala plan. 

I Värdegrundsbokens inledning togs skolans uppdrag i fråga om att lära ut grundläggande 

värden till eleverna upp och ställs mot hur illa det skulle vara att skapa människor som var 

mycket kunniga, men som saknade en grundläggande respekt för varandra. Här beskrivs 

det att värdegrunden handlar om allmänna grundläggande värden så som demokrati, alla 

människors lika värde och rättigheter och skyldigheter. "Värderingar måste synliggöras, 

upplevas, konfronteras och samtals om för att barn och ungas demokratiska mentalitet' 

skall utvecklas." Värdegrundsboken var tänkt att fungera som ett stöd och uppmuntran i 

diskussioner och samtal som förs mellan vuxna eller barn och vuxna för att skapa en 

förståelse för vad värdgrund egentligen är och hur detta skall hanteras. 

De värden som tillhörde värdegrunden enligt Värdegrundsboken var samma som nämndes i 

Lpo 94, det vill säga människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga 

och utsatta.
82

 

För att förklara vad en värdegrund är så liknade författarna värdegrunden med ett hus.  

 

Ett hus brukar ha en fast grund som det står på. Samhället står på värdegrunden. Huset är bebott av 

människor som utgör samhällets invånare. Värderingarna tar sig i uttryck i relationerna mellan de 

som bor i huset, genom samtal, de spelregler som finns o.s.v. Den gemensamma värdegrunden 

används av husets invånare för att skapa mening, värdighet, självkänsla, spelregler och ordning. 

Gemensamma värderingar används av de boende för att markera samhörigheten i huset och för att 

särskilja husinvånarna från andra.
83

 

 

                                                      
81 Zackari, Gunilla och Fredrik Modigh, Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i skolan, (Stockholm: 

Värdegrundsprojektet, Utbildningsdepartementet, Regreingskansliet, 2000),  s. 20. 

82 Zackari och Modigh, Värdegrundsboken, s. 34. 

83 Zackari och Modigh, Värdegrundsboken, s. 34-35. 
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I Värdegrundsboken förklarades också skillnaden mellan värderingar och normer, det 

förstnämnda skall då vara principiella ställningstaganden och det sistnämnda är hur vi 

agerar utifrån dessa ställningstaganden. I boken påpekades det också att både normer och 

värderingar existerar sida vid sida.
84

 

Sammanfattningsvis var boken ett försök att konkretisera och motivera arbetet med 

värdegrunden, främst ur ett demokratiskt perspektiv, men också ur ett mångkulturellt. 

4.1.10 Lpo 94 del 2 

Den reviderade versionen av Lpo 94 innehöll samma värden som den ursprungliga. Det var 

inte mycket i de inledande kapitlen som skiljer sig från den föregående versionen. I den del 

av texten som innehåller mål och riktlinjer har kapitlet om normer och värden bytt plats och 

blivit det försa kapitlet, medan kapitlet om elevernas ansvar och inflytande, det vill säga 

kapitlet om demokrati, fortfarande ligger som tredje kapitel. 

Delen som kretsade kring riktlinjer hade ändrats om och nu skulle alla som arbetade i 

skolan visa respekt för eleverna och i sitt arbete utgå från demokratiska principer. Detta 

gällde tidigare enbart läraren. Läraren hade dessutom fått ytterligare riktlinjer när det gäller 

att ta itu med trakasserier och mobbing då de i samarbete med övrig skolpersonal skulle 

förbygga allt detta.
85

 

I det delkapitel som handlade om elevers inflytande och ansvar hade en viktig formulering 

kring att eleverna skulle få reellt inflytande i skolans arbete förändrats. I original texten 

stod det att ”läraren skall […] se till att alla elever oavsett kön och social eller kulturell 

bakgrund får ett reellt inflytande”.
86

 Detta skiljede sig från den nya formuleringen som var 

än mer detaljerad och löd ”Läraren skall […] se till att elever oberoende av social bakgrund 

och avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionshinder får ett reellt inflytande.”
87

 

                                                      
84Zackari och Modigh, Värdegrundsboken, s. 36. 

85Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94 (Lpo 

94b), reviderad version, (Stockholm: Fritze, 2006), s. 8-9. 

86 Utbildningsdepartementet, Lpo 94a, s. 14. 

87 Skolverket, Lpo 94b, s. 13. 
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4.1.11 Lgr 11 

I Lgr 11 fanns begreppet värdegrund kvar i en titel på ett av de inledande kapitlen. 

Inledningsvis kan man tycka att nästan allt var en ordagrann reproduktion av båda de 

tidigare versionerna av Lpo 94. Vid underrubriken Skolans uppdrag förändras den tanken 

nästan genast. Alla de element som fanns i den gamla texten gick ävan att finna här, men 

nya paragrafer var också tillagda. Dessa paragrafer handlar främst om internationalisering 

och etik, det vill säga är ett försök att ge värdegrunden en större plats i läroplanen. 

I delen av texten som handlade om mål och riktlinjer så finns fortfarande rubriken 2.1 

Normer och värden. Mycket här var nästan identiskt med Lpo 94, men en starkare koppling 

till värdegrunden kan urskönjas i elevernas första mål. Eleverna skulle nämligen kunna 

”göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter”
88

 Den del av texten som är understruken var de ord som tillkommit till denna 

formulering i Lgr 11 jämfört med båda versionerna av Lpo 94.
89

 

Underrubriken Elevernas ansvar och inflytande hade nästan hela den inledandetexten 

skrivits om. Den nya texten syftade till att ge eleverna större demokratiska rättigheter. 

Många av målen var dock samma, några få hade ändrats något. Tidigare i denna resultatdel 

av studien nämndes det i texten om revideringen av Lpo 94 att ett av målen hade utökats 

för att innehålla fler grupper som riskerade att inte få utöva sitt demokratiska inflytande, i 

Lgr 11 har detta skrivits som och förkortats till orden alla elever.
90

 

4.2 Analys  

4.2.1 Grundläggande värderingar 

När man studerar generella tendenser kring begreppet värdegrund så finns det några saker 

som syns klart. För det första så syns det redan i regeringens kommittédirektiv att 

                                                      
88 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), PDF-

dokument. Hämtat från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 . Hämtad 2012-11-09 kl 

10.51, s. 12 jämför med Skolverket, Lpo 94b, s. 8. 

89 Skolverket, Lgr 11, s. 12-13 jämför med Skolverket, Lpo 94b, s. 8-9. 

90 Skolverket, Lgr 11, s. 15 jämför med Skolverket, Lpo 94b, s. 13. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
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grundläggande värden inte är något nytt, i läroplanskommittéens text likväl som i 

regeringens och utbildningsutskottets grundläggande text.  

Vad det gäller vilka värderingar som ses som grundläggande betonades det redan i Lgr 80 

på de demokratiska grunderna. I kommittédirektiven framhölls att det var viktigt att få i 

gång en etisk diskussion i samband med skapandet av den nya läroplanen. 

Läroplanskommittéen tog fasta på detta och införlivade detta ännu mer i läroplanerna 

genom att skapa begreppet värdegrund. De etiska aspekterna är närvarande i alla dokument 

som bidragit till skapandet av Lpo 94 samt de som har utvärderat den. Även i den 

reviderade versionen av Lpo 94 och i Lgr 11 är detta en viktig bit som fått mer och mer 

plats i värdegrunden. Dock likställs de etiska värdena och de demokratiska värdena mer i 

Lpo 94 än i Lgr 11. I Lgr 11 finns det ett specifikt etiskt perspektiv som skall prägla 

skolans verksamhet. 

4.2.2 Definition av värdegrunden 

Redan i Läroplanskommittéens betänkande betonas det att värdegrunden måste vara tydligt 

definierad, dock nämns bara värdena som skall ingå i den även om demokrati aspekten och 

den etiska aspekten diskuteras. Detta är en tendens som håller i sig i övriga bidrag som är 

delaktiga i skapandet av Lpo 94. Dock bör det nämnas att samtliga dokument vilka leder 

fram till Lpo 94, utom sammanfattningen av riksdagsbeslutet, nämner att värderingarna kan 

kopplas till konventioner som Sveriges riksdag skrivit under. I både Läroplanskommittéens 

betänkande och i Riksdagens proposition finns en sammanfattning av några av dessa 

dokument som bör kopplas till läroplanen för att konkretisera den. Här nämns bland annat 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen. 

När Lpo 94 sedan skapas har dessa uppenbara kopplingar redan försvunnit. Riksdagen hade 

då givit det nyskapade Skolverket i uppdrag att informera skolorna om detaljer kring 

värdegrunden, något som görs via olika material. Dock finns ingen uppenbar koppling i 

själva läroplanen annat än ordet mänskliga rättigheter. I Utbildningsutskottets utredning En 

värdegrundad skola kopplas värdegrundsbegreppet återigen till dessa konventioner. Detta 

sker även i Värdegrundsboken som kom tre år efter utredningen. I den reviderade versionen 

av Lpo 94 samt i Lgr 11 finns fortfarande ingen koppling till dessa konventioner annat än 

ett fåtal ord så som mänskliga rättigheter. 
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4.2.3 Värderingarna i värdegrunden 

Nedan följer en tabell där det finns en sammanställning av alla värden som omnämns som 

grundläggande i respektive dokument. 

Tabell 1. Sammanställning av de grundläggande värdena i respektive dokument 

Dokument Värderingar Övrigt 

Lgr 80 Tolerans, samverkan, likaberättigande mellan människor, 

respekt för sanning och rätt, människolivets okränkbarhet, 

personlig integritet, jämställdhet mellan män och kvinnor, 

solidaritet med eftersatta grupper (i vilket invandrare sägs 

ingå), förmåga att leva sig in i andra människors situation och ta 

beslut därefter. 

Skolan och eleverna skall följa lagar och 

styrdokument som finns i samhället 

Kommittédirektiv Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med 

svaga och utsatta, respekt för den enskilda människans särart 

och integritet samt allas lika värde.  

Vill ha starkare koppling till västerländsk 

humanism och kristen etik 

Läroplanskommittén

s betänkande 

Lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning, grundläggande 

demokratiska värderingar, varje människas egenvärde, respekt 

för vår gemensamma miljö, människolivets okränkbarhet, 

Individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, alla 

människors lika värde, ömhet och respekt för människor med 

olika värderingar och ursprung (demokratiska principer), 

förmågan att leva med kulturell mångfald, jämställdhet mellan 

män och kvinnor 

Allt detta var sprunget ur kristen etik och 

västerländsk humanism. Utöver detta 

skulle Sveriges lagar och internationella 

konventioner ligga till grund för de 

värderingar som skall användas. 

Regeringens 

proposition 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med 

svaga och utsatta, alla människors lika värde, aktning för varje 

människas egenvärde samt respekt för allt liv. 

Hänvisar också till samma konventioner 

som Läroplanskommittén som de anser 

vara viktiga komplement till skolan. 

Utbildningsutskottet

s betänkande 

Hänvisar till regeringens proposition men trycker extra mycket 

på de värden som exemplifieras: respekt för människans 

värdighet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, omsorg om den som har det svårt, det 

personliga ansvaret. 

Dessa värden är sprungna ur kristen etik 

och västerländsk humanism, men går att 

använda  trots att skolan år icke-

konfessionell. 

En ny läroplan Värden specificeras inte utan sammanfattas som moraliska, 

etiska och demokratiska. 

 

Lpo 94 del 1 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta, (respekt för 

miljön). Dygder för detta är: rättskänsla, generositet, tolerans 

och ansvarstagande. 

Bygger på kristen etik och västerländsk 

humanism. Respekten för miljö är ett mål, 

men inte inskrivet som ett av de 

uppenbara grundläggande värdena. 

En värdegrundad 

skola 

Aktning för varje människas egenvärde/alla människors lika 

värde, respekt för vår gemensamma miljö, människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet 

mellan kvinnor och män, människans solidaritet med svaga och 
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utsatta, det personliga ansvaret. 

Värdegrundsboken Samma som i Lpo 94 del 1  

Lpo 94 del 2 Samma som i Lpo 94 del 1 samt respekt för den gemensamma 

miljön. 

Respekten för miljön har flyttat från att 

bara stå i målen till att stå ibland de 

grundläggande värdena. 

Lgr 11 Samma som i Lpo 94 del 2.  Nya perspektiv att studera värdena i har 

kommit till. Utöver det etiska finns nu 

historiskt-, miljö- och internationellt 

perspektiv. 

Källa: Lgr 80, Dir. 1991:9, Dir. 1991:117, SOU 1992:94, Regeringens proposition 1992/93:220, UBU1, En ny läroplan för grundskolan, 

Lpo 94 a, DS 1997:57, Värdegrundsboken, Lpo 94 b, Lgr 11. 

 

 

Genom att studera ovanstående tabell går det att se att de finns några värden som lyser 

igenom och finns med i nästan alla texter. Dessa är människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, solidaritet med svaga och utsatta och jämställdhet mellan 

män och kvinnor. I Lgr 80 så skall eleven får respekt för sanning och rätt, något som inte 

förändras i Lpo 94 eller Lgr 11 där en av dygderna som hör till värdegrunden är rättskänsla. 

I samtliga texter trycks det på vikten av att kunna leva sig in i sina medmänniskors liv, 

detta får dock sin kulmen i Lgr 11 som trycker ännu mer än tidigare på vikten av detta 

genom att ge internationalisering en större plats genom att låta det bli ett eget perspektiv att 

studera värdena ur.
91

 Detta är en stor skillnad mot att invandrarna i Lgr 80 betraktades som 

en eftersatt grupp i samhället som man skulle leva i solidaritet med.  

Utöver denna för ändring så får även miljön större plats, i Lpo 94b blev det en del av 

värdegrunden och i Lgr 11 är även det ett av perspektiv att studera värdegrunden i. 

5. Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion kring resultaten och analysen av dessa. Diskussionen kretsar 

främst kring att besvara de forskningsfrågor jag ställde inledningsvis. 

                                                      
91 Skolverket, Lgr 11, s. 9-10. 
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5.1 En entydig värdegrund? 

Att det finns en värdegrund, det vill säga värden som är så pass grundläggande att de inte 

förändrats under de senaste trettio årens tre läroplaner och deras revideringar, är uppenbart, 

men samtdigt problematiskt att påstå. Dessa är grundläggande och oföränderliga värden är 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, solidaritet med svaga och 

utsatta och jämställdhet mellan män och kvinnor. Dessa värden skulle kunna sägas vara 

klara demokratiska värden och kunna kopplas till internationella konventioner likväl som 

svenska lagar. 

Om vi går tillbaka till rubriken centrala begrepp i kapitel två står det att en värdegrund 

består av fasta och orubbliga värden. Detta skulle göra det omöjligt att införa nya 

värderingar, men i analysdelen av denna studie visas det klart och tydligt att det tillkommit 

några värden så som alla människors lika värde och miljöfrågor. Jag skulle vilja påstå att 

dessa värden är barn av sin tid. Miljöfrågor har aldrig varit så viktigt som just nu då 

Sverige har skrivit på olika klimatavtal för att motverka bland annat global uppvärmning så 

som Kyotoavtalaet, Riodeklarationen och Agenda 21.
92

 Att få eleverna att bli 

miljömedvetna är en prioritet för att bevara jorden för kommande generationer. 

Alla människors lika värde är också en värdering som blir allt viktigare i dagens samhälle 

och därmed har införts i skolas värdegrund. I Inledningen nämnde jag regeringens 

betänkande om främlingsfientlighet som publicerades i november 2012 och är en 

sammanställning av hur det ser ut i Sverige och framförallt i den svenska skolan med 

främlingsfientlighet och hur bland annat skola skall kunna arbeta för att motverka detta. 

Samtidigt vill jag påpeka att idéer om människors lika värde inte är något nytt i Sverige, 

sedan andra världskrigets slut har Sverige skrivit på flera konventioner och åtagit sig att 

stötta den idén. Trots detta är det först under 1990-talet detta kommer på pränt i läroplanen. 

Vi lever i ett mångkulturellt land, att de förekommer främlingsfientlighet av olika slag 

skapar brytningar och misstänksamhet mellan olika folkgrupper. Enligt Hedin och 

Lahdenperä skapar etnocentriska grupper en samhörighet genom att skapa bilder av vi-och-

dem och regler för detta.
93 

Det skapas helt enkelt mer eller mindre rasistiska stereotyper 

baserade på förutfattade meningar om utseende, personlighet och/eller värderingar och 

                                                      
92 Nygren, Tord, Överenskommet! – Fyra internationella överenskommelser som ligger till grund för de 

nya läroplanerna, (Stockholm: Statens skolverk, 1994), s. 108-109. 

93 Hedin och Lahdenperä, Värdegrund och samhällsutveckling, s. 41-43. 
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förutsätter att om en människa tillhörande grupp X är sådan så är alla andra i den gruppen 

likadana. Detta är grundens till främlingsfientlighetens existens.  

Hartman ansåg att värdegrunden inte bara bestod av värden utan också av dygder som han 

uttryckte det. Bland dessa kan jag se en liten förändring. I Lgr 80 skulle dessa dygder 

kunna tolkas vara tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människor. I Lpo 94 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. I Lgr 11 skulle jag mena att dessa 

värden inte har förändrats särskilt mycket från Lpo 94. Som det går att se lever toleransen 

kvar, medan de övriga två har omformulerats även om innehållet är snarlikt. Jag skulle 

tolka det som om att idealen har förändrats något i samhället, men vikten av tolerans i ett 

mångkulturellt samhälle är fortsatt central. Detta kan också ses allmänt i Lpo 94 och Lgr 11 

då det mångkulturella perspektivet i värdegrunden får allt större plats. Att överhuvudtaget 

ha en värdegrund där man försöker definiera samhällets grundläggande värden är bra ur 

den synvinkeln att då synliggörs värderingar och kan då börja diskuteras. Författarna till 

Värdegrundsboken håller med om detta men menar samtidigt att värdegrunden måste ses 

som en konstant ledstjärna i alla diskussioner.
94

  

I början av denna rubrik gick det att se att det fanns en fast värdegrund inom skolan med 

vissa oföränderliga värden. Det problematiska med detta påstående är som jag nämnde att 

trots att flera av värdena som igår i värdegrunden inte har förändrats på åtminstone trettio 

år så har det trots allt tillkommit två grundläggande värderingar, något som borde vara 

omöjligt i en värdegrund som skall vara fullständigt oföränderlig. Likväl så har värdena 

tillkommit vilket gör att tanken med värdegrunden fallerar. Här finns det ett problem med 

att använda ett begrepp som värdegrund, vi lever i ett samhäller som ständigt förändras, 

behöver inte värdena som vi har gemensamt anpassas till samhällsförändringarna? Detta 

tycks ha gjorts i frågan om ett bättre miljötänk och medmänsklighet under den studerade 

tidsperioden, men att anpassa ett påstått oföränderligt begrepp är kanske inte den bästa 

vägen att gå. Värdegrund kanske inte är det korrekta uttrycket ur den synvinkeln, det 

kanske finns andra bättre begrepp att beskriva grundläggande värden som kan utökas. Roth 

använder sig exempelvis av begreppet värdegemenskap som syftar till att beskriva värden 

som är gemensamma för många människor och därmed centrala, det som faktiskt är tanken 

med värdegrunden. 

                                                      
94 Zackari och Modigh, Värdegrundsboken, s.68-69. 
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Så även om det finns vissa värden i värdegrunden som är de samma redan från Lgr 80 och 

fram till Lgr 11, så är det ändå svårt att påstå att värdegrunden är oföränderlig eller entydig 

när nya värden tillkommer och gamla värden formuleras om. 

5.2 Förändring av innebörd 

Begreppet värdegrund var ett nytt begrepp när det började användas vid skapandet av 

Läroplanskommittéens betänkande i början av 1990-talet, men det var ingen ny företeelse. I 

Lgr 80 fanns redan begreppet grundläggande värdering som syftade på de demokratiska 

värderingarna som bygger vårt samhälle.
95

 Läroplanskodningen som både Lundberg och 

Linde presenterade visar på tidigare studier som konstaterat detta. I dessa studier menade 

de att från början av 1900-talet kom en medborgarbaserad läroplanskod att dominera 

läroplanerna, detta är något som syns tydligt i samtliga tre läroplaner jag studerat. Från ca 

70- och 80-talet skulle den demokratiska läroplanen ha börjat gå mot en allt mer 

demokratifostrande läroplanskod. Detta kan jag definitivt se uttryckas i de dokument jag 

studerat då det på flera ställen i princip samtliga dokument står att eleverna skall fostras till 

och få förståelse för demokratiska normer och värden som samhället bygger på. Demokrati 

är ett av de mest centrala begreppen i åtminstone Lpo 94 och Lgr 11. Demokrati begreppet 

får allt större betydelse vill jag mena för varje dokument som det ingår i då det blir mer och 

mer detaljerat förklarat. I princip samtliga värderingar i läroplanen kan klassas som 

grundläggande demokratiska värderingar. Jag skulle också vilja påstå att utöver att vi 

fortfarande har en demokratisk fostrande läroplanskod går den allt mer mot att få en 

internationell vinkling. Samtliga dokument jag har studerat trycker verkligen på vikten av 

att kunna ha förståelse för sina medmänniskor vad de än har för ursprung. 

Användningen av begreppet värdegrund förändras över åren i och med att det är så pass 

diffust presenterat i samtliga dokument. Ju mer tid som går sedan Läroplanskommittéen 

införde begreppet desto mer konkretiseras det. Den tydligaste konkretiseringen görs i 

Värdegrundsboken där värdena som ska ingå presenteras och diskuteras tematiskt. 

Konventioner kopplade till värdegrunden omnämns i den texten liksom i 

läroplanskommittéens betänkande och regeringens proposition. Även i Lgr 11 finns det en 

tydligare föreställning om vad värdegrunden är än vad som finns i båda versionerna av Lpo 

94, dock är Lgr 80 mer konkret i förklaringen av vad grundläggande värden är. Vad detta 

                                                      
95 Skolöverstyrelsen, Lgr 80; Nykänen, Värdegrund, demokrati och tolerans, s. 18-24. 
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beror på är jag osäker på, men det skulle kunna vara en del av värdegrundens diffusa 

begrepp alternativt en del i att låta skolorna och kommunernas självstyre. 

Förutom att begreppet blir mer och mer konkret så införs fler aspekter för varje dokument. 

Mångkulturella aspekter och miljöfrågor blir mer och mer viktiga och får därmed en 

tydligare delaktiga i skolans värdegrund. De dygder som förespråkas förändras till viss del 

men det ideal som hänger kvar är tolerans. Detta begrepp är viktigt då tolerans kan hänga 

ihop med så många olika former av begrepp. Religiös, etnisk, sexuell tolerans är bara några 

av de formar som förespråkas av samhället. 2009 trädde diskrimineringslagen i kraft för att 

bemöta intolerans över hela landet i alla dess former.
96

 Detta skulle också kunna vara en av 

anledningarna till att begreppet trakasseri byts ut mot diskriminering i Lgr 11. 
97

 

Detta speglar också hur samhällssynen förändras och därmed hur skolans roll förändras. 

Frågan om tolerans blir allt viktigare i ett multikulturellt samhälle som inte längre kan vara 

etnocentriskt i sin utformning. Vi har mer eller mindre öppnat våra gränser för folk från 

hela världen. 

För att diskutera detta i termer som Nykänen använder så skulle jag vilja mena att skolans 

läroplan alltid är en spegling av de ideal som samhället vill stå för. Skolan kanske inte står 

för dessa ideal i praktiken och därmed kanske är mer en enkel spegling i realiteten, men det 

är dessa ideal, dessa värden som den strävar efter. Lundgren och Englunds läroplanskoder 

stöder detta i det att dessa visar att det finns grundläggande samhällsideal som varje epok 

strävar efter att forma eleverna efter.
98

 

Samtidigt som vi går mot en ökad konkretisering av värdegrunden för varje dokument som 

jag har studerat vill jag påstå att runt alla värden som ingår i värdegrunden råder det 

fortfarande en stor vaghet och en stor tolkningsfrihet. I En värdegrundad skola påpekar 

utbildningsutskottet att skolorna tycker det är problematiskt att tolka värdegrunden då det 

inte fanns något svart och vitt. Även Nykänen nämner denna allt mer vacklande fasthet i 

vad exakt värdena i värdegrunden innebär. En ökad medvetenhet om svårigheten för att 

                                                      
96 Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet, Främlingsfienden inom oss: 

betänkande (SOU 2012:74). PDF-dokument. Hämtat från 

http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986 . hämtad 2012-12-19 kl 19:46. 

97 Skolverket, Lgr 11, s. 7 jämför med Utbildningsdepartementet, Lpo 94a, s. 5 och Skolverket, Lpo 

94b, s. 3. 

98 Linde,, Det ska ni veta, s. 35-36; Lundgren, ”Den svenska läroplansteoretiska forskningen”, s. 50-52. 

http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986
http://www.regeringen.se/sb/d/11043/a/111986
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faktiskt ha en gemensamvärdegrund
99

. Att det som på en skola kan tolkas som ett brott mot 

värdegrunden på en annan skola inte tolkas som det går i mot själva idén med dagens skola, 

det vill säga att alla har rätt till en likvärdig utbildning där de blir behandlade med respekt. 

För det jag känner är kränkande handlingar kanske inte uppfattas på samma sätt av någon 

annan inblandad eller åskådare.  

I Hedin och Lahdenperäs rapport från Värdegrundprojektet konstaterades det att de 

grundläggande värdena inom islam inte särskiljer sig särskilt mycket från de tio bud orden 

eller från skolans värdegrund.
100 

Trots detta talar man om den svenska värdegrunden som 

skall vara sprungen ur den unika svenska kulturen och ha rötter i kristen etik och 

västerländsk humanism, vilket jag skulle tolka som ett sätta att utmärka sig och särskilja sig 

från andra folk, kulturer och länder, det vill säga att den har en etnocentrisk utformning. 

  

I början skrev jag att forskare som Dewey, Lahdenperä och Roth menade att det kan finnas 

problem med att hävda att det finns en fast, orubblig värdegrund i ett multietniskt samhälle. 

Även om värdegrunden inte förändrats mycket i mellan Lgr 80 och Lgr 11 med alla 

dokument där i mellan, så har den trots allt förändrats att passa det idealsamhälle som vi 

alla strävar efter skall finnas. Lahdenperä och Hedins studie som konstaterar att det kanske 

inte är så stor skillnad mellan de islamska värdena och de kristna som formar den svenska 

värdegrunden, är då värdegrund ett förlegat begrepp? På ett sätt skulle jag vilja svara ja till 

detta, det är bättre att använda ett mindre diffust begrepp som också inkluderar även icke-

kristnas värderingar.  

I Lgr 80 hade vi begreppet grundläggande värderingar, inför införandet av Lpo 94 uppfanns 

värdegrunden som fick följa med in i Lgr 11 trots en kanske allt mer vacklande tilltro vikt 

förskjutning, till nästa läroplan är det svårt att säga vilket begrepp som används. Risken är 

dock stor att om inte värdena i värdegrunden definieras bättre kan begreppets dagar vara 

räknade. Samtidigt skall man ha i åtanke att ett stort steg i rätt riktning här presenterades i 

november: Regeringens betänkande angående främlingsfientlighet. I detta dokument 

presenteras en handfast plan att konkretisera denna del av värdegrunden som bland annat 

inbegriper alla människors lika värde. 

 

                                                      
99 Nykänen, Värdegrund, demokrati och tolerans, s. 36. 

100 Hedin och Lahdenperä, Värdegrund och samhällsutveckling, s. 32-34. 
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5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis vill jag i denna studie kort besvara forskningsfrågorna ännu mer 

konkret.  

Finns det en entydig värdegrund i de studerade läroplanerna och dokumenten? Hur 

förändras begreppet värdegrunds innebörd från att det börjar användas fram till Lgr 11? 

Svaret på den första frågan är egentligen nej, men samtidigt är det inte den fullständiga 

sanningen. Som jag diskuterade tidigare är detta en problematisk fråga. I den del av denna 

studie kallad centrala begrepp beskrevs värdegrunden som något oföränderligt, vilket den 

till större delen är då det finns värden som ansetts tillhöra värdegrunden i samtliga texter 

som definierar värdena i värdegrunden. Samtidigt har två nya värden kommit till i 

värdgrunden samt några av de som fanns i Lgr 80 är omtolkade, vilket gör att värdegrunden 

har förändrats och inte är entydig. Detta besvara även fråga två. 

Varför förändras innebörden av begreppet värdegrund i de studerade dokumenten? 

Att innebörden förändrades gick att se i förra frågan, vad detta beror på är kopplat till flera 

orsaker. På grund av begreppets vaghet när det används skapas det en konstant diskussion 

om begreppets vara eller inte vara. Att begreppets tanke är god är det ingen som 

ifrågasätter, utan det är dess diffushet. Dock försöker skolverket och utbildningsutskottet 

att arbeta för att konkretisera begreppet, något som ännu inte har lyckats till hundra 

procent. Något som dock kan sägas om begreppet är att det i sin barndom var tänkt att lyfta 

fram etiska värden, vilket snabbt förändrades till demokratiska värden. Nu går vi mot en 

allmänt mer internationell hållning och kanske blir då värdegrunden mer och mer viktig för 

att lyfta fram internationella och mångkulturella värden. Dock kanske begreppets dagar är 

räknade då allt fler röster påpekar svårigheterna att ha EN värdgrund i ett mångkulturellt 

samhälle. 

5.4 Betydelse  

Den här studien har visat att trots all strävan efter konkretisering i diskussionerna kring vad 

exakt skolans värdegrund innebär så lyckas olitikerna inte alltid att genomföra sin önskan. 

Med denna studie vill jag uppmuntra pedagoger och elever till att undersöka framväxten 

och förändringarna av styrdokumenten själva. Om de anser att något är oklart i en fråga 

kring läroplanen så bör man gå till tidigare versioner och utkast för att se hur grundtanken 

såg ut. Likaså kan man studera utredningar om ämnet som Skolverket eller 
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Utbildningsdepartementet genomför då dessa också försöker konkretisera och belysa 

svårtolkade problem i styrdokumenten. 

5.5 Reflektion över forskningsprocessen 

Den här uppsatsen har varit problematisk att skriva. Mycket av problemen berodde på att 

det var svårt att finna en metod som lämpade sig att använda vid bearbetningen av källorna. 

Det berodde också på att analys momentet var svårt att lägga upp. Till nästa studie kommer 

jag försöka studera fler metoder och inte vara rädd att försöka forma min egen om det inte 

finns någon som lämpar sig för den typ av studie jag vill genomföra. Trots detta anser jag 

att studien har gått bra och jag anser att jag lyckades besvara samtliga tre forskningsfrågor 

väl och konkret. Därmed vill anser jag att jag uppfyllt syftet med denna studie. 

5.5.1 Vidare forskning 

Denna studie har väckt många nya frågor hos mig som skulle vara intressanta att studera. 

Dels är demokratibegreppet mycket intressant. Det rotade sig fast i svensk skolpolitik redan 

på 1940-talet och är centralt än idag. Att studera det begreppet och hur det format dagens 

styrdokument vore ett intressant arbete.  

Även begreppet mångkultur är mycket intressant att studera, speciellt stället mot begrepp 

som etnocentrism. Att studera hur dessa begrepp formar skolor och elever idag vore 

mycket intressant.  

Om några år skulle även genomslaget av regeringens proposition om främlingsfientlighet 

och dess genomslagskraft vara mycket intressant att studera då det nu planeras att göras om 

till en proposition. 
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