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Sammanfattning 

Efter andra världskriget fanns ett behov av att utbilda demokratiska samhällsmedborgare. 

Som resultat av detta formades läroplanerna efter detta behov och uppdraget att fostra 

demokratiska samhällsmedborgare tog sig form inom skolväsendet. I föreliggande uppsats 

kommer demokratiuppdraget att studerats med utgångspunkt i läroplanerna för 1962, 1980 

samt 2011. Syftet med studien är att analysera demokratiuppdragets formuleringar mellan de 

tre läroplanerna, samt att belysa likheter och skillnader mellan dem.   

    

Studiens resultat visar på stora skillnader i begreppets formulering genom samtliga läroplaner. 

Att demokratiuppdraget har varit gestaltande i läroplanerna är ett faktum. Uppdraget har i takt 

med samhället utvecklats och formulerats om. Uppdraget har gått från att fostra eleverna till 

goda samhällsmedborgare, till att utbilda demokratiska individer. I Lgr 62 betonades 

uppdraget som att utbilda för samhällets nytta, i Lgr 11 syftar uppdraget istället till att 

utveckla självständiga individer.   
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1 Inledning 

I skollagen (SFS 2010:800) kan man läsa följande: “Utbildningen ska också förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på” (1 kap, 4§). Efter andra världskriget fanns en 

vilja till att fostra unga individer till goda samhällsmedborgare, då det fanns ett behov av en 

gemensam referensram (Almgren, 2006: 11f). Detta ledde till att demokratins betydelse tog 

fart och skolan tilldelades uppdraget att fostra eleverna till goda samhällsmedlemmar (Ekman 

& Pilo, 2017: 52f). I och med införandet av en sammanhållen grundskola, 1962, formades den 

första läroplanen för den svenska grundskolan. Därefter har ett flertal nya läroplaner 

utvecklats med samhällets takt, fram till dagens läroplan som är den femte i ordningen. 

Skolans utveckling ligger ständigt i linje med samhällets strömningar, vilket har påverkat 

utformningen av läroplanerna. En läroplan är utformad efter vad samhället är i behov av vid 

den tidpunkt utformningen sker (Orlenius, 2001: 14ff). Samhällets strömningar influerar 

demokratiuppdraget i skolväsendet konstant, vilket resulterar i att begreppet har fått olika 

definitioner i läroplanerna genom tiden (Olsson, 2004: 131ff). Uppdraget att fostra elever till 

goda samhällsmedborgare har förekommit i alla läroplaner sedan 1962. Men hur har då detta 

demokratiuppdraget inom det svenska skolväsendet egentligen förändrats över tid? 

 

För att få ett fungerande samhälle blir ett av skolans viktigaste uppdrag att utbilda eleverna till 

goda demokratiska medborgare. Skolan ska bidra med kunskaper som är nödvändiga för att 

kunna fungera i ett demokratiskt samhälle (Ekman & Pilo, 2017: 10f). Av den anledningen 

blir demokratin aldrig inaktuell. För att främja demokratin och den sociala fostran måste vi 

som lärare ha god kunskap inom ämnet. Idag vill många ungdomar diskutera frågor kring livet 

i relation till samhället vilket ökar kravet på oss som framtida lärare (Ekman & Pilo, 2017: 7f; 

Orlenius, 2001: 205f). Därför är detta arbeta gynnsamt för vår framtida profession.  

 

Vi kommer med denna studie att forska i detta genom att analysera beskrivningen av 

demokratiuppdraget i läroplanerna 1962, 1980 samt den nuvarande läroplanen 2011. Vi 

kommer framöver benämna läroplanerna med Lgr 62, Lgr 80 och Lgr 11. Vi har som intresse 

att titta närmare på hur demokrati och fostran beskrivs i de aktuella läroplanerna, då vi förstår 

demokratiuppdraget som att de även inkluderar begreppet fostran. Med aktuella kommer vi 

framöver att mena de tre läroplaner som är aktuella för denna studie. Vi har som avsikt med 

föreliggande studie att kunna urskilja demokratiuppdragets förändring över tid.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera demokratiuppdraget i läroplanerna samt 

belysa dess likheter och skillnader mellan 60-talet, 80-talet och 2000-talet. För att besvara 

syftet har följande frågeställningar formulerats: 

•! Hur definieras demokratiuppdraget i de svenska läroplanerna?  

•! Hur har demokratiuppdraget förändrats över tid? 

•! Hur beskrivs relationen mellan skola och samhälle? 

•! Hur beskrivs den sociala fostran? 

 

1.2 Disposition  

I följande kapitel kommer vårt metodval och tillvägagångssätt att presenteras, samt den 

analysmetod vi har utgått ifrån, vilket är en kvalitativ textanalys. Sedan kommer en 

litteraturöversikt att redogöras. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har varit 

relevant för vår studie. Därefter följer en redovisning av de teoretiska ramverk som vi har 

tagit stöd av i vår analys. I nästkommande avsnitt kommer en resultatredovisning och analys 

av läroplanerna att redovisas, i kronologisk ordning. Därefter följer en slutdiskussion av de 

resultat studien har påvisat. Uppsatsen avlutas med en presentation av huvudsakliga slutsatser 

av studiens analys. 

2 Metod  

I följande avsnitt kommer en redogörelse av den insamlade empirin att redogöras. En 

beskrivning om hur insamling, bearbetning och analys har genomförts kommer att redovisas. 

De källmaterial som har legat till grund för denna studie är läroplanerna från 1962, 1980 samt 

2011.          

2.1 Metodval och tillvägagångssätt 

Den empiri som ligger till grund för denna studie har samlats in och analyserats utifrån en 

kvalitativ analysmetod. För att samla in den aktuella empirin har vi studerat läroplanernas 

kapitel, skolans värdegrundsuppdrag samt övergripande mål och riktlinjer i Lgr 62, Lgr 80 

och Lgr 11. Utgångspunkten för det valda källmaterialet har varit demokratiuppdragets 

förändring mellan läroplanerna. Följande läroplaner kommer ligga till grund för denna studie: 
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•! Läroplan för grundskolan 1962, Lgr 62, var Sveriges första läroplan för en 

sammanhållen grundskola och uppkom i samband med införandet av den nioåriga 

skolplikten. Den är framskriven av kungliga skolöverstyrelsen och innefattar förord, 

mål och riktlinjer, allmänna anvisningar för skolans verksamhet, timplaner samt 

kursplaner med anvisningar och kommentarer (Skolöverstyrelsen, 1960). 

•! Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80, var den tredje läroplanen i Sverige och är 

framskriven av skolöverstyrelsen. Den innefattar mål och riktlinjer, riktlinjer för 

arbetet, kursplaner samt timplaner (Skolöverstyrelsen, 1980). 

•! Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, är den 

nuvarande läroplan som styr skolan. Den är framskriven av Skolverket och innefattar 

skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer, förskoleklass, 

fritidshemmet samt kursplaner (Skolverket, 2011). 

 

Vi har i denna studie valt att fokusera på hur demokratiuppdraget har formulerats och 

framställts i läroplaner över tid, därav har en avgränsning gjorts till de aspekter i läroplanerna 

som behandlar demokrati och fostran. Genom denna avgränsning kan endast förändringen av 

demokratiuppdraget redovisas, resultatet kommer inte visa på förändringar av de resterande 

delar av läroplanerna, vilket är viktigt att ha i åtanke. Flera överväganden har tagits för att i 

högsta grad få en rättvis och relevant datainsamling för denna studie. Resultatet av studien 

kommer på grund av dessa begränsningar ha en låg överförbarhet. Utifrån resultatet kan vi 

inte med säkerhet fastställa hur arbetet med demokratisk fostran tar form i reell verklighet. 

Resultatet kommer av den anledningen enbart påvisa likheter och skillnader begränsade till de 

aktuella läroplanerna (Bryman, 2008: 355f).  

 

Materialet har uteslutande samlats in från de två första kapitlen i samtliga läroplaner. Denna 

avgränsning har gjorts av praktiska skäl på grund av styrdokumentens stora omfattning. En av 

det största svagheterna i en kvalitativ undersökning är att insamlingen av materialet tenderar 

till att bli stort och svårhanterligt, därav vårt val av avgränsning (Bryman, 2008: 510f). För att 

utforma en trovärdig studie har forskningslitteratur använts som underlag, vilket kommer 

beröras mer i nästa avsnitt.  

 

Till en början var tanken att fem läroplaner skulle ligga till grund för studien, men under 

datainsamlingens gång blev det tydligt för oss att en jämförelse av fem läroplaner blev ett för 

stort arbete. På grund av detta fick vi avgränsa oss till tre läroplaner. Denna avgränsning 
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resulterade i en analys av Lgr 62, Lgr 80 samt Lgr 11. Valet av dessa tre läroplaner grundar 

sig i en strävan efter att skapa en god översiktlig bild av demokratiuppdraget och dess 

förändring över tid. Detta medförde ett urval av varannan läroplan, det vill säga den första 

läroplanen, den mittersta samt den nutida läroplanen.  

 

Vid en första granskning av läroplanerna har sökningen fokuserats på formuleringar som 

berör demokratiuppdraget. Vid en andra granskning av materialet har begrepp som demokrati, 

fostran och medborgare använts som en urvalsprocess av forskningslitteraturen, vilket har 

medfört att bearbetningen av materialet har underlättats. Detta tillvägagångssätt kan dock 

medföra en risk då olika definitioner av begreppen kan göras. Begreppet demokrati kan 

definieras på åtskilliga sätt, dels som en formell beslutsform och dels som ett reellt och 

funktionellt synsätt på demokrati (Linde, 2012: 51f.; Orlenius, 2005: 207f). I denna studie 

kommer definitionen av demokrati som en användbar och reell arbetssyn av läroplanerna 

tillämpas.  

 

Vid insamling av empirin har en sammanställning genomförts genom att bryta ner materialet 

till relevanta beståndsdelar för studiens syfte och frågeställning. Detta ledde till att två 

centrala teman har kunnat uppmärksammats, vilka är skolan i relation till samhället samt den 

sociala fostran. Dessa två teman överlappar varandra vilket gör att de är svåra att skilja från 

varandra. Läroplansteori kommer att vara vår utgångspunkt och verka som ett hjälpmedel vid 

bearbetning av empirin och läroplanskoder kommer att användas som analysverktyg för att 

kunna besvara våra frågeställningar.  

 

2.2 Analysmetod 

I föreliggande uppsats har en textanalys tillämpats för att analysera de källmaterial som har 

legat till grund för denna studie. En kvalitativ ansats kommer att användas då studien inriktar 

sig mer på ordens innebörd än på att räkna ordens förekomst, vilket kännetecknar en kvalitativ 

metod (Bryman, 2008: 340). En kvalitativ textanalys innebär att analysera och studera olika 

fenomen som förknippas med de aspekter som är relevanta för den aktuella studien 

(Bergström & Boréus, 2012: 15f). Den kan göras utifrån tre olika analytiska dimensioner. I 

den första dimensionen analyseras textförfattaren för att skapa kunskap om vilka budskap och 

föreställningar som författarna vill framföra med sina texter. Den andra dimensionen handlar 

istället om att analysera textens innehåll och form. Fokus ligger istället på språkliga och 
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litterära innebörder än på författarens bakomliggande syfte med texten. Den tredje 

dimensionen innebär att man tolkar textens innebörd i relation till samhället (Fejes & 

Thornberg, 2009: 179ff). Vi har i denna uppsats använt oss utav den andra dimensionen för att 

studera vilka språkliga benämningar och begrepp som används i läroplanerna för att redogöra 

skolans demokratiuppdrag. Fokus ligger på att utforma frågor som behandlar textens 

egenskaper gällande innehåll och utformning. Det primära fokusen ligger på upprepade 

begrepp och benämningar i läroplanerna vilket kommer resultera i att likheter och skillnader 

framträder (Fejes & Thornberg, 2009: 179ff).      

     

Inriktningen för denna studie kommer att vara en kvalitativ innehållsanalys där textens 

innebördsaspekt är det centrala. Det huvudsakliga syftet med en innehållsanalys som metod är 

att tolka textens bakomliggande mening (Bergström & Boréus, 2012: 51f). Då syftet med 

denna uppsats har varit att undersöka demokratiuppdragets förändring över tid har vi valt att 

bortgå från den kvantitativa aspekten och fokuserat på en kvalitativ ansats. Vid användning av 

innehållsanalys som metod är det svårt att svara på varför-frågorna. Detta gör att denna metod 

blir aktuell för oss då syftet med studien inte är att besvara varför en förändring har skett. En 

risk med detta är att spekulationer ofta används för att få svar på dessa frågor (Bryman, 2008: 

297f).  

3 Tidigare forskning  

I följande avsnitt kommer tidigare forskning som anses vara relevant för vår studie att 

presenteras. 

 

Inom det valda forskningsområde finner vi ingen tidigare forskning som täcker förändringen 

av demokratiuppdragets innebörd i alla de tre valda läroplanerna. Vi har dock funnit relevant 

forskning som i hög grad berör förändringen i läroplanerna en och en. Forskningen som 

kommer att presenteras nedanför tar utgångspunkt i demokratiuppdragets förändring i de 

valda läroplanerna.  

 

Kennert Orlenius är filosofie doktor i pedagogik. Han har i sin forskning undersökt demokrati 

och den gemensamma värdegrunden i skola och samhälle med stöd av begrepp och teorier. 

Begrepp som normer, moral, demokrati och värdegrund har behandlats, samt vilka 

samhällsförändringar som skett över tid. Undervisningen i skolan har i flera decennier 
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präglats av en politisk demokrati, detta ska ha orsakats av den västerländska traditionella 

definitionen av begreppet (Orlenius, 2001: 197f). Synen på demokrati började skifta under 

slutet av 1980-talet då svenska samhället gick från en samhällscentrerad syn till en 

individcentrerad. Utvecklingen har visat att den formella synen på demokratin har förändrats 

till en mer reell och funktionell demokrati, vilket har resulterat i att elever har fått ett reellt 

inflytande i skolan ur ett nutidsperspektiv (Orlenius, 2001: 198f). Orlenius resultat är 

intressanta för vår studie då vi kan dra slutsatser och bygga vidare på hans idéer kring 

demokratiuppdraget i skolan och vilka kopplingar de har till samhället.  

   

Magnus Dahlstedt är biträdande professor i etnicitet och Maria Olson har sin bakgrund i 

humanistiska ämnenas didaktik och är docent i pedagogik. De har i sin artikel analyserat 

utbildningsdokument från tidigt 2000-tal i syfte om att uppmärksamma skolans uppdrag att 

fostra demokratiska samhällsmedborgare i det nya millenniet. De menar att det nya millenniet 

har mer distinkta linjer i fostransuppdraget än på 1990-talet. Medborgerliga förmågor som att 

samtala, känna, att göra och att vilja är mer centrala idag än på 90-talet (Dahlstedt & Olson, 

2014: 11f). Den enskilda individen har genomgått en förändring från 90-talet till nutiden i 

förhållande till demokrati. Individen har idag en allt mer central roll när det gäller skolans 

medborgarskapande (Dahlstedt & Olson, 2014, 20f). Dahlstedt och Olsons studie är väsentlig 

för oss i och med att de belyser den förändring skolverksamheten har genomgått i sin 

medborgarfostran.  

 

Maria Olsson (2004) har i sin artikel ”Vilka medborgare skulle skolan fostra då? Och nu?” 

gjort en jämförelse om hur medborgarfostran och demokrati benämns och formuleras i 

skolans styrdokument under 1940- och 1990-talet. Olsson syfte med studien är att se om en 

förändring över tid kan uppmärksammas. Undersökningen visar på att förståelsen och 

innebörden av demokrati, samt hur skolan fostrar eleverna till goda medborgare har förändrats 

mellan de två årtiondena. Dock anses demokrati lika viktigt för skolans medborgarfostran 

under de båda perioderna. Studien visar på att i 40-talets styrdokument framställs skolans 

demokratiska fostransuppdrag som ett projekt som ska gynna politiken och uppbyggnaden av 

de svenska folkhemmen. I 90-talets styrdokument riktades demokratifostran istället på den 

enskilda individen och fokus på politiken minskade. Fokusen låg mer på att fostra individerna 

till att ta ett mer individuellt ansvar för framtida möjligheter som gynnar deras framtid. 

Undersökningen visar även på att den demokratiska fostrans betydelse och funktion har 

förändrats över tid, men att den alltid har varit en viktig del i skolans utbildning (Olsson, 
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2004: 121ff). Olssons resultat gällande demokrati- och fostransuppdragets förändring är 

intressanta för vår studie och vi kommer att ta fasta på det då en tydlig förändring kan 

uppmärksammas mellan de två årtiondena.  

 

Hans Albin Larsson har i sin profession inriktat sig på historiedidaktik och forskat inom bland 

annat svensk och europeisk modern politisk historia. Han har i sin artikel Från illusion till 

konkretion? skrivit om de förutsättningar skolan har för demokratifostran. Syftet med 

forskningen har varit att synliggöra förutsättningar för att förbättra demokratiundervisningen 

med stöd från skolans styrdokument, samt innebörden av begreppet demokrati. Han har under 

kapitlet Medborgar- och demokratiutbildningens ändrade förutsättningar skrivit om vilka 

förändringar fostransuppdraget har genomgått de senaste decennierna. Skolan har förändrats i 

takt med samhället och för 100 år sedan präglades skolan av ett kristet och religiöst 

fostransuppdrag. Dock har den religiösa betoningen av undervisningen ersätts gradvis av en 

allt mer demokratisk och humanistisk prägel genom tiden. Denna förändring har satt avtryck i 

den språkliga utformningen av skolans styrdokument (Larsson, 2002: 149ff). Larssons (2002) 

forskning är aktuell för vår studie då vi på liknande sätt har intresserat oss för en förändring 

av demokratiuppdraget över tid. 

 

Ellen Almgren (2006), verksam vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 

har i sin avhandling studerat vilken betydelse skolan har gällande elevernas utveckling av 

demokratisk kompetens. Avhandlingen har som syfte att svara på frågorna gällande skolans 

demokratiska fostransuppdrag samt hur skolan förmedlar politiska kunskaper till eleverna. 

Avhandlingens första kapitel, Skolan i demokrati, kommer vara aktuell för vår studie. Där 

beskrivs historien om skolans demokratiska fostransuppdrag, där det visar sig att förslaget om 

att skolan skulle fostra demokratiska medborgare lades fram redan år 1946. En förändring av 

demokratiuppdragets utformning har kunnat visats mellan läroplanerna 1980 och 1994 

(Almgren, 2006: 10ff). Kapitlet Skolan i demokrati kommer vara aktuell för denna studie då 

den visar på en förändring i demokratiuppdragets utformning. Dock har studien visat på 

förändringar mellan läroplanerna för 1980 och 1994, men vi anser studien ändå vara relevant 

för vår studie då en märkbar förändring redan kan ses mellan dessa två läroplaner.  

 

Gert Biesta (2006) är professor i pedagogisk teori och har i sin bok, under kapitlet 

Utbildningen och den demokratiska personen, presenterat sin teori kring den moderna 

utbildningens centrala fråga om demokratisk fostran. Detta kapitel är aktuellt för vår studie då 
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det berör de områden om demokratiuppdraget. Biestas teori grundar sig i tankarna om att 

skolan inte ska ses som en produktion av demokratiska medborgare. Det är orimligt att anse 

att skolan ensamt ska ansvara för den demokratiska fostran. Det största ansvaret ska därför 

ligga hos samhället och inte hos skolväsendet (Biesta, 2006: 107ff).  

 

Joakim Ekman, professor i statsvetenskap, och Lina Pilo, lärare i svenska och 

samhällskunskap, har skrivit boken Skolan, demokratin och de unga medborgarna (2017). De 

beskriver skolans demokrati- och fostransuppdrag och den socialisation som verkligen sker i 

skolan. De visar på hur skolan formas av bland annat olika ekonomiska villkor och 

institutionella förutsättningar. De ger även en kort beskrivning om hur skolans 

demokratiuppdrag har förändrats genom tiden. De menar på att skolans uppdrag har gått från 

att till en början fostra svenskar, till att fostra samhällsmedborgare, till nutidens demokrater 

(Ekman & Pilo, 2017: 22f). Syftet med boken är att skapa en djupare förståelse av skolans 

demokratiuppdrag i teori och praktik, vilket gör att den blir aktuell för kommande studie.  

 

Tomas Englund, professor vid Örebro universitet, har i sin forskning inriktat sig på frågor 

inom utbildning och demokrati. Han har i boken Läroplanens och skolkunskapens politiska 

dimension (2005) skrivit om hur en demokratisk utbildningskonception utvecklades efter 

andra världskriget. Det var under 1960-talet som efterfrågan av medborgarinflytande i 

samhället ökade, detta resulterade i att den demokratiska utbildningskonceptionen tog 

ordentligt fart. Utgångspunkten i konceptionen är att skolan är en viktig faktor i 

samhällsutvecklingen. Skolan ska utbilda medborgare som är redo att bidra till att förbättra 

och utveckla samhället (Englund, 2005: 311f), vilket vi finner intressant och kommer att ta 

fasta på i kommande studie. 

 

Vi har inte funnit någon tidigare forskning som specifikt berört demokratiuppdragets 

förändring genom de tre valda läroplanerna, vilket har gjort att intresset för detta område har 

ökat för oss. Detta resulterar sig i att vi har haft som avsikt med studien att kunna tillföra mer 

till ämnet.  

4 Teoretiska ramverk  

I kommande avsnitt kommer en redogörelse göras för de teoretiska utgångspunkter som 

kommer att ligga till grund för kommande analys och diskussion.  
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4.1 Läroplansteori 

Under den antika Grekland gjordes en första ansats till en läroplan. Innehållet valdes redan då 

ut och baserades på vad som ansågs som viktig kunskap i samhället under en viss tidpunkt 

och strävade efter att klarlägga viktiga frågor i omvärlden (Wahlström 2015: 12ff). Det var 

först efter andra världskriget som utbildningspolitiken och den pedagogiska forskningen i 

högre grad började samspela. Begreppet läroplansteori började användas i slutet av 1960-talet 

och introducerades då framför allt av Ulf P. Lundgren. Det var under denna tid ett mycket 

svårförståeligt begrepp (Lundgren, 2012: 40ff).  

 

“Vad räknas som kunskap?” är vanligen den mest centrala frågan inom läroplansteori. Det är 

en fråga som är i ständig rörelse och är just vad läroplansteori innefattar. Läroplansteorin 

handlar i stort om att förtydliga ständiga förändringar och förskjutningar i de som ligger till 

grund för de urval som läroplanerna baseras på (Wahlström, 2015: 11ff). Läroplansteorin är 

utformad normativt i de syftet att teorin ska berätta hur läroplanen ska utformas samt vilka 

syften, metoder och stoff som ska finnas med, i kontext till den kunskap som anses vara viktig 

för samhället och utbildningsprocessen. Läroplansteorin ska forma förståelse för vad kunskap 

är utifrån ett historiskt och nutida perspektiv (Lundgren, 1989: 16ff; Wahlström, 2015: 36ff). 

För att lättare kunna förstå vad läroplansteori innebär kan man använda sig utav olika 

läroplanskoder.  

 

4.2 Läroplanskod 

För att lättare kunna analysera de stoff som ligger till grund för en läroplan samt dess 

uppbyggnad och form kan man ta hjälp av de olika läroplanskoderna som finns (Wahlström, 

2015: 27ff). Det går att urskilja olika läroplanskoder från olika historiska tidsperioder genom 

att placera de olika läroplanerna i sina historiska sammanhang (Lundgren, 1989: 22ff). En kod 

formas av historiska och nutida existerande konkreta villkor, men även föreställningar om 

utbildningen (Wahlström, 2015: 22f). Fyra läroplanskoder har utvecklats genom åren, vilka är 

klassisk, realistisk, moralisk och rationell läroplanskod. På senare år har en femte 

läroplanskod utvecklats, den medborgerliga läroplanskoden, då man ansåg att den rationella 

läroplanskoden inte var tillräcklig och behövde kompletteras med den medborgerliga 

läroplanskoden (Lundgren, 2012: 51ff). 
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1. Den klassiska läroplanskoden bygger på idén om att inrikta skolan på humanistiska 

läroämnen samt att bevara det antika kulturarvet i det då feodala samhället. Tonvikten låg på 

det klassiska språket och visionen var att återskapa den utbildningsideal som ansågs 

föredömlig under 1800-talet (Englund, 2005: 103f; Abrahamsson, Berg & Wallin, 1999: 

156ff). 

 

2. En Realistisk läroplanskod tog fart under slutet av 1800-talet. Under denna tid fokuserade 

utbildningen allt mer på naturvetenskapliga ämnen och moderna språk. Kyrkans reformering 

av utbildningen bidrog till ökad läsning bland befolkningen, vilket resulterade i en större 

kunskap i samhället.  Detta medförde att samhället började ifrågasätta kyrkans inflytande. 

Samhällsmedborgarna nya krav på utbildningen resulterade i en allt mer vetenskapligt präglad 

utbildningsreform (Lundgren, 2012: 51f.; Abrahamsson, Berg & Wallin, 1999: 156ff.; 

Englund, 2005: 103f). 

 

3. När den Moraliska läroplanskoden utformades var skolan präglad av kristendomens 

kunskapsämne. Skolan kännetecknas av ett moraliskt tänk, där skolans främsta syfte var att 

förmedla goda moraliska kunskaper och lojalitet till medborgarna. Respekt för religion och 

fosterland var det som låg till grund för den svenska skolans moraliska grundval (Linde, 2012: 

40f.; Englund, 2005: 126f).  

     

4. En Rationell läroplanskod växte fram och blev stark under mitten av 1900-talet. Skolans 

uppgift gick från att reproducera till att producera, med andra ord blev det mer aktuellt att 

skapa framtiden istället för att återskapa det förflutna (Lundgren 2012:  52f). Den rationella 

läroplanskoden bygger på de kunskaper som ska vara till användning för både samhället och 

individen. Dessa kunskaper ska byggas upp på ett noggrant och metodiskt arbetssätt för att 

skapa den största möjliga nyttan för samhället Wahlström, 2015: 29f). Vetenskapen stod inte 

längre i centrum utan läroplanen organiserades istället utifrån individen och individens 

lärande. Skolan ville förbereda eleverna för mer praktiska uppgifter och bidra med ett 

nyttotänkande (Wahlström, 2015: 40f).  

 

5. Den Medborgerliga läroplanskoden trädde fram när behovet av att utveckla goda 

demokratiska medborgare i samhället ökade. Den medborgliga läroplanskoden utvecklades 

för att komplettera den rationella läroplanskoden Koden bygger på ett politiskt perspektiv som 

grundar sig i att skolan präglas av en demokratisk fostran (Lundgren, 2012: 52f). Som resultat 
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av den medborgerliga läroplanskoden har begreppet demokratisk utbildningskonception vuxit 

fram. Grundidén är att skolan bör vara den viktigaste bidragsfaktorn till ett demokratiskt och 

jämställt samhälle (Wahlström, 2015: 30f). Under början av 1900-talet genomgick skolan en 

reformation. Skolans främsta syfte med fostran var att utbilda arbetsdugliga medborgare. Av 

den anledningen grundar sig den nya läroplanskoden även i en reproduktionprincip. 

Huvudprincipen med den medborgerliga läroplanskoden är att sammanföra individens intresse 

med samhällets (Englund, 2005: 128f).  

 

Läroplanskoderna, främst de två senaste, kommer att verka som ett analytiskt verktyg i 

kommande arbete. Detta för att visa på att demokratiuppdraget i samtliga läroplaner 

konstruerats utifrån samhällets idéer och uppfattningar. 

5 Resultatredovisning och analys 

I följande avsnitt kommer resultat och analys att presenteras. Utgångspunkten för denna 

analys grundar sig i läroplansteori och de analysverktyg som kommer tillämpas är 

läroplanskoder.  

5.1 Samverkan mellan skola och samhälle  

5.1.1 Läroplan 1962 

Lgr 62 genomsyras av ett fokus på att utbilda eleverna till goda samhällsmedborgare. Redan i 

första stycket skildras skolans demokratiuppdrag, under kapitlet mål och riktlinjer. Där 

beskrivs det hur skolan skulle främja elevernas utveckling till harmoniska, ansvarstagande 

samhällsmedborgare. I Lgr 62 står det: 

 

Skolan utgör en del av samhället. Skall den lyckas fostra sina elever till goda 

samhällsmedlemmar, måste den ge dem kunskap om samhället och stärka deras  
samhörighet med det (Skolöverstyrelsen, 1960: 14f). 

 

En tolkning som kan göras av Lgr 62 visar att skola och samhälle hade en stark koppling till 

varandra. Den starka kopplingen bidrog till en gynnsam bildning av eleverna till aktiva 

samhällsmedborgare. Ett av skolans uppdrag var att förmedla grundläggande demokratiska 

värderingar. De var av stor betydelse för att utveckla eleverna till ansvarstagande individer för 
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att kunna verka i samhället som goda medborgare (Skolöverstyrelsen, 1962: 13ff). Skolans 

funktion ansågs vara “att fostra ett lydigt och offervilligt folk” (Ekman & Pilo, 2017: 52f). 

 

Analysen visar att demokratiuppdrag i Lgr 62 innebar att skolan skulle förmedla kunskaper, 

värderingar och traditioner för att förbereda eleverna inför framtiden. Eleverna skulle ges 

möjligheten att kunna anpassa sig till samhällets förväntningar och krav. Genom den 

utbildning eleverna fick av skolan, skulle de i vuxna livet kunna fungera som yrkesutövare 

och samhällsmedborgare med god etik och moral (Orlenius, 2001: 130f). Samarbetet mellan 

skola och samhälle är ett återkommande tema i Lgr 62. Det betonas att skolan var en 

betydande faktor i uppdraget att fostra elever till den idealbild samhället efterfrågade. Till en 

stor del bar skolan det största ansvaret i fostran av framtidens samhällsmedborgare (Biesta, 

2006: 109f). Redan år 1946 angås skolkommissionen att skolans främsta uppdrag var att 

fostra elever till goda samhällsmedborgare (Almgren, 2006: 10f). Skolan var under 60-talet en 

betydande faktor i fostrandet av samhällsmedborgare. Detta kan analyseras utifrån den 

rationella läroplanskoden då skolan under 60-talet gick över till en produktion av 

samhällsmedborgare. Deras uppdrag var att förmedla praktiska kunskaper till eleverna, 

kunskaper som sedan skulle bli användbara inför deras framtida roll som aktiva 

samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle.  

 

För att hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under skoltiden få 

öva sig att leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sitt liv som 

framtida familjebildare och aktiv medborgare i morgondagens samhälle 

(Skolöverstyrelsen, 1960: 13f). 

 

Som citatet ovan visar så ses den framtida medborgaren som en familjebildare och aktiv 

medborgare. Vår uppfattning är att Lgr 62 hade ett tydligt fokus på utbildning för demokrati. 

Skolöverstyrelsens syfte med läroplanen var att anpassa eleverna till att leva i närsamhället 

vilket kan påvisas i följande citat:  

 

Genom ömsesidiga kontakter mellan skolan och närsamhället, dess människor och 

funktioner, bör elevernas anpassning till samhället främjas, samtidigt som skolan växer 

intimare in i medborgarnas intresse och blir en levande angelägenhet för dem 

(Skolöverstyrelsen, 1962; 14f).  
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Att utbilda eleverna för demokrati innebar, som tidigare nämnt, att skolan skulle förbereda 

eleverna inför deras framtida roll i ett demokratiskt samhälle (Biesta, 2006: 112). Samhället 

var i behov av arbetande och funktionella medborgare som på lång sikt skulle skapa en positiv 

och framåtsyftande utveckling i ett närsamhälle. Således blev ett av skolans mest centrala 

uppdrag att producera välutbildad arbetskraft till samhället (Ekman & Pilo, 2017: 53ff). Att 

utbilda för demokratin går även att urskilja vidare i Lgr 80.  

 

5.1.2 Läroplan 1980 

Lgr 80 inleder första kapitlet med att definiera skolans grundläggande principer och fastställer 

skolans relation till samhället. Det lyder: 

 

Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar demokratins samhällssyn och 

människosyn: människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap 

för att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors 

livsvillkor (Skolöverstyrelsen, 1980: 13f). 
 

Precis som i Lgr 62 beskrivs fostransuppdraget i Lgr 80 som ett uppdrag att fostra 

eleverna till goda samhällsmedborgare. Skolan hade i uppdrag att förmedla 

grundläggande demokratiska värderingar till eleverna (Skolöverstyrelsen, 1980: 

16f). Till skillnad från Lgr 62 beskrivs demokratiuppdraget i ett större perspektiv i 

Lgr 80. Ett återkommande tema är att skolan skulle bidra till att eleverna 

utvecklade demokratiska principer och värderingar i syfte om att utveckla 

samhället. Dessa värderingar var grundläggande för att medverka i ett demokratiskt 

samhälle (Skolöverstyrelsen, 1980: 16ff). Det finns tecken på ett rationellt 

perspektiv i Lgr 80. Den rationella läroplanskoden blir synligt till följd av den 

formulering läroplanen presenterade för målet av fostran i samverkan med 

samhället. Skolan skulle enligt Lgr 80 fostra eleverna utifrån grundläggande 

demokratiska principer i syfte om att de skulle bära upp och förstärka 

samhällsutvecklingen (Skolöverstyrelsen, 1980: 17f). Skolan hade under 80-talet 

utvecklat ett större demokratiskt förhållningssätt gentemot tidigare läroplan enligt 

vår uppfattning av materialet. Demokratiska principer präglade undervisningen allt 

mer och med stöd av den medborgerliga läroplanskoden framträder tydliga tecken 
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på att läroplanen hade inlett en demokratisk utbildningskonception inom 

skolväsendet. 

 

Det går även att identifiera vid läsningen av Lgr 80 att lärarna hade tydligare 

riktlinjer att gå efter än de tidigare haft. Dessa riktlinjer skulle stödja lärarna i den 

demokratiska fostran. De skulle få stöd i hur de kunde hjälpa eleverna till att 

utveckla demokratiska kunskaper och principer. I Lgr 80 står det: 

 

Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och 

stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande 

värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling. 

(Skolöverstyrelsen, 1980: 16f) 
 

Lgr 80 lyfter vikten av att skolan behövde arbeta med de kunskaper, värderingar och normer 

eleverna skulle erhålla under sin skolgång. Detta skulle resultera i att eleverna skulle leva 

efter dessa demokratiska värderingar och principer i sin framtida roll som demokratiska 

samhällsmedborgare.  

 

5.1.3 Läroplan 2011 

Lgr 11 inleder kapitlet värdegrund och uppdrag med “skolväsendet vilar på en demokratisk 

grund” (skolverket, 2011: 7f). I den nutida läroplanen inkluderas hela skolväsendet in i 

demokratiuppdraget. Det är inte enbart grundskolan som ska fostra eleverna till demokratiska 

medborgare längre. Ansvaret har fördelats ut över alla sektioner inom skolverksamheten. Den 

demokratiska grunden ska genomsyra och förankras genom hela utbildningen. I skollagen 

(SFS 2010:800) står det:   

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. (...) Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. (1 kap, 4§) 

 

I Lgr 80 beskrevs det hur skolan skulle bearbeta och vidareutveckla det kunskaper och normer 

som krävdes i ett demokratiskt samhälle. Skolverket har byggt vidare på den visionen och 

förtydligat det ännu mer i Lgr 11. Att undervisningen endast förmedlar och undervisar om de 
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grundläggande demokratiska värderingarna är inte längre tillräckligt (Skolverket, 2011: 8f). I 

Lgr 11 står följande: “Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 

eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket, 2011: 8f). Detta kan tolkas som att 

allt inom skolväsendet ska genomsyra demokratiska värderingar. Skolans uppdrag är att 

överlåta grundläggande demokratiska värderingar till eleverna för att ge dem möjligheten att 

utvecklas och förberedas för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle, som en 

demokratisk medborgare. För att detta ska lyckas måste skolan genomsyras av grundläggande 

värderingar samt verka efter de värderingar och regler ett demokratisk samhället eftersträvar 

(Skolverket, 2011: 9f).  Skolans uppdrag handlar numera även om att erbjuda eleverna 

praktisk träning i demokrati, genom bland annat elevinflytande, och inte endast om att 

förmedla de kunskaper som krävs om demokrati (Ekman & Pilo, 2017: 156f).  

 

Till skillnad från Lgr 62 och Lgr 80 är skolans ansvar i demokratiuppdraget klart uttalat i Lgr 

11. Under avsnittet övergripande mål och riktlinjer preciseras skolans ansvar och mål för 

varje elev. Skolan ska bland annat ansvara för att varje elev “har fått kunskaper om samhällets 

lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i 

samhället” (Skolverket, 2011: 14f). Skolan eftersträvar även att varje elev ska avsluta 

grundskolan med “kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former” (Skolverket, 2011: 15f). I Lgr 11 beskrivs uppdraget om fostran som en 

överföring av kulturarv, värderingar och kunskaper från generation till generation. Skolan ska 

förmedla medborgerliga kompetenser som bidrar till att eleverna i framtiden kan delta och 

verka i en komplex värld som är i ständig förändring (Skolverket, 2011: 9f). Utöver detta ska 

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar en förståelse för samhällsfrågor och 

demokratiska processer. Analysen visar på att skolan ska ge eleverna möjligheter till att aktivt 

delta i demokratiska arbetsförhållande och ta del av samhällsfrågor ur olika perspektiv för att 

kunna utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Skolan har till uppdrag att tydliggöra och 

aktivt diskutera samhällets värdegrund och hur olika faktorer kan påverka samhället i olika 

riktningar. Som resultat av detta ska eleverna utveckla de kunskaper som krävs för att kunna 

verka i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2011: 7ff). I Lgr 11 står följande: 

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demo-

kratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. (skolverket, 2011: 8f). 
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Detta indikerar att skolväsendet genomsyras av ett demokratiskt utbildningskoncept, vilket 

kan påvisa att en medborgerlig läroplanskod har haft inflytande på utformningen av vår nutida 

läroplan. Skolan är idag en av det viktigaste faktorerna i formningen av ansvarstagande och 

självständiga individer i ett demokratiskt samhälle. Skolan är en av få platser i samhället som 

har möjligheten att ge alla individer samma grundläggande värderingar och demokratiska 

principer som det demokratiska samhället kräver (Larsson, 2003: 152f.; Orlenius, 2001: 204f). 

Eleverna ska ges de förutsättningar som krävs för att fungera som en medborgare i ett 

demokratiskt samhälle, vilket är vad den medborgerliga läroplanskoden till största del handlar 

om (Englund 2005, s. 305ff).  

 

5.2 Sammanfattning  

I Lgr 62 har demokratiuppdraget varit centralt. Uppdraget handlade således om att fostra 

samhällsmedborgare och familjebilder. Relationen mellan skola och samhälle har haft en 

betydande roll i skapandet av samhällsmedborgare och fokus i Lgr 62 har legat på att utveckla 

elever till aktiva samhällsmedborgare i närsamhället. I Lgr 80 utvecklades uppdraget att fostra 

samhällsmedborgarna vidare. Skolans demokratiuppdrag i relationen till fostran blev en allt 

mer central del i läroplanen. Skolans syfte blev att utveckla eleverna till att bli demokratiska 

medborgare i ett förändrande samhälle. Demokratiuppdraget har utvecklats och ska idag 

prägla hela skolväsendet. Eleverna ska aktivt få arbeta i demokratiska processer och ta del av 

samhällets demokratiska värderingar och regler, för att ha möjlighet att kunna utvecklas till 

demokratiska medborgare. Det demokratiska uppdraget har gått från att fostra arbetare, till 

goda samhällsmedborgare fram till dagens demokratiska individer (Ekman & Pilo, 2017: 22f). 

 

Skolan har under alla de aktuella läroplanernas tid haft ett demokratiskt uppdrag, vilket har 

inneburit att skolan alltid har förväntats utrusta eleverna med de medborgerliga kompetenser 

som krävs i ett demokratiskt samhälle (Ekman & Pilo, 2017: 10f).  

 

5.3 Social fostran 

5.3.1 Läroplan 1962 

Skolan har utöver utbildningsansvaret även ett fostransuppdrag, vilket går att urskilja redan 

tidigt i läroplanen. Vid granskning av Lgr 62 framkommer det att den sociala fostran 
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framställs som viktig för att forma samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle. Skolan 

skulle sträva efter att utbilda eleverna till goda samhällsmedlemmar. 

 

Skolan får nu till uppgift att hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta till vara 

och utveckla sina inneboende förutsättningar både som enskild individ och som 

medborgare i ett demokratiskt samhälle och att lära honom att under sitt arbete för den 

egna utvecklingen känna ansvar för vidgade kretsar av medmänniskor 

(Skolöverstyrelsen, 1962: 14ff).  
 

Då samhället bör utformas av självständiga samhällsmedborgare skulle skolan verka efter 

grundläggande demokratiska principer för att vidareutveckla egenskaper som tolerans, 

samverkan och jämställdhet hos eleverna. Fokus kom att riktas mot den enskilda eleven i 

relation till skolans fostrande uppdrag till demokratiska samhällsmedborgare. Centrala 

riktlinjer i den sociala fostran var att skapa samarbete, gemenskap och självdisciplin hos 

eleverna (Skolöverstyrelsen, 1962; 18ff). I Lgr 62 står det: 

 

Betydelsefulla inslag i skolans strävan att främja viljelivets utveckling är att skapa 

självtillit hos eleven, befrämja hans initiativkraft och hans förmåga att med 

noggrannhet och uthållighet arbeta för att nå uppställda mål samt utveckla hans 

beredskap till gott samarbete med andra (Skolöverstyrelsen, 1962; 16f). 
 

Att utbilda eleverna om kunskaper mellan individ och samhälle var av stor vikt. Samhällets 

grundläggande värderingar och mänskliga rättigheter skulle således läras ut till eleverna, för 

att utveckla eleverna till goda samhällsmedborgare. Vidare syftade läroplanen till att skolan 

hade ett ansvar att skapa en ökad förståelse för andra medmänniskor hos eleverna för att 

kunna bygga upp ett tryggt samhälle. De hade även som uppdrag att utbilda eleverna om 

relationen mellan individ och internationell samverkan och få dem att förstå innebörden 

mellan dem (Skolöverstyrelsen, 1962: 18f). 

 

Samspelet mellan skola och samhälle måste vara sådant, att skolan med sitt arbete icke 

blott fullgör en samhällsfunktion, som svarar mot samhällets aktuella behov, utan 

också på lång sikt blir en positivt skapande kraft i samhällsutvecklingen 

(Skolöverstyrelsen, 1962: 14f).  
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I Lgr 62 kan man tydligt se hur skolan skulle försöka rikta sin utveckling framåt. Eleverna 

skulle utbildas till samhällsmedborgare som en tillgång för samhällets utveckling. Detta kan 

analyseras utifrån den rationella läroplanskoden då den syftar till att ge eleverna kunskaper 

som ska ge nytta för både samhälle och individ. Skolan gick under denna tid till att 

“producera” samhällsmedborgare och strävade allt mer efter att skapa framtiden.   

 

5.3.2 Läroplan 1980 

Till skillnad mot Lgr 62 kom Lgr 80 att avse ett eget avsnitt för fostran och utveckling. En av 

skolans grundläggande uppgift var att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. I Lgr 80 

framkommer det tydligt att ett demokratiskt samhälle utformades av självständiga människor. 

Ett av skolans främsta mål var att fostra eleverna till demokratiska medborgare 

(Skolöverstyrelsen, 1980: 44f), vilket kan kopplas till den medborgerliga läroplanskoden. 

Denna koppling kan göras då behovet av att utbilda eleverna till goda demokratiska 

medborgare växte sig allt starkare. Skolan skulle främja elevernas vilja till att ta del av de 

demokratiska värderingar som samhället vilade på, vilket beskrivs genom följande citat:  

 

Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och 

stimulera barn och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande 

värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling 

(Skolöverstyrelsen, 1980: 16f). 
   

Skolans uppdrag blev att fortsätta vidareutveckla kunskaper om samverkan, tolerans och 

jämställdhet, vilket var aktuellt redan i Lgr 62. Eleverna skulle ges möjligheter till att väcka 

respekt för människans egenvärde och okränkbarhet, vilket således blev en huvuduppgift för 

skolan, för rätten till personlig integritet (SFS 2010:800). Eleverna skulle fostras till goda 

självständiga medmänniskor och få insikt om att alla människor ska behandlas lika, samt att 

alla individer hade ett ansvar över att minska andra individers lidande (Skolöverstyrelsen, 

1980: 17f). Det blev härmed aktuellt att skolan skulle arbeta och undervisa för jämställdhet 

mellan män och kvinnor, vilket även det kan kopplas till den medborgerliga läroplanskoden 

som strävar efter ett demokratiskt och jämställt samhälle. Alla elever skulle ha samma rätt att 

utvecklas till demokratiska medborgare och utveckla egenskaper som var nödvändiga i 

samhället (Almgren 2006: 204f).  
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I Lgr 80 beskrivs det tydligt att hemmet hade huvudansvaret gällande fostran. Skolan skulle 

dock samarbeta med hemmet så eleverna kunde utvecklas till demokratiska 

samhällsmedlemmar.  

 

Skolan skall genom skolarbetet och i samarbete med hemmen stimulera elevernas 

verksamhetslust och fostra dem till ansvar, till goda arbets- och fritidsvanor och till ett 

demokratiskt handlingssätt. Kunskaper, färdigheter, normer och värderingar skall 

genom skolans försorg inte endast föras vidare från en generation till nästa utan även 

aktivt bearbetas och vidareutvecklas (Skolöverstyrelsen, 1980: 13f).   
   

Genom detta citat kan man se att även Lgr 80 slår fast vid att försöka arbeta framåtsyftande 

för att rikta sin utveckling framåt. Skolan skulle således inte bara reproducera kunskaper och 

normer utan även bearbeta och utveckla dessa. Här finns en antydan till den rationella 

läroplanskoden, då den syftade till att i större grad producera istället för att reproducera för att 

skapa framtiden. Skolans fostransuppdrag måste tillika anpassas till samhällets ständiga 

utveckling som den enskildes (Skolöverstyrelsen, 1980: 13f). Skolans fostransuppdrag 

handlade i stort om att lära eleverna acceptera och respektera de lagar och beslut som blivit 

utformade genom demokratiska processer.  

    

5.3.3 Läroplan 2011 

Fostransuppdrag är idag en central del av undervisningen. Lgr 11 präglas av en likvärdig syn 

på utbildning, där alla elever ska ha samma möjligheter. Skolan har fått ett stort ansvar när det 

gäller fostran. Lgr 11 präglas av vikten av människors lika värde och det har med åren blivit 

allt viktigare med ett jämställt samhälle. Syftet med skolans uppdrag är att genom sin 

utbildning försöka motarbeta all typ av diskriminering på grund av exempelvis religion, kön 

och etnicitet. I Lgr 11 står det: “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

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

och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011: 7f).  

 

Skolans sociala fostran definieras tidigt i Lgr 11. Under kapitlet skolans värdegrund och 

uppdrag förtydligas uppdraget. Det står: “Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna 

sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet” (Skolverket, 2011: 7f). Från Lgr 62 till nutida Lgr 11 har utvecklingen i fostran 
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utvecklats mycket. Uppdraget har gått från att fostra elever till goda samhällsmedborgare till 

att istället utveckla eleverna till självständig individ med demokratiska värderingar. I Lgr 11 

har eleverna fått en individuell frihet, med en större rätt att utvecklas efter sina egna villkor 

(Skolverket, 2011: 8ff).  

 

Likt Lgr 80 genomsyrar Lgr 11 ett samarbete mellan skola och hem i syfte om att främja 

eleverna till kreativa och ansvarstagande samhällsmedlemmar. Genom samarbete med skolan 

ska hemmet få stöttning beträffande fostran och utveckling av eleverna. Skolan ska 

tillsammans med hemmet förmedla de grundläggande värden som samhället behöver och vilar 

på, för att förbereda eleverna på att aktivt kunna leva i samhället.   

 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (…). 

Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och ut-

veckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (Skolverket, 2011: 9f). 
 

Genom att analysera Lgr 11 utifrån den medborgerliga läroplanskoden blir de ökade behovet 

av demokratiska medborgare synliggjort. Skolan präglas numera av ett demokratiskt 

fostransansvar än vad den tidigare gjort. Skolans främsta syfte är att utbilda eleverna för ett 

demokratiskt och jämställt samhälle. En koppling kan även göras till den rationella 

läroplanskoden då skolan fortfarande utbildar om kunskaper som ska vara till nytta för både 

samhälle och individ.  

 

5.4 Sammanfattning  
Att sträva efter att utveckla eleverna till goda, självständiga samhällsmedborgare har varit ett 

centralt syfte gällande skolans fostransuppdrag i alla granskade läroplanerna. En demokratisk 

fostran har genomsyrat såväl Lgr 62 som Lgr 80 och Lgr 11. Vem som bär de största ansvaret 

när det kommer till fostran har genom tiden förändrats. Det har alltid varit hemmets 

huvudansvar att fostra eleverna men ansvaret har allt mer lagts över på skolan. I Lgr 62 låg ett 

tydligt huvudansvar på hemmet, man ville utforma eleverna till goda samhällsmedborgare och 

skapa en förståelse för andra medmänniskor. Ansvaret gällande den social fostran kom allt 

mer att läggas på skolan i Lgr 80. Fostran fick ett eget avsnitt och frånskrivs allt tydligare, en 

tydlig förklaring av innebörden med fostran ges. Skolans uppdrag fortsatte att handla om 
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vidareutveckling av de kunskaper som var nödvändiga för eleverna gällande deras utveckling 

till självständiga medmänniskor. 

 

I Lgr 11 läggs ansvaret allt mer på skolan och att all personal som rör sig inom skolväsendet 

ska vara involverade i arbetet med fostransuppdraget. Den sociala fostran har utvecklats och 

syftar numera till att utveckla eleverna till självständiga individer med egna demokratiska 

värderingar, för deras egen skull. Tidigare låg vikten istället i att fostra eleverna till goda 

samhällsmedborgare för samhällets nytta (Almgren, 2006: 203f).  

6 Diskussion 

I följande avsnitt kommer resultatet av studien att diskuteras utifrån frågeställningarna, med 

hjälp av tidigare forskning. Därefter kommer slutsatserna att presenteras för att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

6.1 Skolan i relation till samhälle 

Utifrån analysen av samtliga läroplaner kan vi dra slutsatsen att två olika teman har definierat 

demokratiuppdraget, vilka är samverkan mellan skola och samhälle samt den sociala fostran. 

 

Samverkan mellan skola och samhälle har varit ett genomsyrande tema i de granskade 

läroplanerna. I Lgr 62 beskrivs demokratiuppdraget som ett uppdrag att utbilda eleverna till 

goda samhällsmedborgare som ska anpassas till samhällets förväntningar. Den övergripande 

synsätt i Lgr62 när det gäller demokratiuppdraget är medborgerlighet, aktiva 

samhällsmedborgare och fostran till arbetskraft. Att fostra eleverna till demokratiska individer 

var än så länge inte eftertraktat av samhället. Det efterfrågades snarare goda arbetande 

samhällsmedborgare som kunde leva och utveckla närsamhället (Ekman & Pilo, 2017: 53ff). 

Vi drar slutsatsen att Lgr 62 därför bidrog till att skolan “producerade” samhällsmedborgare 

under 60-talet, vilket går emot Biestas (2006) slutsatser om vad skolans fostransuppdrag 

innebär. Han anser att det fanns en förväntan av samhället att skolan skulle skapa och 

producera samhällsmedborgare med demokratiska kunskaper och färdigheter, vilket inte har 

framgått i vår analys. En av Biestas (2006) slutsatser är att samhället inte bör förvänta sig att 

skolan ska producera demokratiska medborgare åt dem. Vi delar denna åsikt gällande 

samhällets förväntningar som Biesta presenterar men detta är något vi ej har kunnat uttolkat 

utifrån den analys som gjorts av Lgr 62.  
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Vid införandet av Lgr 80 fanns ett samhällsbehov av demokratiska medborgare. Det var med 

Lgr 80 som skolan aktivt och medvetet skulle verka för att eleverna skulle respektera och 

omfatta de grundläggande demokratiska principer som samhället vilade på (Ekman & Pilo, 

2017: 55f). Ett av skolans centrala uppdrag i Lgr 80, var att aktivt arbeta för och förmedla de 

kunskaper, normer och värderingar som samhället efterfrågade. Skolans demokratiska 

fostransuppdrag bör därför betraktas som en aktiv insats av skolan. Vår uppfattning utifrån 

materialet vi studerat är att den demokratiska fostran har definierats tydligare i Lgr 80 i 

jämförelse med Lgr 62, då betoningar i Lgr 62 har anknutits till en mer medborgerlig fostran. 

Som tidigare nämnts anser vi att lärarna fick tydligare riktlinjer i hur de skulle utveckla 

demokratiska kunskaper hos eleverna än de tidigare fått. Genomen den demokratiska 

utbildningen eleverna fick skulle de erhålla kunskaper om grundläggande demokratiska 

principer. Trots att den demokratiska fostran har kommit att dominera Lgr 80 så lever den 

medborgerliga fostran kvar i och med att skolan fortfarande skulle utbilda eleverna till 

arbetsdugliga samhällsmedborgare. 

 

 En stor skillnad i Lgr 80 från tidigare läroplan var synen på medborgarnas medförande i 

samhället. Vi anser att Lgr 62 hade som avsikt med den demokratiska fostran att utbilda 

samhällsmedborgare som var anpassade till närsamhället levnadsvillkor. Vilket stärks av 

Biestas (2006) forskning, då eleverna skulle anpassas till samhället istället för att förändra 

den. Den utveckling vi kan se i Lgr 80 är att demokratifostran har utvecklats till att fostra 

samhällsmedborgare som ska bidra till utveckling i samhället istället för att bevara den.   

 

Skolans demokratiuppdrag består än idag av att överföra grundläggande demokratiska 

principer till eleverna. Uppdraget har gått från att fostra arbetare, till goda 

samhällsmedborgare fram till dagens demokratiska individer (Ekman & Pilo, 2017: 22f). I 

jämförelse med tidigare läroplaner har demokratiuppdraget definierats tydligare i Lgr 11. Den 

tolkning vi gör av Lgr 11 är att eleverna idag har fått en större möjlighet att utveckla 

demokratiska kunskaper på grund av den centrala rollen demokratiska förhållningssätt har fått 

under 2000-talet. Skolan ska genomsyras av de värderingar och regler som det demokratiska 

samhället idag efterfrågar. Dock räcker det inte längre att skolan enbart förmedlar och 

undervisar om de demokratiska värderingarna, utan skolan måste även fungera som en plats 

där eleverna kan öva på demokratiskt handlande. Detta ska resultera i att de utvecklar en 

förståelse för demokratiska processer och samhällsfrågor, vilket överensstämmer med Ekman 

& Pilos (2017) forskning. Även Almgrens (2006) forskning visar att skolan ska influeras av 
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en demokratisk miljö som ger elever ett större inflytande över sin utbildning, vilket 

överensstämmer med den tolkning vi har gjort av demokratiuppdraget i Lgr 11. Vi anser att 

skolans fostrande ansvar har blivit allt tydligare formulerat för varje ny läroplan. I Lgr 62 är 

uppdraget framskrivet som ett mål att sträva efter, det lyder: “Skall den lyckas fostra sina 

elever till goda samhällsmedlemmar, måste den ge dem kunskap om samhället och stärka 

deras samhörighet med det” (Skolöverstyrelsen, 1962: 14f). Vi anser dock att det finns en 

avsaknad med hur skolan ska nå framgång med målet. Skolan skulle arbeta allt mer efter ett 

demokratiskt förhållningssätt. Dock är det inte förrän i Lgr 11 vi kan se att ansvaret har 

preciserats. Ansvaret lyder följande:  

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demo-

kratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet (skolverket, 2011: 8f).  
 

Som tidigare nämnts går det att antyda att skolans ansvar i demokratifostran har gått från 

medborgarfostrande till ett socialt fostrande, idag är det den enskilda individen som står i 

centrum i läroplanen. Det är den enskilda eleven som ska utveckla demokratiska värderingar 

och moraliska kunskaper för att kunna gå ut i världen och bidra till en utveckling och 

förändring. Detta ska ske med stöd från hela skolväsendet. Vi anser att vi kan stödja vårt 

resonemang med stöd från Olssons (2004) forskning. Enligt forskningens slutsatser kvarstår 

skolans demokrati och fostransuppdrag för samhället. Det är snarare tolkningen och 

innebörden av uppdraget som har genomgått en förändring genom tiden (Olsson, 2004: 

139ff). 

 

6.2 Social fostran 

Ett annat tema vi har kunnat uppmärksamma är den sociala fostran. Utifrån den analys som 

tidigare redovisats kan slutsatsen dras att den sociala fostran har varit en stor del av skolans 

demokratiuppdrag genom samtliga läroplaner. Vår uppfattning av materialet vi studerat är att 

den sociala fostrans innebörd är tydligt framskrivet i alla de granskade läroplanerna, dock så 

förekommer begreppet social fostran endast i Lgr 62. Enligt Lgr 62 skulle skolan fostra 

eleverna till goda samhällsmedborgare. Skolan skulle fostra för att skapa gemenskap, 

samarbete och självdisciplin hos eleverna, samt förmedla de kunskaper, vanor och värderingar 

som var av betydelse för elevernas fostran och personliga utveckling (Skolöverstyrelsen, 
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1962: 15f). Utifrån detta tolkar vi att skolan skulle utbilda eleverna till bidragande och 

delaktiga individer i ett samhälleligt liv. Skolans ansvar och engagemang i den sociala fostran 

har varit tydligare uttalat i tidigare läroplaner i jämförelse med Lgr 11 vid en tolkning av 

Ekman & Pilos (2017) forskning, vilket vi kan dela åsikt om. Vår uppfattning utifrån det 

material vi har granskat tolkar vi är att den sociala fostran blivit alltmer tolkningsbart i Lgr 11. 

Uppdraget är inte definierat lika påtagligt idag som förr, vi anser dock att den sociala fostran 

är lika central i dag som på 60- och 80-talet.  

 

När Lgr 80 trädde i kraft erhöll fostransuppdraget ett eget avsnitt i läroplanen, uppdraget fick 

då ett större syfte i relation till samhället. Under 60-talet var den sociala fostran begränsad till 

närsamhället, men i och med införandet av Lgr 80 växte perspektivet. Nu skulle skolan fostra 

eleverna till fria samhällsmedborgare med egenskaper som ansvarstagande samt med respekt 

och tolerans för andra medmänniskor. Jämställdhet mellan män och kvinnor och integritet 

blev även de centrala begrepp skolan skulle förhålla sig till i arbetet med den sociala fostran, 

enligt vår uppfattning av det granskade materialet. Skolans uppdrag syftade allt mer efter en 

likvärdig utbildning oavsett kön, etnicitet eller klass. Vår tolkning blir att skolan skulle 

erbjuda en allt mer allsidig social miljö. Almgrens (2006) forskning syftar att alla elever ska 

ha samma möjlighet att utvecklas till demokratiska medborgare. Den sociala fostran bör 

resultera i att eleverna utvecklar egenskaper som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle. 

Utan den sociala fostran löper samhället stor risk för segregation (Almgren, 2006: 32f, 204f). 

Skolans sociala fostransuppdrag har gått från att fostra goda samhällsmedborgare till att 

utveckla självständiga individer med demokratiska värderingar och individuell frihet 

(Skolverket, 2011: 8ff). I Lgr 62 strävande efter att fostra goda samhällsmedborgare för 

samhällets skull, vilket kom att ändras i Lgr 11. I Lgr 11 beskrivs följande “Skolans uppgift är 

att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2011: 7f). Skolan ska med andra ord 

numera utbilda eleverna till ansvarstagande individer med en större individuell frihet än 

tidigare, för deras egen nytta (Almgren, 2006: 203f). 

 

Skolans samarbete med hemmen, gällande den sociala fostran, har varit av stor vikt genom 

samtliga läroplaner. Den tolkning vi kan göra efter granskning av materialet är att det största 

fostrans ansvaret i Lgr 62 låg på hemmet, med stöd från skolan. Med Lgr 80 kom fostrans 

uppdragets huvudansvar fortfarande att läggas på hemmet, dock lades ett större ansvar på 

skolan. Den sociala fostran fortsatte att handla om vidareutveckling av nödvändiga kunskaper 
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hos eleverna. I och med införandet av Lgr 11 kom fostrans ansvaret att läggas allt mer på 

skolan.  

7 Slutsatser 

Demokratiuppdraget har i samtliga läroplaner definierats otydligt. Utifrån det material vi har 

studerat har två centrala teman kunnat urskiljas som definierar uppdraget på bästa sätt. Genom 

samtliga läroplaner anknyts demokratiuppdraget till ett samarbete mellan skola och samhälle. 

Vid en granskning av läroplanerna syns flera förändringar gällande demokratiuppdraget. Lgr 

62 bidrog till att skolan “producera” goda samhällsmedborgare som skulle bidra med nytta för 

närsamhället. På grund av den ständiga förändringen i samhället har fostransuppdraget 

formulerats om i Lgr 11. Eleverna framställs idag som ansvarstagande individer i ett 

demokratiskt samhälle snarare än goda samhällsmedborgare. En likhet som har kunnat 

uppmärksammats genom samtliga läroplaner är att kravet på en demokratisk fostran har och 

är en övergripande ideologi i skolan. Dock skiljer uppdraget sig åt då uppfattningen av de 

demokratiska principerna har utvecklats i takt med samhället.  

 

Det andra temat som har kunnat uppmärksammats som centralt är den sociala fostran. Genom 

en granskning av fostransuppdraget i Lgr 62 till nutida Lgr 11 kan en förändring påvisas. 

Dock kvarstår innebörden av den sociala fostran i samtliga läroplaner och är lika centralt i 

skolan idag som under 60- och 80-talet. Skolan har sedan 60-talet strävat efter att fostra 

demokratiska individer med kunskaper och värderingar om samhället. Den största skillnaden 

som kunnat uppmärksammats är att den sociala fostran har fastställts tydligare i Lgr 62 och 

Lgr 80, i jämförelse med Lgr 11 där ansvaret är mer tolkningsbart. Värderingar som 

jämställdhet och människovärde har med tiden blivit allt mer betydelsefullt i ansvaret att 

utbilda demokratiska individer.  

 

Efter att ha genomfört denna studie kan vi konstatera att ett flertal likheter och skillnader 

förekommer mellan Lgr 62, Lgr 80 samt Lgr 11 gällande demokratiuppdragets förändring.  
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