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Abstract  

  
The world wars in the 20th century did not only influence the Swedish society, but also the 

Swedish school system and its reforms. The focus was now to foster the pupils to become 

democratic citizens, that are sympathetic, tolerant and exhibit solidarity with their fellow 

human beings. The aim of this qualitative text analysis and systematic literature study is to 

analyze and compile how norms and values took their form in three different Swedish school 

reforms, from a historic and contemporary perspective. With peer-reviewed scientifical 

studies, we gain an understanding of challenges and solutions, in the application of these 

norms and values in the daily school activities. The study is a compilation of reviewed 

encyclopedias, literature and laws. 

 

Findings show that norms and values in the Swedish school reforms have changed drastically, 

especifically between 1955 and 2011. The current norms and values came to pass in 1994 and 

remains unchanged until now. These reforms are emphasized in a distinct and nuanced 

chapter. There appears to be a general lack of training and qualification in this field. This lack 

of competence among teachers makes it harder for them to handle situations where the norms 

and values are being challenged. Teachers face difficulty in using the right meta-language in 

transferring the new norms and values to the pupils. Therefore, it is of paramount importance 

that educators are adequately trained in this field, to be able to tackle myriads of value-

challenging situations and to have a more authentic open classroom where all pupils' voices 

are heard, thereby, promoting democracy and human rights within Swedish educational 

institutions. 
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1.  Inledning  
  
1900-talet och krigen som präglar århundrandet kommer förbli en vändpunkt för hela världen, 

hela det svenska samhället och inte minst den svenska skolan. Förintelsen av miljoner judar i 

händerna på Hitler och Nazityskland satte ett krav på skolreformerna. Att fostra elever till 

demokratiska medborgare som kan känna sympati, tolerans, solidaritet med sin medmänniska 

så att den förödande historian aldrig upprepas igen. Denna vändpunkt kommer att 

introduceras i den första skolreformen efter kriget och förblir även en central del av skolans 

arbete än idag. Detta arbete som nu läggs på skolan och de verksamma tar grund i skollagen. 

Detta lyfter vikten om att utbildningen ska vila på de demokratiska värderingarna som präglar 

det svenska samhället, samt förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter, enligt 

skollagen (2010:800). Detta är skolväsendets centrala syfte. Syftet som tar sin skepnad i form 

av normer och värden som alla i skolan ska förhålla sig till.  

 

Detta arbete kommer att vara en tudelad studie varav ena delen är en kvalitativ textanalys och 

den andra delen är en systematisk litteraturstudie.  
  

1.1.   Syfte  och  frågeställning  
  
Syftet är att sammanställa hur normer och värden har förändrats över tid i 

styrdokumenten undervisningsplanen för rikets folkskolor från 1955, läroplan för 

grundskolan 1969 och läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 genom en kvalitativ textanalys. Även hur normer och värden ser ut i den praktiska 

verksamheten i den svenska skolan med hjälp av fyra vetenskapliga artiklar genom en 

systematisk litteraturstudie. För att bemöta arbetets syfte har följande frågeställningar ställts:  

   

à   Hur framträder normer och värden i läroplanerna, undervisningsplanen från 1955, Lgr 

69 och Lgr 11?   

à   Vilka utmaningar och lösningar kring att överföra normer och värden i och utanför 

klassrummet identifieras i de vetenskapliga artiklarna?    
  

1.2.  Disposition  
  

I detta arbete presenteras först ett avsnitt om tidigare studier om läroplaner. Därefter kommer 

en redogörelse av en kvalitativ textanalys samt systematisk litteraturstudie ske i 
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metodavsnittet. I detta avsnitt kommer vi även sammanställa och förklara hur vi valt och sökt 

fram vetenskapliga artiklar, styrdokument samt annan litteratur, genom att visa på hur normer 

och värden kommit/ kommer till uttryck i skolan. I nästa kapitel presenteras en historisk 

bakgrund om demokrati och mänskliga rättigheter samt skolans fostranuppdrag. Därefter 

presenterar vi resultatet om normer och värden från undervisningsplanen från 1955, Lgr 69 

samt Lgr 11. I avsnittet kommer sedan en redogörelse av de fyra vetenskapliga artiklar. Sedan 

analyseras styrdokumenten utifrån frågeställning ett och artiklarna samt Lgr 11 utifrån 

frågeställning två. Uppsatsen avslutas med slutsatser samt en avslutande diskussion om vidare 

forskning.   
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2.  Tidigare  forskning    
 

För att besvara vårt tudelade syfte och frågeställning 1 kommer vi i detta avsnitt presentera 

tidigare forskning om läroplanshistoria.   

 

Kunskapsfrågan – en läroplansteoretisk studie av den svenska gymnasieskolans reformer 

mellan 1960-talet och 2010-talet skriven av Carl-Henrik Adolfsson är en avhandling med 

avsikt att analysera gymnasiereformer mellan 1960-talet och 2010-talet. Syftet är att få en 

djupare förståelse av förändringar som präglar gymnasiereformerna under dessa år.  

 

Adolfsson (2013, s. 18) menar i sin avhandling att läroplanernas kunskap har en politisk 

dimension. På grund av konkurrerande ideologiska uppfattningar som ständigt inbegriper i en 

kamp om vad som bör inkluderas i en läroplan. Med detta innebär det att kunskap kommer att 

omdefinieras och omformuleras efter samtida samhällsförändringar. Andra världskriget hade 

exempelvis en stor påverkan på vårt samhälle, som innebar att skolan fick ett ansvar att 

förmedla och förankra grundläggande demokratiska värderingar till nästa generation 

(Adolfsson, 2018 s. 20). Likaså de ekonomiska funktionerna, som på 60-talet växte sig stark 

genom humankapitalism och visade på sambandet mellan landets utbildningsnivå samt 

ekonomisk tillväxt (a.a.). Detta resulterade i skolans tudelade uppdrag, att underbygga 

samhällets ekonomi samt fostra eleverna till demokratiska medborgare (a.a. s. 21).  

 

Adolfsson (2013. s. 259) poängterar att skolreformerna måste genomgå en ständig förändring 

för att förbli legitim. Reformerna ska med andra ord hitta lösningar till samhällsproblemen 

som präglar tidsperioden som står i förgrund. Under 1990-talet uppstod det exempelvis ett 

legitimproblem inom gymnasieskolan på grund av hög ungdomsarbetslöshet, ej fullgjorde 

gymnasiestudier samt dåliga resultat på nationella och internationella kunskapstest. Detta 

ledde till att reformen som präglade 90-talet förlorade sin legitimitet och förändrades i 

enlighet med den rådande samhällsproblemen för att igen bli legitim. Sammanfattningsvis 

menar Adolfsson (2013 s. 278) att de problem som präglade samhället från 60-talet till 2010-

talet är konstant, däremot har de kunskapspolitiska lösningarna förändrats för att reformerna 

som präglar dessa decennium ska förbli legitim.  
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Litteraturen om de yngre barnens läroplanshistoria skriven av Ann-Christine Vallberg Roth 

(2011) ger en introduktion om läroplanshistoria från mitten av 1800-talet till det första 

decenniet på 2000-talet. Skälet till detta rör sig om att begreppsliggöra och lyfta fram 

betydelsebärande relationer i en komplex helhet. Läroplansmönstret speglar samhället och 

samhället speglar våra dokument. Vallberg Roth förklarar detta genom att presentera 

historiska händelser och placerar de i läroplansförändringar. Vidare förklarar Vallberg Roth 

(2013 s. 14) att förhållandet mellan ett samhälle och dess läroplan ska vara ömsesidigt. 

Läroplanen är ett dokument som ska förändras jämnes med samhället, och ska inte ses som 

något fixerat. Ovan ges en kort förklaring i att olika händelser i världen har visat på att 

samhället ständigt är i förändring vilket i sin tur visat på att läroplanen bör spegla detta. 

 

Summeringen av den tidigare forskning som presenterats visar på att det skett en förändring i 

styrdokumenten. Forskarna har summerat fram att problem och händelser som har präglat vårt 

samhälle är faktorer som legat till grund för den förändringen.  

  



   5  

3.  Metod  
  

Föreliggande arbete kommer att behandla två olika metoder för att besvara vårt tudelade syfte 

och våra två frågeställningar. Den ena metoden är en kvalitativ textanalys och den andra är en 

kvalitativ systematisk litteraturstudie. Vi vill först ta reda på vad som skrivs i samtliga 

styrdokument genom en textanalys som besvarar ena delen av syftet samt frågeställning 1. 

Andra delen av syftet samt frågeställning 2, kommer att behandla vilka utmaningar samt 

lösningar som förekommer kring värdeladdade situationer i den svenska skolan genom en 

systematisk litteraturstudie.  

 

3.1.  Kvalitativ  textanalys  
  
I vår studie kommer vi att göra en kvalitativ textanalys av undervisningsplanen från 1955, Lgr 

69 och Lgr 11. Skälet till dessa styrdokument är för att Undervisningsplanen är det 

dokumentet som tillkom efter krigstiden, grundandet av Förenta Nationerna (FN) samt 

inrättandet av mänskliga rättigheter. Valet av Lgr 69 som är en reviderad version av Lgr 62 är 

på grund av att det är grundskolans första läroplan, samt att Lgr 11 är den rådande läroplanen 

för grundskolan idag.  

 

En kvalitativ textanalys enligt Widén (2015 s. 176 – 177) är en bra metodansats när skriftliga 

dokument och skriftliga texter ska undersökas. Fortsättningsvis förtydligar Widén att en 

textanalys handlar om att analysera och skapa en mening kring hur frågor och 

samhällsfenomen framställs. Med hjälp av denna metod kan forskaren med andra ord välja ut 

och förhålla sig till olika typer av texter och dess innehåll. Detta sker genom att skapa 

kunskap och förståelse om ett välavgränsat undersökningsproblem. I vårt fall har vi försökt 

förstå innebörden kring normer och värden i undervisningsplanen och Lgr 69 med hjälp av 

Lgr 11. Skälet till att vi valt Lgr 11 som en bas är för att normer och värden är ett eget tydligt 

kapitel.   

 

Widén (2015 s.178 – 179) skriver att en kvalitativ textanalys handlar om läsaren ska läsa, 

förstå och sedan skapa en uppfattning om texten genom att tolka författarens text. För att 

läsaren ska veta hur en texttolkning görs bör de följa tre analytiska dimensioner. Den första 

dimensionen är att textförfattaren analyserar en textförfattare och en sammanställande 

redaktör till en text genom att söka svar på frågor om innebörden som författaren själv 

tillskrivit i en text. I den andra dimensionen riktar sig fokus mot textens form och innehåll 
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som utgår ifrån själva texten och fokus läggs på dess språkliga, litterära och innehållsliga 

innebörder. Den tredje dimensionen handlar om att tolka en text och vilka innebörder som 

texten får i relation till ett sammanhang (Widén, 2015 s. 175).  

 

Därav har vi valt att utgå från den tredje dimensionen, eftersom vi vill skapa en förståelse om 

normer och värden i de valda styrdokumenten. Lgr 11 är som nämnts i tidigare stycke en bas 

som vi kontinuerligt kommer att använda oss av för att jämföra de två andra styrdokumenten. 

Vi har läst kapitlet om normer och värden i Lgr 11 och skapat oss en förståelse om olika 

begrepp som är förekommande i detta sammanhang. Begrepp som respekt, tolerans, 

solidaritet, jämlikhet, jämställdhet men även normer som ett begrepp samt värden som ett 

annat. Dessa begrepp har vi sedan förhållit oss till när vi läst och tolkat undervisningsplanen 

samt Lgr 69. För att vi inte ska missa något kring dessa begrepp har vi gjort en sökning i 

styrdokumenten för att se vart mer i texten som begreppen förekommit.  

 

3.2.  Systematisk  litteraturstudie  
  

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2018 s. 31) innebär en systematisk 

litteraturstudie att forskaren kritisk ska granska, systematiskt söka, analysera och diskutera 

den sammanställda litteraturen inom ett specifikt ämne eller problemområde (a.a. s. 31). 

Metoden måste dokumenteras genom hela processen, alltså att den måste vara transparent och 

baserad på all tillgänglig evidens från tidigare genomförd forskning inom ett visst område 

(Bryman 2016, s. 140). Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2018 s. 32) beskriver att 

en systematisk litteraturstudie ska innefatta flera olika steg, där studiens genomförande först 

motiveras, sedan ska specifika frågor formuleras för att kunna besvaras. Efter denna process 

bestäms vilka sökord och olika sökstrategier som är nödvändiga att använda i denna studie. 

Fortsättningsvis ska den valda litteraturen identifieras och bör baseras av vetenskaplig 

karaktär som sedan bedömer den inkluderade litteraturens kvalitet ur ett kritiskt öga. 

Avslutningsvis ska resultatet analyseras samt diskuteras och tillslut sammanställas. Genom 

detta påvisar författarna att metoden kan användas som ett verktyg för det som ämnet i 

studien kommer att handla om.  

    

3.2.1  Tillvägagångssätt  
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För att komma fram till vilka vetenskapliga artiklar som passar vår studie har vi studerat dessa 

genom en metod som kallas för PICO-metoden (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2018, s. 70 – 71). Metoden är väl strukturerad och utifrån 

problemformuleringar tillsammans med sökstrategier som används för att söka i 

bibliografiska databaser. Detta fungerar som ett verktyg för att hitta en teoretisk förankring 

och på ett enklare vis kunna formulera sina frågor. Metoden förenklar även analysen av 

resultatet med anledning av att den kan användas som stöd (a.a.  s. 70 – 71). Som vi tidigare 

nämnt kommer vi denna studie använda oss av PICO-metoden, som står för:   
   

P – Population (Vem)   
I – Intervention (Vad)   

C – Control (Kontrollgrupp; om det är lämpligt)   
O – Outcome (Utfall/ Resultat; Vad ska uppnås)   
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2018, s. 71).  

   

Med utgångspunkt i våra frågeställningar har vi använt PICO på följande sätt:   

P – Elever och lärare   

I – Normer och värden   

C – Applicerandet av normer och värden (sker detta eller ej)   

O – Utmaningar och lösningar   

    

Databaserna som används är ERIC EBSCO (Educational resources information center) och 

Primo. ERIC EBSCO är en bred internationell databas med inriktning mot pedagogisk 

forskning och psykologi. Den andra databasen, Primo innehåller merparten av Örebro 

Universitetsbibliotekets samlingar i en och samma sökning. De vetenskapliga artiklarna som 

vi använder oss av sökte vi fram genom en fritextsökning, som betyder att sökord har använts 

för att beröra våra frågeställningar. Sökordet som berör vår studie är demokrati och denna 

sökning har skett i Primo. I databasen ERIC EBSCO har sökorden ethics, values, 

school och democracy använts. Sökorden har kombinerats med fritextsökningarna med stöd 

av booleska operatorn nämligen AND och OCH. Vi använder oss av dessa kombinationer för 

att smalna av och begränsa våra resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2018 s. 

78). Till sökningarna på ERIC EBSCO använde vi oss även av sökorden som: values, norms, 

Sweden och curriculum och i Primo använde vi oss av sökordet skol för att få fram en större 

variation av artiklar i databaserna. Det har även skett en manuell sökning i referenslistor för 
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att få fram det som inkluderas i vår studie. Sökningarna i databaserna pågick mellan 

datumen 16 – 19 september 2019.   

   

3.2.2.  Sökstrategier  

  
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2018, s. 78) tydliggör att konsten att söka fakta i 

olika databaser ska innehålla sökord eller frågeställningar som berör studien. Det är även lika 

viktigt att hålla koll på vilka avgränsningar som förekommer och dessutom vilka 

publiceringar som ingår i studien. Våra avgränsningar i sökandet av våra vetenskapliga 

artiklar är peer review(ed) för att artiklarna då är kritiskt granskade av andra forskare innan 

publicering. I enlighet med de ovannämnda sökorden och boolesk sökningsorden har även 

andra begräsningar gjorts, som publiceringsåret där vi har begränsat oss till artiklar från de 

senaste 19 åren. Vi har även i ERIC EBSCO använt avgränsningarna 

early childhood education, academic journal, subject: moral values samt i Primo har 

avgränsningar svenska och aktuell forskning använts.    

   

Tabellen nedan är en sammanfattning av våra sökningar på databaserna ERIC EBSCO och 

Primo där vi har fyllt i våra sökord, antal träffar, hur många vi har läst titeln samt abstract på 

och slutligen vilka vi har behållit.    
 

Tabell 1:  Sökning av artiklarna   

DATABAS  SÖKORD  ANTAL  
TRÄFFAR
  

LÄSTA  
TITLAR  

LÄST  
ABSTRACT
  

BEHÅLLIT  KOMMENTAR  

ERIC  Democracy  
AND Norms 
AND Values  

28  28  2  1  Begräsningar: 
’Early childhood educat
ion’  

ERIC  School AND Norms 
AND Values  

8  8  0  0  Begräsningar: 
’Early childhood educat
ion’  

ERIC  Ethics AND  
Values AND Norms 
AND Sweden  

4  4  2  0 
 

ERIC  Values AND Curicculu
m AND Sweden  

104  0  0  0  Första sökningen  
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ERIC  Values AND 
Curriculum AND 
Sweden  

6  6  1  1  Sökning 2 med 
begräsningar, 
’Academic journal’, 
’2000 - 2019’ och 
’subject: moral values’.  

ERIC  Norms AND  
Values AND 
Curriculum AND 
Sweden  

8  8  1  
  

ERIC  Values education AND 
Sweden  
  

8  8  2  0  Begränsningar: 
‘values’, 
‘democratic values’ och 
‘elementary education’  

Primo  Värdepedagogik  6  6  3  1     
  
  
  

Primo  
  
  
  

Demokrati OCH skol*  47  47  3  1  Begränsningar: 
‘svenska’ och ‘aktuell 
forskning’  

Primo  
  
  

Demokrati OCH 
normer och värden  

3  3  0  0    

  
3.2.3.  Urval  

  
Urvalsprocessen sker i sex olika steg enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2018, 

s. 83). De funna artiklarna har beskrivits och motiverats tydligt med hjälp av de sex olika 

stegen enligt följande:  

 
         Steg1: Identifiera intresseområde och definiera sökord. 

Steg 2: Bestäm kriterier (tidsperiod och språk) för vilka studier som ska väljas /…/. Begränsningar 

i urval kan också göras utifrån språk och publiceringsår. 

Steg 3: Genomför sökning i lämpliga databaser. 

Steg 4: sök även på egen hand efter ej publicerade artiklar för att finna pågående forskning inom 

området. 

Steg 5: Välj relevanta titlar och läs sammanfattningen. Gör ett första urval av litteratur som ska bli 

föremål för fortsatt granskning. 

Steg 6: Läs artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering (Barajas, Forsberg & Wengström, 

2018 s. 83).  
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Det slutliga urvalet av artiklarna som vi behållit förhåller sig till en viss tidsperiod, 2000 – 

2019, samt att kontrollgruppen är baserad i en svensk skola. Sökningarna i databaserna gav 

sex lämpliga artiklar varav ett urval gjordes efter att vi har läst igenom alla. Våran 

litteraturstudie begränsades till fyra artiklar. Anledningen till att två av artiklarna valdes bort 

var med anledning att ena artikel tog sin grund i förskolan och den andra passade inte in i vårt 

syfte samt frågeställningar. Därav mynnades urvalet ut i fyra lämpliga artiklar som besvarar 

vårt syfte samt en av frågeställningarna. För att kvalitetsbedöma våra artiklar bör studiens 

syfte och frågeställningar uppnå olika kriterier utifrån Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström (2018, s. 114 – 115). De sex artiklarna bör uppnå sex olika kriterier som är: att 

artikeln har ett syfte och frågeställning(ar), en metodbeskrivning, en specifik design, ett urval 

har tagits ut, en datainsamling har skett samt att det finns en analys/tolkning. Uppnår 

artiklarna dessa krav så håller de en hög kvalitet (Barajas, Forsberg & Wengström, 2018. s. 

114 – 115). 
  

Tabell 2: kvalitetsgranskning    

ARTIKLAR 
  

SYFTE 
OCH 
FRÅGE-
STÄLL-
NINGAR 

METOD-
BESKRI-
VNING  

DESIGN URVAL DATAI-
NSLAM-
ING 

ANALYS/ 
TOLKNING 

Teachers views on   
values education: 
A qualitiative study in Sweden 
and Turkey  

ja  ja  Etnografiskt 
fältstudie  
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   11  

  

3.2.4.  Validitet  och  Reliabilitet  

 

I urvalet för denna studie använder vi oss av enbart vetenskapliga artiklar som är kollegialt 

granskade, det vill säga peer review. Genom att forskningen har granskats och ifrågasatts 

visar detta på att den förhåller sig till vetenskapliga riktlinjer. Samtliga artiklar som ingår i 

studien redovisar redan befintliga och granskade data som bygger på vetenskapliga 

tidskriftsartiklar eller rapporter (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström. 2018, s. 31). För 

att texterna ska garantera en vetenskaplig kvalitet har andra forskare säkerställt det. Det är av 

stor vikt att texterna i en systematisk litteraturstudie är kritiskt granskade före publicering 

(a.a. s. 61 – 62). Vår litteraturstudie har redan validitet som har bedömts och genererats om 

undersökningarna hänger ihop eller inte. Med detta har artiklarna redan genomförts genom 

olika steg och beskrivits tydligt för att upprätthålla en så god validitet som möjligt. Vår 

ambition är att tydligt och nyanserat redovisa de valda artiklarna på ett rättvisvisande sätt. Det 

har inte varit någon fråga om konfidentialitet i denna studie eftersom vi inte har gjort en 

empirisk studie, dock har vi valt ut vetenskapliga artiklar som förhåller sig till dessa. Detta 

har resulterat att våra etiska aspekter har genomförts genom att vi har varit noggranna med 

vårt arbete. För att undersökningen ska ha validitet i vår studie, har vi säkerhetsställt att det 

som skall mätas mäts. Vårt syfte och våra frågeställningar har blivit besvarade med de artiklar 

vi har valt ut. Genom att ha intensivt sökt och sållat bort artiklar som inte är relevanta i 

sammanhanget och som inte har en utgångspunkt i vetenskapliga artiklar som är peer review. 

Vår studie har även hög reliabilitet då sökandet av artiklarna samt skrivandet av arbetet har 

gjorts på ett korrekt samt noggrant sätt.  

  
3.3.  Begrepp  

  
Vi har utgått från fyra centrala begrepp och har integrerat dessa i vår studie för att kunna 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa fyra centrala begrepp har hjälpt oss att 

studera hur normer och värden framträder, både i de vetenskapliga artiklarna, skolreformerna 

samt annan litteratur.    

   

Normer och värden: Definitionen av normer och värden går ut på de grundläggande 

demokratiska värderingarna som innehåller tolerans, jämlikhet, respekt för mänskliga 

rättigheter, solidaritet och respekt för sin medmänniska och vårt gemensamma samhälle 
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(Granath, 2017 s. 48). Normerna är de som styr vårt handlande, vår attityd samt beteende och 

de grundläggande värderingarna styr och påverkar dessa. Våra normer är de som styr därefter 

en individ och ger en konkret vägledning till hur arbetet ska bedrivas i skolan (Zackari & 

Modigh, 2000 s. 36).    

   

Solidaritet: Att människor inom en viss, etnicitet, nation eller hela världen känner en 

samhörighet med och viljan att hjälpa samt stödja andra (SO, 2009). 

 

Värdepedagogik: Värdepedagogik är en del av den pedagogiska praktiken som syftar på 

överförandet av normer och värden, moral, vanor, färdigheter och föreställningar som ska 

förmedlas eller utvecklas hos elever. Detta kan ske genom att förhålla sig till skolans 

officiella läroplan, där normer och värden lyfts och specificeras. Läroplanen visar på vilka 

värden elever ska ta del av, hur det ska appliceras i verkligheten samt hur lärare och andra 

verksamma ska förhålla sig till dessa. Detta för att kunna fostra, påverka samt utbilda barnen 

till moraliska människor (explicit). Värdepedagogik tar även sin skepnad i den dolda 

läroplanen som syftar på de outtalade, omedvetna värdepåverkan i praktiken. Att en lärare 

behöver förbli moralisk aktiv för att kunna reflektera över den etiska samt moraliska 

komplexiteten i undervisningen och dess påverkan på eleverna (implicit) (Linköpings 

universitet, u.å.).    

   

Fostra: Definitionen av begreppet handlar om att överföra normer och värderingar till en 

individ om hur hen bör handla och bete sig i samhället. Det förväntas vara en viss ordning, 

allas lika värde men lika viktigt handlar det om att respektera och ha empati gentemot sin 

medmänniska. Individerna ska därmed fostras och ska lära sig hur de förväntas att agera 

exempelvis att komma i tid eller följa andra regler och rutiner som finns (Skolverket, 2019).    
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4.  Historisk  bakgrund 
  

Det var under mitten av 1800-talet som påföljd av de politiska och samhälleliga debatter som 

den svenska folkskolan grundades. Ännu var det inte självklart att enkelt folk skulle få 

tillgång till att lära sig läsa och skriva. Det var inte förrän 18 juni 1842 som folkskolestadgan 

trädde fram och läs- och skrivkunnighet blev en tillgång för skolor i varje lokalsamhälle. 

Människorna hade nu en chans att hävda sina medborgerliga rättigheter, vilket ställde högre 

krav på församlingarna. Skolans viktigaste uppdrag var att fostra svenskar som skulle offra 

sig för “Gud och fosterlandet” istället för demokrater (Skolverket (A), 2011 s. 34).   

   

Det var under Antika Grekland (700 f.vt.) som begreppet demokrati myntades. Begreppets 

betydelse har sitt ursprung från orden: demos (folket) och kratein (styre), som står för 

folkstyre (Granath, 2017 s. 25). Demokrati är mycket komplext och innehåller många olika 

dimensioner. Under förra sekelskiftet etablerades demokratibegreppet i Sverige, rösträtt 

infördes 1909 för männen, men det dröjde tio år innan kvinnorna i Sverige beriktigas rösträtt 

(Lundgren, 2014 (A) s. 81). 1900-talet ses även som det mörka århundrandet med två stora 

världskrig och ett kallt krig som präglar den (a.a. s. 79). I och med första världskrigets slut 

introducerades en ny undervisningsplan (1919) där fokus låg på att upprätthålla fred genom 

fostran (Skolverket (A), 2011 s. 36). Det var dock efter andra världskriget (1939–1945) och 

förintelsen av 6 miljoner judar som ledde till att förenta nationerna, (FN), bildades och 

införandet av mänskliga rättigheter (1948) kom att framhävas på allvar (Nationalencyklopedin 

(A), Nationalencyklopedin (B)). Som följd av FN och mänskliga rättigheterna skapades ett 

nytt medvetande om demokratin i världen. Demokratin blev något som skulle bevaras, 

försvaras och utvecklas (Lundgren, 2014 (A) s. 79)  

   

Med dessa förändringar i samhället och att majoriteten nu hade allmän rösträtt resulterade i att 

större krav ställdes på deras kunskaper om det demokratiska deltagandet och värdegrund som 

sedan ledde till nya visioner kring den svenska skolan (Skolverket (A), 2011 s. 36). 

Fostrandeuppdraget syftade nu till att utbilda demokratiska medborgare. I motsats till 

förgående sekelskifte (a.a. s. 36) introducerades detta i läroplanen för grundskolan som 

infördes i slutet av 60- och början av 70-talet. Det är framförallt under 70-talets skoldebatt 

som vikten av fostransrollen diskuterades. Demokrati och jämlikhet var nu grundläggande 

villkor i skolväsendet. Resultatet av att det bildades en förening om jämlikhetsfrågan 

grundades, en skola för jämlikhet (Lundgren, 2014 (B) s. 110).      
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5.  Resultatredovisning  
  
I  detta kapitel kommer resultatet att behandlas genom de valda styrdokumenten, de fyra 

vetenskapliga artiklarna samt annan litteratur. Styrdokumenten består av en undervisningsplan 

samt två läroplaner. Fokus kommer att ligga i att urskilja hur normer och värden framträder i 

dessa dokument samt jämföra och redogöra lösningar och utmaningar utifrån de vetenskapliga 

artiklarna. För att komma fram till dess normer och värden och hur de preciseras i samtliga 

styrdokument förtydligas resultaten genom citat.  

 

5.1.  Undervisningsplanen  för  rikets  folkskolor  1955  
    

Efter krigstiden ledde det till flertal förändringar i samhället. Sverige övergick från ett agrart 

samhälle till ett urbaniserat industrisamhälle som påverkade riktningen av den nya 

undervisningsplanen från 1955. Krigstiden lämnade spår efter sig och följden blev en ökad 

medvetenhet och erfarenhet om demokrati. Demokrati var något som skulle bevaras, försvaras 

och underhållas. Detta ledde förändringar i både kunskapsmålen men även forstransmålen, 

där vikten låg på att fostra eleverna till en medvetenhet om vad som pågick/pågår ute i 

samhället (Lindensjö & Lundgren, 2000 s. 50). Begreppet fostran uttrycks i 

undervisningsplanen under rubrikerna fostran – undervisning samt ansvar och samarbete där 

det preciseras hur lärjungarna (eleverna, uttryck från undervisningsplanen) bör uppträda, 

handla, bete sig inom och utanför skolan mot sina medmänniskor (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955 s. 6 – 8). Normer och värden preciseras i undervisningsplanen under 

rubriken allmänna anvisningar rörande folkskolans verksamhet hur lärjungarna ska handla 

och bete sig mot sin medmänniska och beskrivs att “i samverkan med hemmen fostra de unga 

till självständiga och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955 s. 6). Andra aspekter kring normer och värden som skolan och läraren 

har i uppdrag är även att utveckla lärjungarnas sätt att bete sig i sin samvaro:    

   
Skolan bör genom sin anda och sin miljö söka fostra eleverna till hänsyn och yttre hyfsning: 

uppmärksamhet och artighet mot andra människor, hövlighet, t. ex. I fråga om hälsning, ordning 

och snygghet beträffande klädsel och tillhörigheter, vårdat språk och vårdat 

uppträdande. (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955, s. 8).     
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I undervisningsplanen tydliggörs innebörden av solidaritet, att lärjungarna ska få en förståelse 

och en rätt uppfattning om solidaritetens innebörd “både dess berättigande och dess 

begränsning.” (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955, s. 9). Detta ska inte enbart genomsyras i 

klassrumssituationen utan tydliggörs i stycken nedan att:    

   
Eleven bör tillhållas att även utom skolan (på gator och vägar, vid resor, vid besök i butiker, 

bibliotek eller andra offentliga lokaler) visa hänsyn mot andra och iaktta ett korrekt uppträdande. 

(Kungliga skolöverstyrelsen, 1955, s. 8).    

    

Dessutom lyfts normer och värden upp under målen för samhällskunskap för klasserna 1–7 på 

ett sätt som visar på hur begreppen normer och värden ska appliceras i undervisningen inom 

samhällskunskap:   

   
Undervisningen bör bidraga till att befästa goda normer för samlevnaden /.../ och respekt för 

allmänna bestämmelser /.../. Den bör vidare syfta till att väcka förståelse för de grundläggande 

gemensamma värdena i vårat demokratiska svenska samhälle /.../ på så sätt främja elevernas 

utveckling till aktiva, omdömesgilla och ansvarsmedvetna medborgare i ett fritt land. (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955, s. 102).    

   

5.2.  Läroplan  för  grundskolan  1969  
    

Under 60-talet beslutade riksdagen om en ny skola som kallades för grundskola. Denna 

förändring ledde till ett nytt styrdokument som lät kallas för läroplan för grundskola 1962 

(Riksarkivet, u.å.). På grund av otydligheter i Lgr 62 slopades denna och en ny läroplan, Lgr 

69 tillkom (Nationalencyklopedin (C)). Det är framförallt i denna läroplan som skolans 

moderna form tog sin inverkan, elevens hela liv samt kontexten om demokrati och rättvisa 

specificerades. Solidaritet, hänsyn, tolerans betonas samt att socialfostran var en central del i 

skolans samt lärarnas dagliga arbete (Wernersson 2014, s. 456 – 457). I Lgr 69 

uppmärksammas normer och värden samt skolans fostran uppdrag med utgångspunkt att 

eleverna är i centrum samt att alla verksamma i skolan:   

   
Skall visa aktning för elevernas människovärde och söka skaffa sig kännedom om hans 

individuella egenart och förutsättningar samt söka främja hans personliga mognande till en fri, 

självständig och harmonisk människa. (Skolöverstyrelsen, 1969 s. 10).    
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Fortsättningsvis beskrivs det även andra aspekter kring hur eleverna ska bli en medborgare i 

ett demokratiskt samhälle genom att:    

   
Finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under skoltid få öva sig att leva och verka i 

gemenskap med andra och förbereda sig för din roll som aktiv medborgare i morgondagens 

samhälle, som betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan och solidaritet mellan 

människor. (Skolöverstyrelsen, 1969 s. 10).    

   

Citat ovan ska tillämpas eftersom det är ett krav från skolverket som specificeras under 

anvisningen personlighetsutveckling och utbildning. Dessutom innefattar dessa 

grundläggande kunskaper om hur eleverna ska utvecklas för att “påverka och leva i dagens 

och morgondagens samhälle och att där fungera som yrkesutövare och samhällsmedborgare.” 

(Skolöverstyrelsen, 1969 s. 12).    

   

Andra viktiga aspekter som beror på skolans uppdrag är att förmedla vilka värderingar och 

principer som vårat demokratiska samhälle vilar på. Detta ska sedan föras vidare genom att:    

   
Han måste bli fullt medveten om innebörden av begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans 

och om konsekvenserna om brott mot lagar och föreskrifter. Skolan bör själv fungera efter 

principer, som eleverna accepterar, och regler, som de själva är med om att utforma. De 

skiljaktigheterna som föreligger mellan olika gruppers och människors värderingar bör skolan ta 

upp till diskussion och belysning. (Skolöverstyrelsen, 1969 s. 13).   

   

Stycket ovan visar på hur skolan ska utveckla dessa grundläggande egenskaper hos eleverna:    

   
… som kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan människor. Att väcka respekt och rätt, för människans egenvärde, för 

människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet är en huvuduppgift. 

(Skolöverstyrelsen, 1969 s. 14 – 15).    

    

5.3.  Läroplan  för  grundskolan  samt  förskoleklassen  och  fritidshemmet  2011  
    

Den borgliga regeringen valde den 14 februari 1991 en ny kommitté vars arbete var att utreda 

och forma nya läroplaner. Eftersom läroplanskommittén rättade sig efter nya direktiv kunde 

nya måldokument införas för att utveckla Europas bästa skola (Lindensjö & Lundgren, 2000 

s. 104 – 105). Detta innebar enligt Lindensjö och Lundgren att skolan inte var 
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värderingsmässigt neutral utan som tidigare läroplaner skulle ta sin grund i etiska normer, 

exempelvis “människolivet okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med de svaga och 

utsatta, respekt för den enskilda människans särart och integritet samt allas lika värde” (a.a. s. 

105). Dessa mål och riktlinjer introduceras i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 94) och konkretiseras 

under rubriken normer och värden (a.a. s. 105). De normer och värden som först 

introducerades i Lpo 94 förblev likartade samt centrala i dagens läroplan, Lgr 11 (Skolverket 

(B), 2011 s. 10 – 11).   

   

I Lgr 11 preciseras normer och värden i punktform om vad skolans mål har för varje elev, 

vilka mål alla som arbetar i skolverksamheten har samt vilket uppdrag endast lärarna har med 

utgångspunkt av detta. Gemensamma riktlinjer är att skolan “aktivt och medvetet påverkar 

och stimulerar eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem 

komma till uttryck i praktiska vardagliga handlingar i olika sammanhang.” (Skolverket (B), 

2011 s. 10). Målen för varje elev är:   

    

à   kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.   

à   respektera andra människors egenvärde,   

à   tar avstånd från människors utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt 

medverka till att hjälpa andra människor,   

à   kan leva sig in i och förstå andra människors situationer och utveckla en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen … (Skolverket (B), 2011 s. 10)   

    

Riktlinjer för alla som arbetar i skolan ska:    

   
à   medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 

också utanför den närmaste gruppen,   

à   aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individuella grupper,   

à   visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt... (Skolverket (B), 2011 s. 10)   

   

Med utgångspunkt för vad läraren specifikt har för riktlinjer om normer och värden är 

att: “klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet’’ (Skolverket (B), 2011 s. 11). Samt att 
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’’uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling’’ men även 

att: “tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen...” (Skolverket (B), 2011 s. 11).   

   

5.4.  Teachers’  views  on  values  education:    A  qualitative  study  in  Sweden  
and  Turkey  

    

I artikeln Teachers views on values education: A qualitiative study in Sweden and Turkey 

skriven av Robert Thornberg och Ebry Oguz (2013) redogörs för värdepedagogiska praxis 

genom en kvalitativ studie. Studien baseras på intervjuer som genomförts av 52 lärare från 

Sverige och Turkiet (Thornberg & Oguz, 2013 s. 49). Både i Sverige och Turkiet finns det ett 

växande medvetande om värdepedagogik, mer specifikt i Sverige ska värdepedagogik 

integreras och genomsyra all undervisning i skolan. Även informell undervisning till exempel 

interaktion mellan lärare och elev, elev och elev, samt andra sociala situationer som 

förekommer i klassrummet, korridoren, ute på skolgården etc. (Thornberg & Oguz, 2013 s. 

50)    

   

Syftet med den studerande studien är att få en förståelse över hur svenska och turkiska lärare 

ser på och genomför värdepedagogik i och utanför klassrummet. De aktuella frågorna som 

presenterades var om värdepedagogik med fokus på bemötandet mot sin medmänniska och 

eget ansvarstagande (Thornberg & Oguz, 2013 s. 50). Resultatet av intervjudata visade på att 

värdena som läraren ansåg vara mest centrala för eleverna att lära kallas för relation values. 

Relation values syftar på hur hen ska behandla andra och det är genom att visa respekt, 

sympati, tolerans och hjälpa andra (Thornberg & Oguz, 2013 s. 51). Self 

– responsibility values är även något som lärare ansåg vara viktigt att lära eleverna om 

ansvarstagande gentemot dig och ens handlingar. Andra värden som även nämns i studien är: 

self – enhancing values och democratic - participation values där self – enhancing values 

handlar om att skapa en positiv självbild och democratic – participation values syftar på 

åsikts - och yttrandefrihet, skapandet av ett demokratiskt klassrum och andra demokratiska 

deltaganden (Thornberg & Oguz, 2013 s. 51 – 52).    

   

Problematiken som Thornberg och Oguz (2013, s. 54 – 55) lyfter i diskussionsdelen av 

studien är att lärarna i både Sverige och Turkiet inte fått någon tidigare undervisning 
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angående värdepedagogik under utbildningen. Vidare framkommer det att värdepedagogik 

inte använts ur ett professionellt språk, meta-språk samt att lärarna inte kan referera till annan 

forskning under intervjuerna. Istället tar lärarna egna ställningstaganden utifrån erfarenheter 

som skapar problematik över hur de talar och undervisar elever om normer och värden i 

skolan som tydliggörs enligt följande intervju från artikeln:  

 
Interviewer: How do you view your work with values education?  

Teacher: Well, that’s what I’m not trained for, so I have to use my common sense and 

my experiences from my own kids.   

Interviewer: So you have to lean on that instead?  

Teacher: Yes, because I’m trained to be a teacher, not a mom.  

 (Thornberg & Oguz, 2013 s. 54).   

 

Vikten av värdepedagogik bör därför stärkas i lärarutbildningen för att lärare ska få en bättre 

moralisk förståelse om hur detta ska appliceras i undervisningen med eleverna (Thornberg & 

Oguz, 2013 s. 55).   

   

5.5.  Vad  krävs  av  en  demokratisk  skola?  -  John  Deweys  demokrati  och  
utbildning  i  ett  läroplansteoretiskt  nutidsperspektiv  

    
I artikeln vad krävs av en demokratisk skola? - John Dewey´s demokrati och utbildning i ett 

läroplansteoretisk nutidspespektiv författad av Ninni Wahlström (2016) utforskas en aktuell 

fråga som lyfts fram i John Dewey´s bok Democracy and Education gällande samhällets 

behov av sammanhållning. En genomförlig analys av läroplansteori om skolans roll och 

samhällets förklaring av begreppet demokrati har dessutom gjorts. Tre kapitel från 

boken democracy and education har analyserats i artikeln och följande är i: kapitel 1 

läroplansarenan, programmatiska arenan, som är centralt i frågan. I kapitel 11 använder 

Dewey experience till hjälp för att skapa en förståelse om elevers lärande i klassrumsmiljön, 

som i sin tur är bärande för filosofin om människans handlande i omvärlden. Filosofin handlar 

om kommunikation och hur människor utvecklar kunskap samt moralisk uppfattning i 

interaktion med omvärlden. En människa i interaktion med andra människor påverkar 

varandra ömsesidigt men även andra levande organismer och ting (Wahlström, 2016 s. 53).  

   

Syftet med den studerande artikeln är ur ett dagsperspektiv komma till tals om en fråga som 

Dewey ställt lite undangömd i Democracy and Education och den lyder på följande sätt: “hur 
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kan utbildning bidra till att säkerställa mångfalden av intressen utan att för den skull betala 

privat av isolering mellan dessa olika intressen?” (Wahlström, 2016 s. 52). Mot en mer 

specifik tolkning av Wahlströms egna innebär frågan i sig att det är en problematik att hålla 

en balans mellan individens frihet och samhällets behov. För att komma fram till denna 

spänning har en analys genomförts med hjälp av en läroplansteoretisk modell där 

samhällsarenan, programmatiska arenan och klassrumsarenan är i fokus (Wahlström, 2016 s. 

52).    

   

Det centrala som artikeln kommer ha i fokus är John Dewey´s text från 

1916, Democracy and Education förenad med en analys och diskussion om 

läroplansteoretiska aspekter. En diskussion från Dewey kommer därefter att vidgas med fokus 

på bemötandet av barnet i förmedling av ett kunskapsmål till att sedan gå in i andra synvinklar 

av Dewey´s pedagogiska filosofi som benämns i Democracy and Education (Wahlström, 2016 

s. 52). Genom en noggrann undersökning av demokrati och utbildning i samhälls-, 

programmatiska- och klassrumsarenan påvisar tydliga konsekvenser för läroplanen och i 

klassrumsundervisningen i skolan. Genom acceptansen om hur viktigt det är att underhålla 

demokrati i klassrummet i en livlig dialog mellan varandra och ha de grundläggande 

demokratiska principerna som en bas i klassrummet, kan vi minska isolerade samhällen 

genom att uppmärksamma barnen om pluralism (Wahlström, 2016 s. 51).   

   

5.6.  Values  education  as  the  daily  fostering  of  school  rules  
    

Studien Values eduation as the daily fostering of school rules skriven av Robert Thornberg 

utforskas värdepedagogik i det dagliga samspelat mellan lärare och elever. Även hur detta 

definieras av lärare och på vilket sätt lärare och elever samtalar om detta utförande och dess 

innehåll (2008, s. 52). I denna studie har etnografiska studier kring två svenska grundskolor 

genomförts mellan åren 2002 – 2004 varav 141 studenter och 13 lärare medverkade. Sedan 

genomfördes intervjuer med lärare och även gruppintervjuer med eleverna för att få en 

förståelse av vad lärare och elever resonerat angående praktiken om värdepedagogik och dess 

innehåll (Thornberg, 2008. s. 54).    

   

Denna artikel har i avsikt att rapportera en sammanfattning över resultatet från 

forskningsprojektet i syfte att analysera värdepedagogik som sker i den dagliga praxisen i 

interaktion mellan lärare och elever. Artikeln granskar dessutom hur lärare tolkar, definierar 
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och förstår värdepedagogik och skapar sig en uppfattning om hur det ska upprätthållas i det 

dagliga arbetet (Thornberg, 2008 s. 53 – 54). Resultatet av observationerna visar att 

värdepedagogik är någonting som lärare tar förgivet och sker utan vetskap (Thornberg, 2008 

s. 55). Värdepedagogik tog sin skepnad i klassrumsregler över hur eleverna skulle bete sig i 

deras dagliga praxis. Utav observationerna skapades fem tydliga 

regelkategorier: relational rules, structuring rules, protecting rules, 

personal rules och etiquette rules. Motivet till regelsystemet i enlighet med analysen var att 

skapa ordning och fostra eleverna till moraliska medborgare (Thornberg, 2008. s. 55). I 

interaktion med eleverna använder lärare fyra strategiska interventioner i sitt 

arbete. Assention anses vara den mest vanliga strategin och syftar på att få andra följa 

regler. Explanation är den strategi för att skapa en förståelse varför reglerna 

finns. Negotiation används för att diskutera om existensen av reglerna. Preparation är när 

reglerna ska syfta på att lära ut eller utveckla regelfärdigheter hos eleverna (Thornberg, 2008 

s. 56).    

   

Dilemmat som Thornberg lyfter i diskussionsdelen av studien handlar om att lärare och elever 

ser olika på regelsystemet. I sin helhet anser eleverna att reglerna är bra eftersom det skapar 

en trygg skola, men en bredare förståelse av innebörden är vag. Det visar även på en kritisk 

förhållningssyn kring lärarnas beteende och regler som även förtydligas genom att: 
 

For example, many students are critical when teachers intervene in 

a way that is interpreted as unfair (e.g., to be more severe on boys than girls in relation to the 

same rule transgressions) 

or when teachers break school rules, such as being indoors during break, using  

bad language, or chewing gum. (Thornberg 2008, s. 58).   

 

Anledningen till att lärarnas förståelse är vag är för att de har för lite tid, att det blir konflikter 

mellan olika värden, men även ens välmående ursäktas med att hen haft en dålig dag och 

därför inte vet hur hen bör reagera i värdeladdade situationer. Värdepedagogik tas inte upp i 

lärarutbildningen vilket resulterar i att lärarna inte har de rätta verktygen att handla i en 

värdeladdad situation. Värdepedagogik är en del av den dolda läroplanen och skapar en 

otydlighet för vilka värden som eleverna ska ges och vilka värden lärarna ska använda 

(Thornberg, 2008 s. 58 – 60).   
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5.7.  Constitutive  values  and  daily  practice  in  swedish  school  
    

Katarina Norberg redogör i sin 

studie Constitutive values and daily practices in swedish school (2003) svårigheterna med att 

anpassa sina egna värderingar och normer till skolans praktik samt läroplan. Studien gjordes 

med hjälp av Norbergs egna fältstudie som är baserad på uppgifter från en skola som kallas 

för Green School samt något som kallas för Hansens style-begrepp och innebär observation 

av personers kroppsspråk, ansiktsuttryck och samtalston. Därefter har resultatet tagits fram 

från sex olika elevgrupper samt lärare som jobbar i 10 team var av tre till fyra lärare per team 

(s. 1 & 3). Fokus ligger på lärarnas samt elevernas syn och interaktion med värden som lyfts 

fram i läroplanen från 1994, men även hur lärare försonar sina egna normer och värden med 

läroplanens riktlinjer (Norberg, 2003 s. 3). 

   

Studiens övergripande syfte är att granska studieobjektets oreflekterat agerande och händelser 

som kan och är värdebaserade, exempelvis olika händelser i klassrummet och hur lärare 

uppmärksammat och besvarat dessa. De kommentarer och reflektioner som 

uppmärksammades hos lärarna var betydelsefulla för att skapa en förståelse över 

bakomliggande tankar samt moraliska och etiska ställningstaganden (Norberg, 2003 s. 3). Av 

resultatet kan det tydas att tydliga klassrumsregler är något som förespråkas av lärarna för att 

forma en mer respektfull klassrumsmiljö. Det framkommer även att kön spelar en stor roll på 

lärarens attityder gentemot eleverna samt elevernas förutsättningar i och utanför klassrummet. 

Dessa attityder i det dagliga praxis går emot läroplanens grundläggande värden (Norberg, 

2003 s. 4). Observationerna över lärarnas attityder och ställningstaganden i klassrummet 

gentemot eleverna lyfts sedan upp i respektive team för diskussion om hur man ser på 

händelserna och hur man kunde handla istället (Norberg, 2003 s. 3).        

   

Denna studie handlar i kort om hur etisk tro och moralisk praktik ska kunna samexistera, 

något som Norberg (2003, s. 6 – 7) påvisar problematiken med. Vad studiens diskussion och 

slutsats förtydligar är att det finns en konflikt mellan normer och värden i läroplan samt 

applicerandet av detta i verkligheten. Lärarna i Green School har exempelvis vid flera 

tillfällen gått emot läroplans skrivningar om normer och värden som behandlat kränkningar 

gentemot eleverna (Norberg, 2003. s. 6 – 7) som exempelvis enligt följande: 
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During a morning assembly, when the class discussed the United Nations convention on 

the Rights of Children, they agreed that all children have the right to 

be called by their real names. Suddenly Mary raised her voice and complained that a boy in 

the next class, had thrown her underwear from her locker. 

The teacher defended this conduct by suggesting the 

boy was only curious. Other children had similar experiences with boys playing with their under

wear, which they disapproved. 

The teacher continued to give several excusing explanations, ending with: 

“It doesn’t matter, does it?”. (Norberg, 2003 s. 5).  

 

 Dessa beteenden har varit normaliserade tills detta ifrågasattes samt kritiserades skriftligt i 

teamen. Avslutningsvis visade denna studie på att lärare behöver mer kunskap och 

medvetenhet angående sociala, lärande samt personliga värden och påverkan på skolan i sig. 

Om värdena i läroplanen kontinuerligt ses över i praktiken, kan demokratiska värden 

appliceras på förhand när konflikter utbryter (Norberg, 2003 s. 6 – 7).  
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6.  Analys  
  
Samtliga läroplaner: undervisningsplanen från 1955, Lgr 69 samt Lgr 11, klargör att skolans 

verksamhet ska vila på demokratins grund. Som tidigare redogjorts har 

krigstiden påverkat skolans sätt att fostra eleverna för att inte vända andra kinden till vad som 

hänt och pågår i samhället. Detta resulterade i att skolans reformer ska vila på en demokratisk 

grund eftersom samhället ska fostra eleverna till goda samhällsmedlemmar (Lindensjö & 

Lundgren, 2000 s. 50 – 51).   

  

6.1.  Normer  och  värden:  fostra  till  demokratiska  medborgare  
  

I avsnittet om tidigare forskning presenterar Vallberg Roth (2011) hur förändringar i 

samhället påverkar styrdokumenten. Läroplansmönstret speglar alltså samhället och samhället 

speglar våra dokument. Adolfsson (2013) styrker detta och menar på att skolreformerna 

genomgår en ständig förändring för att förbli legitim. Tidigare forskning har visat på att 

förändringarna som skedde i samhället satte krav på skolreformerna. Att dessa förändringar 

har pågått länge tydliggörs även i undervisningsplanen då innehållet som konkretiseras i 

kungliga skolöverstyrelsen påverkats av det demokratiska samhället. Detta var att fostra 

eleverna till demokratiska medborgare vilket inte tydliggörs på ett likartat sätt i Lgr 69 och 

Lgr 11.  

 

I undervisningsplanen från 1955 förmedlas normer och värden som vett och etikett där 

lärjungarna ska ha ett propert beteende, ny klädsel och andra tillhörigheter, inte minst sagt ha 

yttre hyfs genom att visa respekt mot andra människor (Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s. 

8). Jämfört med Lgr 69 och Lgr 11 har klädsel inte något med den demokratiska fostran att 

göra utan det handlar om hur eleverna ska bete sig mot sin medmänniska genom att visa 

solidaritet, tolerans och respekt därav har klädseln ingen påverkan med beteendet mot andra 

att göra. Dock lyfts begreppet solidaritet i Undervisningsplanen upp som att lärjungarna ska 

utveckla en förståelse om dess berättiganden och dess begränsningar (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1955 s. 9). Men vad dessa berättiganden och begränsningar angående 

solidaritet innebär blir då en tolkningsfråga om vad som är vad. Exempelvis: vad är 

solidaritetens begränsningar? Kan det vara att solidaritet ska visas mot enbart en viss grupp 

och inte mot en annan eller generellt om någon hamnar utanför samhällets normer någon 

begränsning. I Lgr 69 och Lgr 11 ses solidaritet inte som någon begränsning utan är ett 
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förhållningssätt som ska genomsyras mellan alla människor. Däremot beskriver 

undervisningsplanen att artighet mot andra människor, vårdat språk samt vårdat uppträdande 

kan tolkas som vad vi idag ser som normer och värden. Dessutom ska eleverna uppmuntras att 

visa hänsyn och ha ett korrekt uppträdande även mot andra utanför skolan (Kungliga 

skolöverstyrelsen 1955 s. 8 – 9).  

  

Normer och värden förtydligas i undervisningsplanen för ämnet samhällskunskap där 

befästningen av goda normer, respekt, förståelse om de grundläggande värdena samt fostra 

eleverna till ansvarsmedvetna medborgare i ett fritt land kan ses som problematiskt eftersom 

normer och värden ska genomsyra all undervisning och inte enbart belysas i samhällskunskap 

(Kungliga skolöverstyrelsen, 1955 s. 102). Till skillnad från Lgr 69 uppmärksammas normer 

och värden med fokus att eleven är i centrum och att detta är skolans uppdrag. Jämfört med 

Lgr 11 förekommer det inte ett strukturerat kapitel om normer och värden, inte heller i 

undervisningsplanen. Däremot tydliggörs det på ett annat sätt i Lgr 69 under andra rubriker. 

Eftersom normer och värden förekommer under rubriken mål och riktlinjer är det tydligt att 

detta ska genomsyra all undervisning och inte endast i samhällskunskap som i 

undervisningsplanen.   

 

Lgr 69 tydliggör att eleverna ska bli en medborgare i det demokratiska samhället och att det är 

skolans samt lärarnas ansvar att föra vidare dessa värderingar. Detta för att utveckla eleverna 

som personer för att kunna påverka dagens och morgondagens samhälle. Eftersom fokus 

ligger på att eleverna är i centrum ställer detta ett krav på att alla verksamma i skolan ska visa 

respekt för elevernas människovärde och skaffa sig kännedom samt förutsättningar att förstå 

eleven som en egen självständig individ och främja dess personliga mognad 

(Skolöverstyrelsen, 1969 s. 10). Detta förekommer även i Lgr 11 under mål och riktlinjer, 

däremot har normer och värden ett eget kapitel i läroplanen på grund av 

samhälleliga förändringar som förtydligats i denna bakgrund. För att förtydliga vad som 

beskrivs i Lgr 11 jämfört med Lgr 69 under mål och riktlinjer ska skolan ha ett 

förhållningssätt med följd av att respektera andra människors egenvärde och att alla som 

arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilde individen (Skolverket (B), 2011 s. 10).   

 

Solidaritet är ett demokratiskt begrepp som förekommer i samtliga styrdokument som tidigare 

har nämnts i föregående stycke. Precis som Lgr 69 samt Lgr 11 är solidaritet en form som ska 

ske mellan människor till skillnad från undervisningsplanen (Skolverket (B), 2011 s. 10; 



   26  

Skolöverstyrelsen, 1969 s. 10).  Andra begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn, tolerans, 

samverkan och likaberättiganden mellan människor tas upp i Lgr 69 och preciseras hur 

eleverna bör vara och bete sig mot sin medmänniska. Dessa begrepp tas inte upp i Lgr 11 på 

ett likartat sätt utan har andra benämningar som diskriminering, förtryck, kränkande 

behandlingar, hjälpa andra människor, förstå andra människors situation samt jämställdhet. 

Även om det förekommer olika begrepp i både Lgr 69 och Lgr 11 riktar sig dessa mot 

mänskliga rättigheter och vilar på demokratiska värderingar. Skillnaden blir att i Lgr 11 

förekommer det ett helt kapitel som heter normer och värden vilket gör det tydligare för 

läsaren att veta vart det redogörs i styrdokumentet. Detta upplägg blir då lättare att förhålla sig 

eftersom det finns underrubriker över hur läraren ska, vad alla som arbetar i skolan ska samt 

vilka mål som skolan har för varje enskild elev. Tillskillnad från Lgr 69 varvas normer och 

värden in i andra mål och riktlinjer och blir därför svåra att finna vilket blir en i mängden 

istället för Lgr 11 där normer och värden är ett kapitel och är tydligt förlagd om att det just är 

normer och värden som lyfts fram.    

  

6.2.  Normer  och  värden:  utmaningar  och  lösningar  i  den  dagliga  verksamheten  
 

Normer och värden i Lgr 11 är som tidigare nämnt format på ett tydligt och strukturerat sätt, 

där alla som arbetar i skolan samt elever ska förhålla sig till. Skolan ska även på ett medvetet 

och aktivt sätt stimulera eleverna mot vilka gemensamma värderingar som innefattar vårt 

demokratiska samhälle. Även om dessa är mål och riktlinjer som bör genomsyra skolans hela 

uppdrag har det visats i de samtliga forskningsartiklarna som vi har tagit del av och redogjort i 

tidigare kapitel, att det förekommer utmaningar.   

  

Utmaningarna som Thornberg och Oguz (2013) har kommit fram till är bland annat att det 

saknar kunskap om värdepedagogik, den dolda läroplanen och ett meta-språk samt annan 

forskning som lärarna kan luta sig tillbaka på i situationer där normer och värden inskränks. 

Detta är specifikt vad intervjuerna i forskarnas artikel visade på, att lärarna från både Sverige 

och Turkiet lutar sig mot personliga erfarenheter när det kommer till hanterandet av en 

problematisk situation istället för forskning. Lärarna har en förståelse av vad normer och 

värden innebär men de har inte rätta verktygen som behövs för att hantera vissa problematiska 

värdeladdade situationer (Thornberg & Oguz, 2013 s. 54 – 55). Argumenten som lyfts fram i 

Thornberg (2008, s. 58 - 60) samt Thornberg och Oguz (2013) tydliggör att lärare inte har de 

rätta meta-språket och ursäktar deras beteende och välmående istället, men även ursäkter att 
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det finns för lite tid, att det finns konflikter mellan olika värden och att värdepedagogik inte 

förekommer i lärarutbildningen. Värdepedagogiken är även en del av den dolda läroplanen, 

vilket skapar även en annan utmaning för lärarna då de inte har kunskap om innebörden. Den 

dolda läroplanen ställer krav på att lärarna ska vara moralisk aktiva genom att kunna 

reflektera etiskt och moraliskt i situationer, samt dess påverkan på eleverna som tydligt 

saknas. Eftersom detta ingår i den dolda läroplanen ställs inga krav på att lärarna ska 

reflektera över dessa värdeladdade situationer som framkommer i skolan utan dessa läggs 

bakom sig och en följd blir att lärarna inte lär sig hantera sådana situationer. Vidare i 

Thornberg och Oguzs (2013) intervjudata visar på att lärarutbildningen inte gjort lärarna redo 

för värdepedagogik därför kan detta förklara deras brist på meta - språk och ett professionellt 

ställningstagande (Thornberg & Oguz, 2013. s. 54).  
  

Interviewer: How do you view your work with values education?  

Teacher: Well, that’s what I’m not trained for, so I have to use my common sense and 

my experiences from my own kids.   

Interviewer: So you have to lean on that instead?  

Teacher: Yes, because I’m trained to be a teacher, not a mom.  

 (Thornberg & Oguz, 2013 s. 54).   

  

I utdraget från artikeln som även nämnts i resultatavsnittet anser läraren att värdepedagogik 

kan dras jämnes med uppfostran, att vara en mamma men att tanken om att fostra till 

demokratiska medborgare inte kommer till tals. Thornberg och Oguz (2013) menar på att det 

är fler lärare som delar detta synsätt och kan vara en orsak om okunskap när det kommer till 

värdepedagogik.  Ett exempel på okunskap som vi även tagit upp i resultatdelen 

preciseras i Norberg (2003) bland annat på följande sätt:   

  
During a morning assembly, when the class discussed the United Nations convention on 

the Rights of Children, they agreed that all children have the right to 

be called by their real names. Suddenly Mary raised her voice and complained that a boy in 

the next class, had thrown her underwear from her locker. 

The teacher defended this conduct by suggesting the 

boy was only curious. Other children had similar experiences with boys playing with their under

wear, which they disapproved. 

The teacher continued to give several excusing explanations, ending with: 

“It doesn’t matter, does it?”. (Norberg, 2003 s. 5).   
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Lärarna i den här situationen ursäktar pojkarnas beteende, det behöver inte betyda att läraren 

har brist på kunskap om hur värdeladdade situationer ska hanteras utan agerar utifrån 

personliga erfarenheter och försöker milda situationen. Eftersom läraren reagerar på det här 

sättet känner sig flickorna kränkta. Varför håller vi inte situationer till samma standard om 

detta skulle ske mellan vuxna människor? Exempelvis om en vuxen man skulle ta en kvinnas 

tunderkläder eller fysiskt gå på en kvinna skulle inte detta ursäktas med att: ’det spelar ingen 

roll” eller “kärlek börjar alltid med bråk” som i situationer där barn är iblandade i. Detta går 

även emot vad som nämns i läroplanen under normer och värden att alla som arbetar i skolan 

ska “visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt...” (Skolverket (B), 2011 s. 10) även att lärarna aktivt ska 

motverka diskriminering samt kränkande behandling.    

  

I Norberg (2003, s. 4) och Thornberg (2008) används klassrumsregler som en form av att 

implicera normer och värden. Thornberg menar på att regelsystemet existerar för att skapa 

ordning och fostra eleverna till att utveckla en moralisk medvetenhet (a.a. s. 55). Skolverket 

konkretiserar i Lgr 11 att läraren ska klargöra och diskutera öppet om vilka värderingar och 

regler som de tillsammans ska utveckla för arbetet och dess samvaro (Skolverket (B), 2011 s. 

11). Precis som Lgr 11 poängterar Thornberg (2008, s. 56) att eleverna finner reglersystemet 

som något positivt för skulle dessa inte vara något som bör följas enligt rubriken normer och 

värden skulle skolan heller inte vara en trygg plats att komma till. Dessa regelsystem 

ses dessvärre även som problematiska enligt eleverna i Thornbergs artikel som vi nämnt i 

resultatavsnittet enligt följande:   

  
For example, many students are critical when teachers intervene in 

a way that is interpreted as unfair (e.g., to be more severe on boys than girls in relation to the 

same rule transgressions) 

or when teachers break school rules, such as being indoors during break, using bad language, 

or chewing gum. (Thornberg 2008, s. 58).   

 

Argumentet ovan visar på ett missvisande regelsystem som inte ger någon effekt då lärarna 

inte förhåller sig till dessa resulterar i att eleverna inte finner dessa värdefulla. 

Klassrumsregler ska ses som en lösning till att få in normer och värden i undervisningen. 

Syftet är att det ska genomsyra hela undervisningen. Därför är det av stor vikt att lärarna är 

tydliga med vad reglernas innebörd är och lika stor vikt att lärarna ska förhålla sig till dessa. 
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Det går inte att förvänta sig att eleverna ska följa regler som de inte kan relatera till och de 

inte ser lärarna följa, skapar en orättvisa angående förståelsen av dessa.   

  

I Lgr 11 nämns det att läraren ska klargöra, diskutera samt öppet redovisa om det svenska 

samhällets värdegrunds, olika uppfattningar men även värderingar samt problem som 

förekommer i värdeladdade situationer. John Dewey i Wahlström (2016, s. 54) har kommit 

fram till att kommunikationen som verktyg kan vara en lösning att överföra vanor, ideal, 

erfarenheter samt värderingar från en äldre till en yngre generation. Med detta sagt handlar 

det om att allt socialt liv och inte enbart eleverna, kontinuerligt ska kommuniceras mellan och 

genomsyra varandra i en gemensam referensram. Detta kan jämföras med förgående stycke 

om att eleverna anser att regelsystemen är orättvisa eftersom reglerna inte följs av alla som en 

gemensam referensram. I Lgr 11 (Skolverket, 2011 s. 10) och Wahlström (2016, s. 56) 

bekräftar att det är nödvändigt att upprätthålla innebörden om de svenska demokratiska 

värderingarna och mänskliga rättigheter. Fortsättningsvis tydliggör Wahlström (2016 s. 55 – 

56) vikten av Deweys begrepp miljö: “Att skapa en ömsesidig aktiv och engagerande miljö är 

en förutsättning för all undervisning och det enda sätt som lärare kan undervisa 

på.” (Wahlström, 2016 s. 56). Med detta menar Dewey hur viktigt det är att skapa en miljö till 

eleverna som de aktivt kan kommunicera och diskutera i interaktion mellan lärare och elev 

samt elev och elev (a.a. s. 56).  Exempelvis i Thornberg (2008, s. 58) förekommer det brister i 

den kommunikativa miljön enligt eleverna eftersom det inte ges ett utrymme för diskussion i 

den vardagliga interaktionen mellan lärare och elev. Detta ställer därför krav på läraren 

eftersom klassrummet som miljö ständigt förändras resulterar det till att läraren bör anpassa 

undervisningen och sitt förhållningssätt till det för att aktivt kunna stimulera alla (Wahlström 

2016, s. 59). Därför ska ett autentiskt klassrum där eleverna kan påverka skapas eftersom med 

sådana miljöer kan utbildningen och de demokratiska värderingarna förenas.  

  

6.3.  Slutsatser  
  
I relation till studiens syfte som handlar om att presentera hur normer och värden 

konkretiseras ur ett historiskt och nutida perspektiv genom tre olika skolreformer och fyra 

vetenskapliga artiklar. Kommer vi i detta avsnitt presentera studiens slutsatser. Slutsatserna 

kommer dessutom att inkludera våra två frågeställningar: Hur framträder normer och värden 

i läroplanerna, undervisningsplanen från 1955, Lgr 69 och Lgr 11? samt 
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vilka utmaningar och lösningar kring att överföra normer och värden i och utanför 

klassrummet identifieras i de vetenskapliga artiklarna?   

 

Slutsatserna kring hur normer och värden framträder i våra valda styrdokument är att de fått 

en ökad plats på grund av de rådande samhällsproblemen. Detta är något som Vallberg Roth 

och Adolfsson dessutom poängterade i vårt tidigare forsknings avsnitt. Vad vi däremot 

kommit fram till är att förändringar om normer och värden har skett i små steg. I 

undervisningsplanen tas normer och värden upp som vett- och etikettsregler där fokus ligger 

på klädsel och yttre hyfs, till att i Lgr 69 bli ett uppdrag för skolan. Att normer och värden har 

fått en allt större plats i styrdokumenten på grund av samhället lägger en större vikt på att alla 

verksamma i skolan ska utveckla dessa värden till eleverna. Detta är även centralt i Lgr 11, 

skillnaden är att normer och värden har ett strukturerat kapitel, där alla som vistas i skolan har 

ett ansvar att fostra den gode demokraten. Detta sker genom att skapa en förståelse för 

olikheter, vara solidariska, respektfulla samt att normer och värden ska genomsyra all 

undervisning för att tydliggöra kontinuerligt vad det innebär. Normer och värden ska inte 

enbart förbli något som endast sker i teori utan eleverna ska ta del av och få möjligheten att 

aktivt och på ett medvetet sätt kunna använda sig av dessa i värdeladdade situationer.  

 

Slutsatserna som vi summerat fram från våra vetenskapliga artiklar är att när det kommer till 

värdeladdade situationer har vi kommit fram till att lärare inte har de rätta verktygen som 

behövs för att hantera dessa konflikter. Analysen påvisar att läraren har en uppfattning om 

innebörden av normer och värden, men utmaningarna kring att överföra dessa i värdeladdade 

situationer är svårhanterliga. Saknaden av rätta verktygen som exempelvis värdepedagogik, 

rätt meta-språk samt ett oprofessionellt ställningstagande påverkar överförandet av normer 

och värden till eleverna och detta är på grund av personliga erfarenheter. Lösningarna som vi 

har kommit fram till visar på att kommunikation är ett viktigt verktyg för lärarna att använda i 

sitt arbete när det kommer till normer och värden. Finns ingen kommunikation specifikt 

mellan lärare och elev brister betydelsefulla värden som vi tidigare nämnt i analysen, om 

exempelvis klassrumsregler. Slutsatsen som kan dras kring utmaningar samt lösningar är att 

lärare behöver ta del av forskning för att få mer kunskap om hur värdeladdade situationer ska 

hanteras samt skapa ett autentiskt klassrum där demokrati och mänskliga rättigheter förblir ett 

förhållningssätt. 
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7.  Avslutande  diskussion  
  

Studiens valda litteratur har redogjorts och analyserats och då har det framträtt olika 

perspektiv där mer kunskap behövs. Ett av områdena som skulle kunna behöva mer kunskap 

är värdepedagogik, vilket analysen beskrev var en utmaning eftersom det inte fanns med i 

lärarutbildning. Detta resulterar därför till ett ohanterligt sätt när det kommer till värdeladdade 

situationer eftersom lärare inte fått ta del av de rätta verktygen som behövs för att backa upp 

en i sådana situationer. Ett annat område som är kopplad till värdepedagogik är hur lärare ska 

använda sig av normer och värden för att eleverna inte ska känna orättvisa. Vi kunde se i 

analysen av de vetenskapliga artiklarna att lärare försökte inkludera eleverna i exempelvis att 

sammanställa klassrumsregler som ovan nämnt men att eleverna inte fann dessa med något 

värde på grund av att alla inte förhöll sig till dessa. Att okunskap inom begreppen normer och 

värden i undervisningen brister skulle vara intressant att i en fortsatt forskning analysera ute i 

fält i olika skolor. Detta för att undersöka vart det brister och hur lärare egentligen gör när det 

kommer till normer och värden. Sker det över huvud taget? om nej, vad är anledning? samt 

hur lägger lärare upp undervisning? Inkluderas eleverna? och hur hanterar lärare det? 

Respekteras elevernas värden, med andra ord skulle en fortsatt forskning vara varför ser det ut 

som det gör. Det intressanta är att alla verksamma i skolan måste och bör förhålla sig till det 

som styrdokumenten beskriver är ett uppdrag och normer och värden finns med och är 

dessutom ett eget kapitel i Lgr 11 då bör lärare förhålla sig till detta men det är någonstans det 

brister vilket kräver mer kunskap inom området kanske kan det vara så att lärarutbildningen 

behöver få med värdepedagogik och ändras.   
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