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Sammandrag 
 

Detta arbete är inriktat på samhällskunskapsämnet för årskurs 1-3. Syftet har varit att analysera Lgr 80, 

Lpo 94 och Lgr 11 utifrån perspektiv på värdegrunden samt att analysera läroböcker för att undersöka 

eventuell koppling mellan lärobok och läroplan. Det vill säga att en textanalys har gjorts. Forskning om 

värden och värdegrunden, det vill säga historiskt perspektiv på värden, hur det ser ut i undervisningen 

samt värdens betydelse, har tagits upp samt att återkommande begrepp som värden, värdegrund och 

demokrati förklaras. Läroböckerna som har analyserats är inriktade för årskurs 1-3 förutom en som är 

inriktad för årskurs 4-6, denna togs med för att se eventuell progression från läroboken för tidigare 

årskurser.  

 

Resultatet är att läroplanerna är relativt lika varandra, Lgr 80 ligger kvar som en grund för Lpo 94 och 

Lgr 11 men däremot är Lgr 11 mer utförlig när det kommer till värdegrunden. Läroböckerna är bra 

utformade utefter den läroplan och kursplan de är anpassade för och tar då upp områden som berör 

värdegrunden, vissa mer än andra dock. När kursplanerna har analyserats är det kunskapskraven för de 

lägre årskurserna som tagits i beaktande, till exempel i Lgr 11 är det godtagbara kunskaper i slutet av 

årskurs 3 som har analyserats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract  
 

This thesis is oriented towards the subject of social studies in the grades 1-3. The purpose with this 

thesis has been to analyze Lgr 80, Lpo 94 and Lgr 11 from a perspective on core values in school, to 

analyze textbooks to this and to see a conection between textbook and curriculum. It is a text analysis 

that has been done. Research about values is also in this thesis, how teachers work with values, the 

meaning of values and how it has been historicly and recurring terms such as values, core values and 

democracy are explained. The textbooks that have been analyzed are aimed at grades 1-3 except one that 

is aimed for grade 4-6, this was included to see progression from the textbook for previous grades.   

 

The result is that the curriculums is very much a like each other, Lgr 80 is a base for Lpo 94 and Lgr 11 

but Lgr 11 is more detailed when it comes to core values. The textbooks are well formed after the 

curriculum they are adjucted for and highlights areas that affect values, some more than others. When 

the curriculums have been analyzed the focus has been on the lower grades, for example in Lgr 11 

”godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3” is what has been analyzed.  
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1 Inledning 
 

Läroböcker används varje dag, varje lektion av lärare och det har det gjort genom tiderna. Olika 

läroplaner och kursplaner för samhällskunskapsämnet kommer att granskas, bland annat den läroplan vi 

har nu. Detta kommer ställas i relation till läroböcker som är utformade efter dessa läroplaner.  

 

Något som kommer ta stor plats i detta arbete är skolans värdegrund. Idag har vi Lgr 11 att jobba efter 

och i den finns en utarbetad värdegrund som ska finnas i all undervisning. Mycket fokus kommer alltså 

att ligga på värdegrundsarbetet i skolor och hur lärare ska jobba/skulle jobba med det, nu och då. Hur 

såg det ut i tidigare läroplaner som Lgr 80 och Lpo 94, fanns där också en utarbetad värdegrund som 

lärare jobbade efter? I värdegrunden som finns i Lgr 11 tas mänskliga rättigheter upp, att alla som verkar 

inom skolan på något vis ska främja aktning för allas egenvärde och visa respekt för den gemensamma 

miljö vi vistas i (Skolverket 2011 s. 7). Bland annat dessa och övriga aspekter i värdegrunden kommer 

att tas upp i arbetet genom att analysera läroplaner med kursplaner i samhällskunskap och läromedel. 

Varför denna analys är intressant är för att få ett resultat om hur pass stor plats värdegrunden, eller rätt-

/felfrågor, hur man ska behandla andra människor etcetera som togs upp i de tidigare läroplanerna. 

  

Skolan har ett fostringsuppdrag som ska stötta vårdnadshavare i den uppfostran som sker hemma. Därför 

är det viktigt att värdegrunden som finns i Lgr 11 genomsyrar all undervisning och att det finns ett 

värdegrundsarbete på skolorna.  

 

Definition av begrepp 
 

Värdegrund är ett begrepp som är återkommande i denna uppsats, även demokrati har sin plats i detta 

arbete. Nationalencyklopedin beskriver värdegrund på följande vis: ”Värdegrund, de grundläggande 

värderingar som formar en individs normer och handlingar” (Nationalencyklopedin). Levande historia 

beskriver att demokrati har sitt ursprung från Grekland och i korthet betyder ordet ”folkstyre”. Sverige är 

ett demokratiskt styrt land, folket väljer till exempel det politiska parti som de anser ha 

överensstämmande åsikter med (Levande historia 2019). Detta är definitionen av de begrepp som följer 

hela denna uppsats.  
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1.1 Bakgrund 
 

Anledningen till att det valdes att skriva detta arbete inom ämnet samhällskunskapsämnet är på grund av 

att fascinationen av ämnets bredd. Valet av att arbete med läroböcker i denna uppsats är på grund av det 

egna intresset.  Efter valet av att arbeta med, samt analysera, läroböcker kom beslutet att även göra detta 

med läroplaner för att få en koppling mellan dem. Diskussion angående detta fördes med handledare på 

senaste VFU-platsen samt handledare för detta arbete och då beslutades det att även tidigare läroplaner 

och läroböcker skulle tas i beaktning.  

 

Till grund för intresset av läroböckers roll i skolan ligger egna positiva erfarenheter av skolarbete med 

hjälp av läroböcker. De egna erfarenheterna med annat material är inte lika positiva. Mycket praktiskt 

arbete skedde i NO-ämnena och SO-ämnena vilket ledde till minskad trygghet i arbetet och mer stöd 

behövdes. Böckerna var då en trygghet eftersom det var ett inarbetat system. Elever i årskurs 1-3 är 

mellan 7-9 år gamla och det som kommit fram av egna erfarenheter är att oavsett om det finns diagnoser 

eller inte är struktur något som behövs, en tydlig struktur. Försvinner strukturen och ett nytt arbetssätt 

introduceras, kan det bli förvirring och många frågor dyker upp tillsammans med osäkerhet.  

 

Under utbildningens gång och under VFU-perioderna har det uppmärksammats att det idag blir mer och 

mer digitala läromedel och mycket konkret material. Exempel på konkreta material kan vara 

plockmaterial som pengar. Vilket är bra för att få variation i undervisningen och dess former, däremot 

under dessa år på utbildningen har en uppfattning om att läromedel är lite gammalmodigt och på väg 

bort från skolan tillkommit. Detta är anledningen till att denna analys av läromedel görs och då ur ett 

perspektiv på ämnet samhällskunskap och fokus på värdegrunden. Värdegrunden är som fokus här 

eftersom det är en så viktig del av skolans verksamhet. Skolan har även ett fostransuppdrag och detta 

med kombination med värdegrunden är det viktigt att vi lär eleverna vad som är rätt och fel och 

mänskliga rättigheter och övriga punkter som står i läroplanen.  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att granska Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11 ur perspektiv på 

värdegrunden och hur det har förändrats över tid. Läroböcker till varje läroplan och kursplan kommer att 

granskas, även dessa ur perspektiv på värdegrunden. Anledningen till att läroplaner, kursplaner och 

läroböcker analyseras utifrån perspektiv på värdegrunden är för att ta reda på hur läroböckerna 

återspeglar det som står i läroplanen och kursplanen. Det är värdegrunden som är i fokus i studien men 

även demokrati då detta har koppling till varandra, som de demokratiska grundläggande värdena.  

 

Lgr 80 --------------------------------- Lpo 94 --------------------------------------- Lgr 11 

   |                                                        |                                                                | 

   |             Värdegrund              |                Värdegrund                   |                                                                

   |                                                        |                                                                | 

Lärobok                                          Lärobok                                                   Lärobok 

 

Ovan är en ritning av syftet för att förtydliga.  

 

 

1.3 Fra gesta llningar  
 

1. Hur har läroplanerna och kursplanerna inom samhällskunskapsämnet utvecklats över tid gällande 

värdegrunden?  

2. Hur har läroböckerna ändrats genom tiderna utifrån läroplaner och kursplaner i 

samhällskunskap? 

3. Hur mycket angående värdegrunden tas upp i läroböckerna? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomga ng  
 

2.1 Inledning  
 

Som en introduktion till denna litteraturgenomgång presenteras kursplanen i samhällskunskap för att ge 

en inblick i vilket spår litteraturen kommer att gå. Genom utbildningens gång har det kommit upp att 

läroplanen och kursplanerna är tolkningsbara. Det som kommer tas upp i detta arbete ur den läroplan vi 

har nu, alltså Lgr 11, är det som har koppling till det som följer hela detta arbete. Det som följer hela 

detta arbete är då värdegrunden.   

2.2 La roplan fo r grundskolan, fo rskoleklassen och fritidshemmet 2011 
 

2.2.1 Kursplanen i samha llskunskap 
 

I syftet i kursplanen för samhällskunskap står det att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att få 

kännedom om de mänskliga rättigheterna. Eleverna ska också få lära sig om vilka värden och principer 

som kännetecknar ett demokratiskt samhälle. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar 

sin förståelse om vad det innebär att vara en ansvarstagande medborgare i ett samhälle som skiftar 

snabbt (Skolverket 2011 s. 218). 

Kursplanen i samhällskunskap, centralt innehåll, att leva tillsammans: ”Livsfrågor med betydelse för 

eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer” 

(Skolverket 2011 s. 219). Att leva i världen: ”Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla 

människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter 

(barnkonventionen)” (Skolverket 2011 s. 220).  

Kursplanen i samhällskunskap, kunskapskrav: ”Eleven har grundläggande kunskaper om några 

mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära 

i skolan och hemma” (Skolverket 2011 s. 223).  

2.2.2 La roplanen 
 

I läroplanens inledande kapitel står det om värdegrunden och sådant som ska genomsyra all 

undervisning och inte bara ämnet samhällskunskap. Skolan vilar på en demokratisk grund. Eleverna ska 

utveckla kunskaper om värden. De demokratiska värderingar som samhället i Sverige vilar på och de 

mänskliga rättigheterna ska utbildningen föra vidare till eleverna. Exempel på värden som skolan ska 

förmedla är alla människors lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och 
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män, människolivets okränkbarhet och solidaritet med svaga och utsatta. I detta inledande kapitel står 

det även så här: ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället” (Skolverket 2011 s. 9). Ett nära 

arbete med hemmen måste ske eftersom skolan är ett stöd för vårdnadshavare i deras fostran av barnen 

(Skolverket 2011 s. 7-9). 

2.3 Va rdegrunden och va rdens betydelse  
 

Eva Johansson och Robert Thornberg (red.) har skrivit boken Värdepedagogik. Eva Johansson och 

Robert Thornberg är professorer i pedagogik, Johansson vid Universitetet i Stavanger och Thornberg vid 

Linköpings universitet. I denna bok refererar de till Halstead & Taylor. En av deras texter heter Values 

in education and education in values, den utkom 1996. De tar upp att värden har en stor roll både i teori 

och i praktik när det kommer till skolans verksamhet på två sätt. Det första är att skolan och lärare har ett 

stort inflytande på eleverna tillsammans med familjen, klassen och media när det kommer till värden för 

barn och ungdomar och för samhället i stort. Det andra de tar upp är att skolan speglar och belyser 

samhällets värderingar och samhället ska värdera utbildning. Detta för att gynna elevers framtida 

utveckling genom deras utbildning. Dock finns det olika grupper inom samhället som har olika 

värderingar, till exempel föräldrar, arbetsgivare, skattebetalare och politiker samt lärare och barn själva, 

som har åsikter om utbildning. Inom dessa grupper finns sociala, politiska, religiösa, ekonomiska, 

kulturella och ideologiska värderingar. Dessa parters förväntningar gör att det ofta blir konflikter och 

skolor blir då ibland marken där åsikter kommer till uttryck (Halstead & Taylor 1996 s. 11).  

Halstead beskriver värden som något gott, rätt eller eftersträvansvärt. Värden blir som en allmän 

vägledning för våra handlingar, ideal som vi eftersträvar, föreställningar som är varaktiga om vad som är 

värdefullt, handlingar som är önskvärda och goda respektive de handlingar som är onda och icke-

önskvärda och kriterier som vi värderar och bedömer specifika föreställningar med (Johansson & 

Thornberg 2014 s. 19).  

Johansson och Thornberg beskriver att det som genomsyrar förskolan och skolan är frågor om vad som 

är rätt och fel, hur vi bör leva vårt liv, ta ansvar för våra val och handlingar och hur vi bör behandla 

andra. Värden förmedlas i förskolan och skolan både medvetet och oreflekterat genom undervisningen, 

lärarens exempel, det moraliska klimatet som råder, regler och disciplineringspraktiker och ungas 

delaktighet. Värden kan delas in i offentliga värden och privata värden. Offentliga värden handlar om 

det som är grundläggande för det samhälle individen lever i samt lagar i samhället och medborgarskap. 

Demokratiska värden och mänskliga rättigheter är hur de offentliga värdena kommer till uttryck. Privata 

värden däremot kan variera mellan individer i ett samhälle. Exempel på privata värden är religiösa 

värderingar, frågor kring sex och samlevnad och politiska uppfattningar. Här refererar Johansson och 
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Thornberg återigen till Halstead men också Beck 1998 och McLanghlin 1995. De privata värdena 

kommer till från det samhället individen lever i vilket är de offentliga värdena. Alltså uppkommer de 

privata värdena från de offentliga värdena som genomsyrar samhället (Johansson & Thornberg 2014 s. 

19-20). 

2.3.1 Svensk forskning kring gymnasiela rares syn pa  demokrati- och 
va rdegrundsundervisning 
 

I denna del tas det upp vad gymnasielärare har för syn på demokrati och värden samt hur det ser ut i 

undervisningen. Detta är en forskning som gjorts av Jörgen Johansson, Anders Brogren och Ulf Petäjä 

2011 vid Högskolan i Halmstad och den heter Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och 

värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor. De har 

intervjuat lärare i sin forskning för att se hur deras syn är på detta. Det första som tas upp är värdesynen. 

De konstaterar att lärarna som har blivit intervjuade inte har funderat så mycket på värderingarnas roll, 

inte på ett mer principiellt plan i alla fall. I denna del har Johansson, Brogren och Petäjä försökt komma 

åt om lärarna betecknas som värdenihilister, det vill säga ser värderingar som uttryck för känslor som är 

antingen personliga eller subjektiva eller åsikter, eller om de kan betecknas som värdeobjektivister, som 

menar att värderingar kan vara sanna eller falska precis som faktaomdömen. De menar också att skolan 

inte kan tillämpa en värdenihilistisk princip fullt ut eftersom vissa åsikter strider mot läroplanen, till 

exempel att diktatur är bättre än demokrati. Dessa åsikter måste ändå bli bemötta och ifrågasatta 

eftersom skolan vilar på en demokratisk grund. Som lärare får man alltså inte vara helt neutral i 

klassrummet menar de på grund av att åsikter och värderingar som dessa strider mot skolans värdegrund 

(Johansson, Brogren, Petäjä 2011 s. 56). Det som kan dras som en slutsats är att lärare ser på värden 

olika och jobbar även med det olika. Skolans värdegrund är det som ska vara grunden för arbetet på 

skolan. Det som strider mot den borde bemötas, ifrågasättas och diskuteras.  

Vidare kommer en del om hur lärare lägger upp demokratiundervisningen, det vill säga vad i kursplanen 

de lägger mest tyngd på. Johansson, Brogren och Petäjä har här kategoriserat lärarna utifrån tre olika 

perspektiv, de lärare som lägger mest tyngd på demokratins substans, de lärare som lägger tyngd på att 

eleverna tillämpar demokrati och de lärare som lägger tyngd på båda dessa. De har intervjuat 12 lärare 

kring detta ämne. Av dessa 12 är det fem lärare som jobbar med demokratins substans som fokus, tre 

lärare som lägger tyngd på att eleverna tillämpar demokrati och fyra lärare som då lägger tyngd på båda 

dessa. Det är tydligt också menar forskarna, att fokus läggs på det man själv tycker är viktigast 

(Johansson, Brogren, Petäjä 2011 s. 63). Detta är en intressant studie som visar att läroplanen uppfattas 

som tolkningsbar eftersom dessa 12 intervjuade lärarna jobbar olika. De lägger alltså mest vikt på det 

som står i kursplanen som de själva anser är viktigast. Alla dessa är viktiga pelare inom 
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demokratiundervisningen men det intressanta här är att se att det är så pass olika lärare emellan som 

arbetar efter samma kursplan.  

Det sista som kommer tas upp om denna forskning rör värdegrundsundervisning. Det som tas upp här är 

hur mycket värdegrundsundervisning gymnasielärare har i samhällskunskapsämnet. Det tas också upp 

att det är främst i läroplanen som värdegrunden anges och mindre i kursplanen för samhällskunskap A. 

Det som kan antas utifrån detta är att lärare som undervisar i samhällskunskap inte ägnar samma 

uppmärksamhet åt värdegrunden som med demokrati. Även i denna fråga har Johansson, Broman och 

Petäjä intervjuat 12 lärare och kategoriserat deras svar utifrån tre utgångspunkter i 

värdegrundsundervisning. Den första är ”Specifikt och integrerat” vilket innebär att lärarna menar att 

värdegrundsaspekter behandlas kontinuerligt och integrerat i samhällskunskapsundervisningen. Den 

andra är ”Ad-hoc” vilket innebär att lärarna behandlar värdegrundsfrågor när tillfälle ges och då 

oplanerat och mer spontant och den sista är ”Inte alls” vilket på namnet på kategorin förstås att lärare 

inte alls jobbar med värdegrundsfrågor i undervisningen eller mycket sällan. Det denna studie kom fram 

till utifrån lärarnas svar var att sex lärare tillhör första kategorin och jobbar då alltså mycket med 

värdegrunden i sin undervisning. Fyra lärare tillhör kategori två och jobbar med det men oplanerat och 

spontant, alltså när tillfälle ges. I sista kategorin där det inte jobbas med värdegrundsfrågor alls eller 

mycket sällan tillhör två lärare (Johansson, Brogren, Petäjä 2011 s.. 75). Samma sak här gäller som för 

demokratiundervisningen, det är intressant att se hur lärare jobbar olika när de arbetar efter samma 

läroplan och kursplan. Några lärare jobbar med värdegrundsfrågor medvetet och integrerar det i sin 

undervisning medan andra jobbar med det men oplanerat eller inte alls jobbar med det. Detta arbete är 

som sagt inriktat på årskurserna 1-3, men det är också intressant att ta med denna forskning för att se hur 

det ser ut högre upp i årskurserna i värdegrundsundervisning samt demokratiundervisning.    

2.4 Historisk tillbakablick av va rdegrunden 
 

En undersökning som gjorts vilken är intressant och relevant till denna undersökning, är David Lifmarks 

undersökning Emotioner och värdegrundsarbete om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola 

(2010). Detta är en doktorsavhandling inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete. Han tar 

upp uttrycket ”en skola för alla” och att lärare då ska arbeta för att förmedla samma värden och en 

likvärdig undervisning till alla elever. Detta kan då vara elever som precis kommit till Sverige eller har 

en svensk släkt sen århundraden, vara rika eller fattiga, flickor eller pojkar, leva under bra förhållanden i 

hemmet eller dåliga och älskar någon av samma kön eller inte (Lifmark 2010 s. 11). Lifmark fortsätter 

med att se värdegrundsperspektivet ur olika läroplaner som funnits genom tiderna. Han tar upp att det i 

Lgr 62 står att skolan ska fostra och att självständighet hos individer inte har något egenvärde, utan att 

det är en förutsättning för samverkan och gemenskap med andra. I Lgr 69 däremot är det tydliga talet 

kring fostran borta, lärares fokus ska istället läggas på elevers egen utveckling. År 1978 tillkom 
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”Normgruppen”, vars skrift ”Skolan skall fostra” kom att prägla Lgr 80. Normgruppen tillsattes av Britt 

Mogård, som menade att invandringen till Sverige hade ändrat villkoren för undervisningen. Föräldrar 

från andra länder fick fostra sina barn som tillhör deras kultur men däremot om det skulle dyka upp 

konflikter skulle man ta Sveriges ideal i beaktning, till exempel när det handlar om jämställdhet. I 1994 

års läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan fick värdegrunden en större plats. Detta dels för 

decentraliseringen under 1990-talet och dels för det mångkulturella samhället. Lifmark tar vidare upp en 

tanke kring den ökade mångfalden och den frihet som lärare nu hade med att forma sin egen 

undervisning och då också tolka läroplanen själva. Det kan leda till att lärare undervisar om olika saker 

då någon kan ha tolkat att de inte ska undervisa om några värden men andra har tolkat att de ska göra det 

(Lifmark 2010 s. 12-13).  

Vissa formuleringar i Lpo 94 och Lpf 94 kan uppfattas som ett resultat av etnocentrism. Exempel på 

dessa formuleringar är kristen etik och västerländsk humanism som förekommer i båda läroplanerna. 

Däremot kan även dessa läroplaner ses som resultat av processen där det som förändras hela tiden är 

perspektiv och betoningar. Detta är etikern Karin Sporres (2007) analys som Lifmark hänvisar till i sin 

undersökning (Lifmark 2010 s. 14).  

2.5 La roplansteori 
 

”Varje läroplansteori innebär därför ett svar på denna grundläggande fråga, det vill säga en bestämning 

av vad som är värt att veta och därmed hur detta vetande ska organiseras för lärande. Varje beskrivning 

av en läroplansteori måste också bli en framställning, som beaktar inte bara pedagogik utan även filosofi 

och naturvetenskap likaväl som kulturhistoria och ekonomisk historia” (Lundgren & Säljö 2017 s. 265). 

Inom läroplansteorin och didaktiken finns det två inriktningar: Den ena inriktningen är normativ och den 

andra är undrande. Den normativa inriktningen talar om vad som ska göras och den undrande förklarar 

läroplanens utformning. Utformningen av samhällets kulturella, sociala och ekonomiska struktur hänger 

ihop med hur utbildningen ges innehåll och tar form. Ett samhälle med en arbetsdelning som är 

begränsad och en kultur som är homogen behöver eventuellt inte ordna utbildningen i särskilda 

institutioner. Barnet får sin fostran från familjen eller byn och den kan räcka för att ge ett barn de 

kunskaper, färdigheter och värderingar som samhället vilar på. Om det är ett samhälle med en annan 

ekonomi och arbetsindelning och med en varierande kultur blir fostransuppdraget utbildningens och 

skolans ansvar. Vad undervisningen ska ha för innehåll och mål är något som blir nödvändigt att styra. 

Ideologiska dokument som säger vad utbildningens syfte är, är inte det enda som utbildningen styrs av. 

Samhället har också en viktig roll i detta och vad samhället anger som vetande. Detta vetande omformas 

till aktiviteter som ger inlärning, det omformas alltså inte bara till en mängd lektionstillfällen (Lundgren 

& Säljö 2017 s. 265-266). Det viktiga är alltså inte hur många lektioner det är utan vad som görs på dem.  
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”Man lär sig till exempel inte bara vad matematik är utan också vad matematik har för värde; man lär sig 

inte bara vad matematik har för värde, utan också något om sin egen förmåga i förhållande till 

matematik” samt hur man ska uppfatta kunskap och vad som är värt att veta (Lundgren & Säljö 2017 s. 

266-267). Detta sista har bra koppling till arbetet med värdegrunden. Eleverna kan inte bara lära sig vad 

värdegrunden är utan de måste veta varför värdegrunden finns och varför man jobbar med den och få 

förhållande till värdegrunden själva. Därför är det viktigt att lärare jobbar elevnära med värdegrunden 

och ett exempel kan vara att dramatisera ett scenario så att eleverna får sätta sig in i situationer som kan 

uppstå men att de vet att det inte är på riktigt också. På så vis får eleverna en känsla hur det kan kännas 

och kan få mer förståelse för värdegrunden.  

2.6 Samha llskunskap – definition av a mnet 
 

Såhär skriver Christina Odenstad i boken Ämnesdidaktik för SO-ämnena som gavs ut 2014: 

”Samhällskunskap handlar om hur individer och samhällen påverkar varandra” (Odenstad 2014 s. 41). 

Hon fortsätter med att beskriva att eleverna ska lära sig att kritiskt granska och analysera 

samhällsstrukturer och samhällsfrågor ur olika perspektiv, till exempel ekonomiska, sociala och 

politiska. På 1960-talet blev samhällskunskap ett eget skolämne, ända sedan dess har ett syfte med 

undervisningen varit att elevers demokratiska medborgarkunskaper ska utvecklas. Lärare, elever och 

föräldrar anser att kunskaper inom samhällskunskap är centralt för att sedan klara sig i vuxenlivet 

(Odenstad 2012 s. 41). Detta är konkret vad samhällskunskapsämnet innebär. Samhälle och individ 

påverkar varandra och elever i skolan behöver få kunskaper om samhället eftersom de sedan ska leva 

och arbeta i samhället. Jag valde att ta med detta i litteraturdelen då jag tycker det är viktigt att förklara 

samhällskunskapsämnets innebörd innan kommande delar, för att få förståelse om varför vissa delar 

faktiskt är med.  

2.6.1 Samha llskunskapsa mnets framva xt 
 

Tomas Englund har tagit fram forskning kring samhällsorientering vid pedagogiska institutionen, 

Uppsala universitet, den heter Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-

talet. Detta är en pedagogisk forskning som tillkom i Uppsala 1986. Detta blir alltså en historisk 

tillbakablick på utbildningshistoria och läroplanshistoria.  

”Det övergripande teoretiska perspektiv inom vilket denna studie utförts karaktäriseras av att 

utbildningens innehåll och specifikt det samhällsorienterande innehållet antas befinna sig i ett 

spänningsfält mellan social integration och förändring” (Englund 1986 s. 3). Detta är alltså 

utgångspunkten för denna studie. Englund beskriver vidare att detta spänningsfält framträder genom 

koppling mellan utbildningssystemet och de grupper i samhället som genom utbildningen förbereds för 
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framtiden, det vill säga arbetarklassen och det skikt som är närstående. Dessa grupper kan i historien 

avgränsas till de elevgrupper som gick vidare från folkskola till fortsättningsskola under 1920-50-talen, 

de som endast fullgör grundskola under 1960-talet och de som genomgår grundskola och eventuellt en 

tvåårig yrkeslinje under 1970-talet och 1980-talet. Denna utbildningshistoriska avgränsning ger inte svar 

till någon mer exakt avgränsning av de sociala grupper som nämnts men ger eventuellt en föreställning 

om det syfte som det utbildningspolitiska har i koppling till dessa grupper. Vidare kommer en 

förklarning till utbildning för social integration och för utbildning för förändring där Englund beskriver 

att det utbildning för social integration står för är den anpassning till ett aktuellt politiskt och ekonomiskt 

system som dessa grupper gör. Utbildning för förändring däremot har ett samband med arbetarklassens 

och det skikt som är närstående förstärkta plats i samhället (Englund 1986 s. 3).  

Lars-Erik Bjessmo, högskolelektor vid HLS i samhällsorienterande ämnen, har tagit fram studien 

Samhällskunskapen i gymnasieskolan. Det var år 1962 som samhällskunskapsämnet fick en egen 

kursplan. Det Bjessmo också lyfter fram är vad samhällsundervisning är. Han börjar med att inleda med 

att förklara att en grundläggande svårighet som lärarrollen har är att definiera sitt arbete. Han menar att 

det som har stor aktualitet är då de didaktiska frågorna vad? hur? och varför? Inom andra samhälls- och 

yrkessektioner pågår identitetsdiskussioner som liknar dem som pågår inom läraryrket. Det är också 

nödvändigt att även lärare börjar förstärka och definiera sin egen professionalism. Det man vill skapa för 

sitt yrke är ett gemensamt språk, entydiga begrepp och enhetliga rutiner (Bjessmo 1990 s. 21). Denna del 

är intressant då detta är från år 1990 men känns även relevant idag inom läraryrket. Det känns som att 

läraryrket inte har varit eftertraktat och haft lite av låg status i landet vilket för med sig att de lärare som 

finns arbetar väldigt mycket och blir stressade i och med detta, vilket är väldigt tråkigt. Nu är detta ändå 

några år sedan som detta skrevs och vi är nu i år 2019 och det har hänt en hel del med läraryrket. Det är 

mer eftertraktat, fler söker in till lärarlinjen. Läraryrkets löner har blivit högre och nu fått högre status, 

däremot är detta med att identifiera sin professionalism något som lärare får fortsätta med. Vad 

samhällsundervisning är har nu blivit tydligare kan det anses som. Läroplanerna har utvecklats liksom 

kursplanerna. De didaktiska frågorna har fortfarande en grundläggande roll i undervisningen, inte bara 

för samhällskunskapsämnet utan för all undervisning. I syftesdelen i kursplanen för 

samhällskunskapsämnet i Lgr 11 står det att undervisningen också ska: ”bidra till att eleverna tillägnar 

sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt 

samhälle” samt att eleverna ska få möjlighet genom undervisningen att utveckla förståelse för vad 

innebörden är av att vara en ansvarstagande och aktiv medborgare i ett samhälle som är snabbt 

föränderligt (Skolverket 2011 s. 224). Detta är då den läroplan vi har nu och här är det tydligt vad 

samhällsundervisningen, bland annat, ska bestå av när det kommer till koppling till det verkliga 

samhället.  
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2.7 La raryrket i sta ndig fo ra ndring 
 

I boken Läraryrkets många ansikten Margrethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik Svensson och Britt-

Louise Wersäll utgiven år 2012 finns några lärares tankar om sitt yrke och vad som har förändrats över 

tid. Brynolf är fil.mag i pedagogik, Carlström är docent i pedagogik, Svensson har erfarenhet som är 

mångårig av olika lärarutbildningar och Wersäll är fil.dr i sociologi. Samtliga vid Högskolan 

Kristianstad. En lärare började med 1969 års läroplan och jobbade sedan även med Lgr 80 och Lpo 94. 

Hen säger att läraren förr hade en viss auktoritet, man lyssnade och såg upp till läraren. Betyg satte hen i 

alla årskurser även fast hen ansåg att det inte behövdes då eleverna ändå gjorde det de skulle. Idag å 

andra sidan skulle hen förorda betyg på grund av att en del av eleverna idag inte kan koncentrera sig och 

samla ihop sig, och då heller inte göra sitt bästa i arbetet. En annan lärare antyder att en viss förvirring 

tillkom med Lgr 11. De visste inte så mycket om den mer att de skulle få börja dokumentera ännu mer. 

Denna läraren började söka nya jobb då det började bli för mycket. Hen ansåg att det var tråkigt 

eftersom arbetet med eleverna är roligt men all denna dokumentation är tungt arbete (Brynolf, 

Carlström, Svensson & Wersäll 2012 s. 8-9). Detta hänger ihop med det tidigare stycket. Här är alltså 

kommenterar från lärare som jobbat under flera av läroplanerna och anser att läraryrket blir tuffare för 

att en del elever inte kan koncentrera sig längre stunder nu för tiden och att det blir allt mer 

dokumentation som tar tid från annat som hör arbetet till, till exempel planering av undervisning.  

Något som denna bok också tar upp är en uppfattning om lärares arbete förr är lärares frihet att välja hur 

hen vill att sin yrkesroll utformas. Idag har läraren ett tydligt samhällsuppdrag som framgår i 

läroplanerna. De styrdokument som finns idag har ett annat innehåll och en annan utformning än förr 

och dessutom en annorlunda syn på hur skolan ska styras (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll 2012 

s. 17-18). Detta kan också vara en orsak till förvirring hos lärarna då allt har förändrats på relativt kort 

tid.    
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3 Teorier  
 

I detta avsnitt kommer jag ta upp olika teoretiska perspektiv i relation till skolan och de värden som 

förmedlas där och i samhället. Sedan kommer teorierna jämföras med varandra för att finna den mest 

lämpliga teorin för detta arbetet.  

3.1 Utvecklingspsykologi 
 

I boken Utvecklingspsykologi av Philip Hwang och Björn Nilsson tar de upp några teoretiska perspektiv. 

Philip Hwang forskar kring barn och ungdomars livsvillkor och utveckling. Han är professor i psykologi 

vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Björn Nilsson är även han verksam vid 

Göteborgs universitet bland annat. Han är sociolog, psykolog och universitetslektor i socialpsykologi. 

De teoretiska perspektiv de tar upp som har en anknytning till detta arbete är inlärningsperspektivet, det 

kognitiva perspektivet, det utvecklingsekologiska perspektivet och det socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Dessa perspektiv ska presenteras mer ingående samt med en motivation varför de passar 

bra in i detta arbete. Sedan kommer teorier tas upp, som behaviorismen.  

Teoretiska perspektiv behövs det ofta flera av för att kunna förstå, åtgärda och förklara det som har med 

anpassning och utveckling att göra, det vill säga att de teoretiska perspektiven kan ses som pusselbitar 

som tillsammans utger ett mönster. De vetenskapliga teorierna ska vara ”teoretiska”, det vill säga att de 

ställer nya frågor som leder till vidare forskning, men det ska också vara tillämpningsbara. De ska ge 

vägledning för beslut och handlingar samt ge svar på vanliga frågor (Hwang & Nilsson 2011 sid 36-37). 

3.2 Teoretiska perspektiv 
 

Inlärningsperspektivet har sin grund i att hur människor beter sig kommer från miljöns inverkan. Genom 

kopplingar mellan stimulus och respons - retning och reaktion kan en förklaring ges till varför 

människor uppför sig som de gör. Det som inlärningspsykologer studerar är hur människor lär sig olika 

saker, vilka förstärkningar (med andra ord belöningar och bestraffningar) som finns i situationen. De 

inlärningspsykologer som är socialt inriktade studerar hur barn imiterar personers ord och handlingar 

och hur vuxna då står som modeller (Hwang & Nilsson 2011 s. 37). Detta perspektiv passar bra in i detta 

arbete med tanke på att det först och främst handlar om inlärning. Lärare som undervisar i 

samhällskunskap kring värden med antingen böcker som läromedel eller digitala läromedel lär ut till 

barn. Barn ser vad vuxna säger och gör och imiterar sedan detta, vilket gör det viktigt för vuxna och 

lärare att förmedla värden som finns i skolan och det samhälle vi lever i. Detta i sin tur hänger ihop med 
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vad som står i Lgr11, att skolan ska överföra de grundläggande värdena. Genom denna teori om hur barn 

tar efter vuxna har alla, vårdnadshavare som lärare, uppdrag att tala om värdena och vad som är rätt och 

fel. Därför är det också viktigt att det är en bra kommunikation mellan skola och hemmet.  

Det andra perspektivet som passar till detta arbete är det kognitiva perspektivet. Detta perspektiv handlar 

om hur människor tar emot, lagrar, bearbetar och sedan använder information som den tagit emot. Det 

som väger tyngst i detta perspektiv är hur tankar påverkar beteendet genom hur de formas och utvecklas. 

Man menar att människan är en aktiv varelse som har avsikter med sitt beteende, det vill säga att 

människan är intentionell. Andra saker som är intressanta är vad som hände i hjärnan när människan 

utför olika aktiviteter. Exempel på detta är att känna igen någon på ett fotografi, minnas ett 

telefonnummer eller kontrollera sin ilska (Hwang & Nilsson 2011 s. 38). Detta perspektiv har koppling 

till detta arbete på så vis att det handlar om hur vi använder informationen vi får till oss. I detta fall är det 

värden som är informationen vi får till oss. I skolan kan informationen komma på olika vis. Till exempel 

när läraren undervisar och berättar, böcker, digitala verktyg eller på rasterna om en konflikt dyker upp. 

Då handlar det om rätt och fel och att alla är lika mycket värda. I detta arbete handlar det då främst om 

hur elever tar emot, lagrar, bearbetar och använder informationen de fått kring värdena som finns i 

skolan och samhället.  

Nästa perspektiv är det utvecklingsekologiska perspektivet. Detta perspektiv handlar om kopplingen 

mellan individ och social miljö, hur människan utvecklas i samspel med den miljö den vistas i. 

Närmiljön är inte det enda det handlar om för barnets del. Med närmiljö menas syskon, föräldrar, skolan 

och barnomsorg. Några mer övergripande system påverkar också. Exempel på dessa övergripande 

system är kopplingen mellan förskolan/skolan och hemmet, kultur, föräldrarnas arbete och ekonomi 

(Hwang och Nilsson 2011 s. 38). Detta perspektiv går ihop med detta arbete på så sätt som nämnts innan 

till viss del. Barn blir påverkade av den miljö de vistas i, till exempel föräldrar som i sin tur blir 

påverkade i den miljö de vistas i som sedan för över det till sina barn. Detta perspektiv har till viss del 

koppling till inlärningsperspektivet som nämnts tidigare i denna del då barn imiterar det de ser och hör. 

Eftersom att människor utvecklas i samspel med sin sociala miljö och föräldrar och lärare bland annat 

vistas i den miljön också så påverkas barn av just föräldrar och lärare och vilken syn på värden de har.  

Det sista perspektivet som kommer tas upp är det socialkonstruktionistiska perspektivet vilken lägger sin 

tyngd på individens utveckling och samhälleliga faktorers betydelse för utvecklingen. 

Identitetsutvecklingen är något som ses komma från en social och kulturell omgivning. Identiteten 

uppfattas som en process som pågår ständigt samt som en skapelse från ett historiskt och kulturellt 

perspektiv. Hela tiden utsätts man för nya saker och får nya uppfattningar och får då nya erfarenheter, på 

så vis konstrueras identiteten om (Hwang & Nilsson 2011 sid 38). Som sagt lägger detta perspektiv 

vikten på hur samhälleliga faktorer har påverkan på individens utveckling. Detta hänger ihop med detta 
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arbete på så vis att barn och ungdomar vistas i samhället och får då nya erfarenheter som gör att deras 

identitet konstrueras om. Detta sker även i skolan då barn och ungdomar även vistas där.  

Dessa perspektiv har kopplingar till varandra och till detta arbete. Även fast de har olika synvinklar har 

de ändå kopplingar. Mycket handlar om vilka miljöer barn och ungdomar vistas i eftersom de påverkar 

vilka de kommer att bli i framtiden. Som inlärningsperspektivet menar att vuxna står som modeller och 

barn imiterar, det kognitiva perspektivet menar att individer tar emot, lagrar, bearbetar och använder 

informationen de fått till sig, utvecklingsekologiska perspektivet menar att närmiljön och de 

övergripande systemen påverkar individen och det socialkonstruktionistiska perspektivet menar att 

identiteten konstrueras om med tiden nya erfarenheter kommer. För att koppla ihop detta med denna 

uppsats är det vuxna som är grunden till mycket när det kommer till att förmedla värden. 

Inlärningsperspektivet menar att vuxna står som modeller, det vill säga att det vuxna förmedlar om 

värden tar barnen efter. Det kognitiva perspektivet menar att individer tar emot, lagrar, bearbetar och 

använder den informationen de fått till sig, då är det vuxna som förmedlar denna informationen om 

värden till barnen. Närmiljön och de övergripande systemen påverkar individen menar det 

utvecklingsekologiska perspektivet och barns närmiljö är vuxna, både i hemmet och i skolan. Med nya 

erfarenheter konstrueras identiteten om menar det socialkonstruktionistiska perspektivet och här är det 

både vuxna och barn som påverkar vad barnen får för erfarenheter om värden. Eftersom detta arbete 

handlar om värdgrundsundervisning dras slutsatsen att vuxna har en stor roll i detta med värden som 

förmedlas till barn. Det är vuxna människor som gör samhället med dess arbeten och som visar för barn 

och ungdomar hur det fungerar i samhället. Sedan kommer unga ta efter och göra likadant när de blir 

äldre eftersom de imiterar de vuxna gör. Sedan har vi lärare som undervisar vad det finns för värden i 

skolan och i samhället. Eftersom barn och ungdomar imiterar vuxna är det viktigt att vuxna förmedlar 

vad som är rätt och fel.  

Jag valde att ta med alla dessa teoretiska perspektiv och inte bara ett för att visa på att alla har en 

koppling till värdegrunden och arbetet med det på ett eller annat sätt. Att bara välja ett perspektiv skulle 

utesluta delar som är viktiga. Till exempel att välja inlärningsperspektivet som fokuserar på miljöns 

inverkan. Då skulle det kognitiva perspektivets fokus på hur människor tar emot, lagrar, bearbetar och 

sedan använder information som den tagit emot att uteslutas, det utvecklingsekologiska perspektivets 

fokus på kopplingen mellan individ och social miljö uteslutas och det socialkonstruktionistiska 

perspektivets fokus på individens utveckling och samhälleliga faktorers betydelse för utvecklingen 

skulle uteslutas. De tre delar som då skulle ha uteslutits är viktiga delar när det kommer till inlärning, 

användning och utveckling av värdegrunden hos eleverna. Alltså utesluter inte det ena det andra utan de 

samverkar allihop i detta fallet. Därför har jag valt fyra och inte bara en.  
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3.3 Teorier 
 

Efter dessa teoretiska perspektiv som har gett en inblick ska det nu gå in mer på djupet i teorier som 

anknytning till detta arbete som handlar om värdegrund och läroböcker, alltså då också till viss del hur 

inlärningen sker.  

3.3.1 Behaviorismen 
 

Behaviorismen kallas också för beteendepsykologin eller den gamla inlärningspsykologin. Det som 

kännetecknar denna teori är uppfattningen av att människan är passiv och helt styrd av miljön. I början 

av 1900-talet menade psykologen John B. Watson (1878-1958) att man var tvungen att studera det som 

kunde mätas, det vill säga det yttre beteendet om psykologin skulle bli en riktig och objektiv vetenskap. 

Det kallas för inlärningspsykologi eftersom det som studerades var inlärningen hos människor och djur. 

Det som har störst fokus inom inlärningspsykologin är kopplingen mellan stimulus och respons. 

Responser kan vara medfödda, exempel på det är blinkreflexen. Andra responser är något man får lära 

sig och är lite mer komplicerade, med andra ord betingade. Det kan till exempel vara förmågan att cykla. 

Det som inlärningsteorin lägger stort fokus på är att livet är en inlärningsprocess som är ständigt 

pågående och som sker först och främst genom koppling eller betingning mellan beteende och stimuli. 

Betingning kan vara av klassiskt slag eller operant slag (Hwang & Nilsson 2011 s. 39).   

Ivan Pavlov (1849-1936) är ett stort namn inom behaviorismen. Han var en rysk fysiolog och var en av 

dem som utvecklade teorin om den klassiska betingningen. Han studerade hundar och deras 

salivutsöndring och genom det kopplingen mellan stimuli och respons. En obetingad reaktion är saliv 

och en obetingad stimulus är mat, det är alltså detta som sker när hunden ser mat och det börjar vattnas i 

munnen på den. Det Pavlov dock upptäckte var att hundarnas salivutsöndring började redan när deras 

skötare gick, de hörde alltså stegen, och då menade Pavlov att hundarna lärt sig att koppla ihop det ljudet 

från stegen till att de ska få mat. Sedan ringde Pavlov i en klocka precis innan de skulle få mat och även 

det lärde sig hundarna med tiden att det var ett tecken på att det snart var dags för mat. Här hade det 

alltså blivit en koppling mellan en betingad stimulus och en betingad reaktion. Betingad är den just för 

att det sker under vissa omständigheter. Här ifrån fick också den klassiska betingningen namnet 

signalinlärning (Hwang & Nilsson 2011 s. 40).  

John B. Watson och kollegan Rosalie Rayner tog fram ett annat exempel på klassisk betingning. De 

studerade inte på djur utan de studerade på en ettårig pojke vid namn Albert. De ville se om de kunde få 

Albert att bli rädd för en vit mus som han innan studien inte varit rädd för. Watson slog med en 

hammare i ett järnrör vilket orsakade ett ljud som Albert var rädd för, detta gjorde Watson samtidigt som 

Albert fick se musen. Med tiden när detta hade skett ett antal gånger visade Albert rädsla för musen och 
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började gråta när han fick syn på den. Han blev även rädd för saker som liknade musen som han inte 

varit rädd för tidigare, till exempel leksaksdjur och bomull. Detta är ett exempel på betingad rädsla som 

Albert hade utvecklat för den vita musen (Hwang & Nilsson 2011 s. 40). Behaviorismen kan också 

kallas för den gamla inlärningspsykologin som nämnt tidigare och detta är ett exempel på just inlärning, 

ett beteende som framkommer efter tid på grund av en faktor. I detta fallet var det ett högt ljud som var 

faktorn för att Albert blev rädd för musen. Värdegrundsarbetet har också en grund i inlärning. Barn lär 

sig av vuxna framförallt vad som är rätt och fel. Värdegrundsarbetet är ett komplext arbete som ska 

integreras i all undervisning genom hela skolgången.  

De tidigare exemplen har varit om klassisk betingning, nu kommer det exempel från operant betingning. 

Då kommer den amerikanske psykologen Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) in i bilden. Han 

menade att klassisk betingning endast hade en liten del i förklaringen av inlärningen. Han menade också 

att det är en annan slags betingning som har del i de mer komplexa beteendena. När det gäller den 

klassiska betingningen reagerar man automatiskt på stimuli. När det kommer till operant betingning är 

det detta som gäller: ”Vid operant betingning har man lärt sig att ett visst beteende ger upphov till en 

viss respons, varför man, om responsen är positiv, tenderar att utföra eller upprepa det beteendet för att 

just den responsen från omgivningen – eller tvärtom, avstå från ett visst beteende för att slippa en viss 

respons” (Hwang & Nilsson Utvecklingspsykologi 2011 s. 42). Det heter just operant för att man gör 

något för att något annat ska eller inte ska hända. Skinner menade också att när vi låser dörren, borstar 

tänderna, cyklar eller skriver ett brev inte är ett beteende som utlöses automatiskt via stimuli. Han menar 

att sådana här aktiviteter sker på grund av vad vi upplevt i tidigare samband med dessa och inte 

automatiskt att vi börjar cykla när vi ser en cykel. Det vi har fått beröm för har vi lättare för att upprepa 

igen. Det finns även något som kallas för positiv förstärkning och negativ förstärkning. En positiv 

förstärkning är som en lyckokänsla som är mer sannolik att upprepas, som ett bra betyg till exempel. 

Negativ förstärkning är att ett beteende upprepas när något obehagligt försvinner, som en omvänd 

belöning på så vis att om man gör rätt försvinner något negativt (Hwang & Nilsson 2011 s. 42-43). En 

bestraffning ska inte användas om inte den som tar emot det vet vad den bestraffas för. Belöning å andra 

sidan fungerar bättre när det kommer till uppfostran, den har ofta en kortvarig verkan. En bestraffning 

kan leda till att den som bestraffas visar misstroende och/eller aggressivitet mot den som ger 

bestraffningen, kanske till och med mot människor överlag (Hwang & Nilsson 2011 s. 43).  Detta är vad 

Hwang och Nilsson säger i boken Utvecklingspsykologi. Nu kommer vad som står i Lärande, skola, 

bildning – grundbok för lärare av Lundgren och Säljö angående behaviorismen. Detta har också 

koppling till detta arbete och värdegrunden på så vis att om man är snäll och hjälper någon annan får 

man en slags belöning, i form av tack eller hjälp tillbaka. Är man däremot elak mot någon och till 

exempel slår någon annan får man som en bestraffning, i form av att läraren tar tag i händelsen eller ett 

slag tillbaka från den man slog och så blir det ett bråk.  



21 
 

Behaviorismen hade stort inflytande inom pedagogiken och psykologin under den större delen av 1900-

talet. Under början av 1900-talet fram till 1960- och 1970-talen dominerade behaviorismen studiet av 

lärandet. Bevis på att behaviorismen var stark förr är att den är kvar än idag på så vis att psykologi, 

pedagogik och delar av sociologi kallas för beteendevetenskaper. ”Som framgår av termen är den 

behavioristiska traditionen inriktad på att studera beteenden. Dess grundläggande filosofiska 

utgångspunkt i synen på lärande är associationismen, det vill säga idén om att hädelser som uppträder 

nära varandra tenderar att kopplas ihop och läras in” (Lundgren & Säljö 2017 s. 209). Detta är en 

motivering till varför denna teori passar till detta arbete. Arbetar man ofta och elevnära med 

värdegrunden är det mer sannolikt att eleverna kan lära in vad värdegrunden står för och sedan agera 

utefter det när de hamnar i en sådan situation, till exempel att avgöra vad som är rätt och fel. Ivan 

Pavlov, Johan B. Watson och B.F Skinner är de som nämns med anknytning till behaviorismen även i 

Lärande, skola, bildning och deras forskning är redan nämnd tidigare i denna del av arbetet.  

3.3.2 Behaviorismen i anknytning till skola och utbildning 
 

Särskilt den variant som Skinner presenterade men också behaviorismen i stort hade i många decennier 

stort inflytande på synen på lärandet, både inom och utanför utbildningssystemet. En anledning till detta 

var att förstärkningsprincipen sågs som en mekanism som var mycket kraftfull som förklarade hur 

beteenden formas. Denna var underbyggd med flertalet forskningsresultat från djurforskning. Detta 

uppfattade man inte som något problem, beteenden är något som följer betingningens lagar oavsett 

vilken varelse de uppträder hos. 

Det fanns även något i tidsandan som gjorde att man såg detta perspektivet på lärande som något 

tilltalande. ”Genom fokus på individers beteende och lärande, och genom betoningen av hur beteenden 

kan byggas upp via betingning, fick man en positiv syn på individens möjligheter” (Lundgren & Säljö 

2017 s. 214). Behaviorismen är i denna mening en individualistisk teori ur synen på lärande. Teorin har 

fokus på individen och individens beteende. I denna synvinkel har alla i princip samma möjligheter och 

det blir en helt annan diskussion om lärande, skola och framgång än den diskussion man får med 

perspektiv som fokuserar på sociala förhållanden eller andra ”trögrörliga” faktorer, som till exempel 

social härkomst och begåvning, och deras påverkan på framgång och lärande (Lundgren & Säljö 2017 s. 

214-215). 

En viktig anledning till att just behaviorismen fick en så stor plats när det kommer till lärande var för att 

den tog upp pedagogiska frågor och gjorde det på ett mer konkret sätt än tidigare traditioner (Lundgren 

& Säljö 2017 s. 215).  

Undervisningsteknologin kom i spåren av Skinners studier. Under en tid sågs den som löftesrik. 

Programmerade läromedel utvecklades och Skinner skrev ett sådant läromedel själv tillsammans med en 
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medarbetare som handlade om beteendeanalys. Läromedel av dessa slag var uppbyggda så att innehållet 

var uppdelat i små delar, ett par meningar i taget. Detta är vad behaviorismen står för, att komplexa 

saker kan delas upp i mindre delar så blir det lättare. När eleven läst en liten del fick den svara på en 

fråga, alltså respons. Om eleven svarade rätt fick den en bekräftelse – förstärkning - och kunde då gå 

vidare i texten och fortsätta på samma sätt. Om man svarade fel fick man gå tillbaka till texten och 

försöka igen (Lundgren & Säljö 2017 s. 215). En mer specifik teknik för att organisera undervisning 

genom programmerade läromedel var undervisningsteknologin. Denna kom att utvecklats till 

utbildningsteknologi som kan ses som en generell filosofi och princip för att organisera det lärande som 

hade sin grund i systematisk analys av komplexa beteendemål och hur dessa kunde brytas ner i mindre 

delar. Det som var med dessa komplexa beteenden var alltså att man kunde ta det steg för steg, bryta ner 

det till mindre delar. Denna utbildningsteknologi fick stort inflytande på utbildning och 

utbildningsplanering. På universitet kunde man gå kurser om just utbildningsplanering och annat som 

hade grund i utbildningsteknologi. Detta finns på sätt kvar än idag, även om den sker digitalt finns den 

behavioristiska synen kvar i IT-användning (Lundgren & Säljö 2017 s. 216).  

”Behaviorismen är en stark och precis teori om lärande. Betingningsprinciperna är väl belagda och 

kunskaperna om formning och förstärkningens roll vid förvärv och utsläckning av beteenden är också 

väl dokumenterade. Den som någon gång ska träna en hund eller ett annat djur har god nytta av 

kunskaper om betingning” (Lundgren & Säljö 2017 s. 217). Ofta kan även mänskliga beteenden 

beskrivas med hjälp av dessa principer, till exempel Albert och musen som förklarats tidigare. 

Förstärkning av beteenden har ofta koppling till många vanor och ovanor. Till exempel att röka efter 

maten eller ta ett glas vin är exempel på behov som kopplas till associationsistiskt lärande. Detta leder 

till att olika aktiviteter förknippas med varandra och kan så småningom leda till en vana som är svår att 

ta sig ur (Lundgren och Säljö 2017 s. 217).  

3.4 Sammanfattning av teoridelen 
 

Det första som togs upp i denna del var fyra olika teoretiska perspektiv. Som beskrivet där så valde jag 

att ha med alla fyra perspektiv då jag ser det som att alla har en del av cirkeln, tar man bort en del så är 

det inte längre någon cirkel. Men däremot om ett perspektiv var tvunget att väljas så hade det varit 

inlärningsperspektivet, som också leder oss in i behaviorismen. Behaviorismen menar att människan 

formas av miljön runt den. När det kommer till värdegrundsarbetet och hur eleverna ska få ta del av det 

och få med sig det så är det viktigt att skolan och lärarna är tydliga med vad värdegrunden innebär och 

att de sedan själva kan handla utefter den. Eftersom skolan och lärarna är en stor del av elevernas miljö 

och enligt behaviorismen och inlärningsperspektivet så formas människan av miljön och då är detta 

viktigt. 



23 
 

 

4 Metod 
 

I detta avsnitt kommer Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 att undersökas ur ett värdegrundsperspektiv. Dels i de 

inledande kapitlen men även i kursplanerna för samhällskunskap för att jämföra vad som har ändrats 

eller inte ändrats genom åren och hur samhällets förändring har påverkat läroplanerna. Efter denna 

undersökning av läroplanerna kommer sedan en undersökning av läroböcker att göras för att se hur de 

har ändrats utifrån de läroplaner de är gjorda efter.  

4.1 Textanalys som metod 
 

Jörgen Dimenäs är en av författarna av boken Lära till lärare, vilket är en bok som tar upp och beskriver 

olika metoder. Samtliga författare av denna bok är verksamma vid högskolorna i Borås och Jönköping. 

Det som kommer göras är en textanalys av läroplaner och läroböcker. Forskningsfrågorna i detta arbete 

kommer att leda analysen i rätt riktning. Dessa studier görs för att man ska få mer kunskap om ett visst 

område. I detta fall är det värdegrund som är i fokus. Det finns flera anledningar till att dessa studier 

genomförs. Det är för att ta reda på om det finns några luckor i kunskapen, om det kommit ny kunskap 

inom området eller att den kunskap som redan existerar är motsägelsefull (Dimenäs 2007 s. 234-235). 

Anledningen till att en textanalys är relevant är för att den synliggör hur värdegrundsarbetet utvecklats 

med tiden i läroplanerna och sedan se hur det speglar sig till läroböckerna till respektive läroplan.  

Göran Ahrne och Peter Svensson (red) har skrivit boken Handbok i kvalitativa metoder. Ahrne är 

professor i sociologi vid Stockholms universitet samt verksam vid SCORE i Stockholm. Svensson är 

docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. De menar att man i ett tidigt skede helst ska 

läsa igenom hela sitt textmaterial för att få en uppfattning om vilken diskurs som kommer till uttryck, 

det vill säga att det ger ledtrådar för hur det fortsatta arbetet kan ske. Detta kan underlätta arbetet sedan 

eftersom man får små ledtrådar hur man ska arbeta samt att man får idéer om vad som är viktigt. Om 

forskningsfrågorna ännu inte är preciserade är det under denna process som de blir det. Sedan måste man 

ta fram analysfrågor som kommer att leda till att forskningsfrågorna blir besvarade (Ahrne & Svensson 

2015 s. 185).  

Denna metod kommer att användas både till läroplanerna och till läroböckerna. De analysfrågor som 

kommer att leda analysen mot besvarande av forskningsfrågorna är: 

1. Vilken betydelse har begreppet ”Värdegrunden” i de olika läroplanerna? 

2. Hur framträdande är värdegrunden i läroplanerna och kursplanerna? 
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3. Hur framträdande är värdegrunden i läroböckerna? 

4. Hur mycket speglar läroböckerna läroplanerna utifrån perspektiv på värdegrunden? 

Dessa analysfrågor kommer att genomsyra textanalyserna i detta arbete, det är dessa som är 

utgångspunkten för analysen.   

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är relevanta för sådana här arbeten. Med validitet menas 

giltighet, att studera det som varit avsikten att undersöka. Reliabilitet är om det är trovärdighet eller 

tillförlitligt. Om man till exempel ska göra en intervju är det viktigt att man är tränad för den uppgiften 

(Dimenäs 2007 s. 231). Däremot så är det oftast på kvantitativa metoder som dessa begrepp används 

mest (Specialpedagogiska institutionen 2016). Exempel på kvantitativ metod är enkät där man samlar 

information från olika håll. Detta arbete är alltså inte en kvantitativ undersökning. Men för att stärka 

validitet och reliabilitet kommer fler läroböcker till varje läroplan att granskas. Anledningen till att detta 

stärker validitet är för att det som ska studeras är hur läroböckerna och läroplanerna är kopplade till 

varandra ur perspektiv på värdegrunden. När fler än en bok till varje läroplan analyseras kan likheter och 

skillnader bli tydligare och även hur stark kopplingen är till läroplanen. När det kommer till reliabilitet 

handlar det om att vara tränad för uppgiften, som till exempel om intervju hade valts som metod hade 

det varit bra att genomföra provintervjuer. I detta fall analyseras totalt tio böcker, läroplaner och 

läroböcker sammanlagt, vilket gör att träning och provanalyseringar sker under arbetets gång.  

Den första delen av analysen är läroplanerna och sedan kommer läroböckerna. 

4.2 La roplan fo r grundskolan, Lgr 80. Inledande kapitel 
 

Det första kapitlet i Lgr 80 heter Mål och Riktlinjer. Det börjar med skolans mål. Det står att läroplanen 

speglar en demokratisk samhällssyn och en demokratisk människosyn. Värderingar, kunskaper, normer 

och färdigheter är något som skolan ska arbeta med aktivt och vidareutveckla och inte bara föra vidare 

generation efter generation. Sedan finns det underrubriker i detta kapitel som ”Likvärdig utbildning”, 

”Kunskaper och färdigheter” och ”Fostran och utveckling”.  

Under rubriken ”Likvärdig utbildning” som kommer först står det att alla ska ha lika tillgång till 

utbildning i grundskolan oavsett kön, sociala och ekonomiska förhållanden och geografisk hemvist. 

Skolstyrelsen ska sträva efter att klasser grupperas så att så allsidig social sammansättning som möjligt 

uppnås. Alla elever ska också ha samma möjligheter att fortsätta sina studier i gymnasieskolan oavsett 

val av ämnen, kurser och fria aktiviteter i grundskolan. Skolan ska ge alla elever en god start genom att 

lägga tyngd på grundläggande kunskaper och färdigheter. Det står även att ”Barn är olika då de kommer 

till skolan. Skolan bör heller inte sträva efter att göra dem lika. När de lämnar skolan bör de göra det 

med bibehållen individualitet och särprägel och med en uppövad förmåga att respektera individualiteten 
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hos andra människor” (Skolöverstyrelsen 1980 s. 14). Skolan ska ta väl hand om alla elever, skolan ska 

också uppmuntra och stötta eleverna i att utveckla sina intressen och sin förmåga. Elever med 

svårigheter och för barn och ungdomar som tillhör olika minoritet har skolan ett särskilt ansvar för. 

Detta är också anledningen till att skolan inte kan ge alla elever lika mycket hjälp. Elever med annat 

modersmål än svenska har rätt att få samma likvärdiga utbildning som andra och skolan ska även ta till 

vara på deras kulturarv samtidigt som skolan stärker deras språkutveckling (Skolöverstyrelsen 1980 s. 

14). Dessa punkter har koppling till detta arbete då det har koppling till värdegrunden. Allas lika värde, 

rätt till utbildning och stöd och annat som nämnts här faller under värdegrunden.  

Under rubriken ”Kunskaper och färdigheter” finns även där några punkter som har koppling till 

värdegrunden. Det står att oavsett kommande verksamhet ska kunskapsområden som behandlas ha 

grundläggande betydelse för alla. Detta leder till att skolan ska ge eleverna insikter i de stora 

samlevnads- och överlevnadsfrågorna, livsåskådningsfrågor, internationella frågor, hushållning med 

resurser, naturvetenskap och teknik, ekonomiska frågor, miljöfrågor, kulturfrågor, arbetslivs- och 

arbetsmarknadsfrågor, sexualfrågor, familjefrågor, lag och rätt, invandrarfrågor, farorna med alkohol, 

tobak och narkotika samt trafikfrågor (Skolöverstyrelsen 1980 s. 15). 

Under den sista rubriken, ”Fostran och Utveckling”, i kapitlet Mål och riktlinjer 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 praktisk, 

vardaglig handling” (Skolöverstyrelsen 1980 s. 16). Demokratins principer är tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan människorna. Skolan har då i ansvar att utveckla egenskaper hos eleverna som 

kan förstärka och bära upp dessa principer. En av skolans huvuduppgifter är att väcka respekt hos 

eleverna för människans egenvärde, sanning och rätt, för människolivets okränkbarhet och i och med det 

rätten till personlig integritet. Skolan ska fostra eleverna till att inse att ingen människa ska utsättas för 

förtryck och att ingen med svårigheter eller andra problem får lämnas åt sitt öde. Alla har, var och en, 

ansvar för att försöka att minska andras lidande, förnedring och smärta. Det demokratiska samhället ska 

utformas av självständiga och fria människor. Skolan ska verka för jämställdhet, solidaritet, för att 

invandrarna innefattas av samhällsgemenskapen och grundlägga en lust till att söka fredliga lösningar av 

konflikter. Skolan ska sträva efter att eleverna kan tänka sig in i hur andra har det och handla utefter det 

de tycker känns bäst. Samarbete sker mellan skola och hem när det kommer till fostran, huvudansvaret 

ligger dock alltid i hemmet och skolan kompletterar detta. Skolan har då ett medansvar för att eleverna 

utvecklas till ansvarstagande och demokratiska människor. Skolan har rätt att förvänta sig stöd från 

föräldrarna i sitt arbete. Det är också viktigt att skolan och föräldrarna förmedlar samma saker till barnen 

så att de ser att hem och skola är i samma omvärld (Skolöverstyrelsen 1980 s. 17). Som avslut på detta 

kapitel kommer ett citat som knyter ihop säcken, det lyder: ”Skolan skall vara öppen för att skiljaktiga 

värderingar och åsikter framförs och hävda betydelsen av ett personligt engagemang. Samtidigt skall 
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skolan hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider mot dessa. 

Skolan får alltså inte ställa sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska samhällets grundläggande 

värderingar. Skolan måste i stället medvetet verka för dessa värderingar och fostra eleverna till att 

respektera dem” (Skolöverstyrelsen 1980 s. 19).   

Det som nämnts ovan står i det första kapitlet i läroplanen och har koppling till det som värdegrunden 

står för. Ordet ”värdegrund” nämns inte men däremot ”värden” och sedan saker som har koppling till det 

som vi idag benämner som ”värdegrunden”.  

Nästa kapitel i Lgr 80 heter Riktlinjer för arbetet och är även detta indelat i underrubriker. Första 

rubriken heter ”Skoldagen” och handlar om fria aktiviteter, där stod det inte något som kunde kopplas 

till värdegrunden. Sedan kommer rubriken ”Samverkan mellan skola och förskola” där det handlar om 

vilka ansvar var och en har när de kommer till att eleverna ska gå från förskola till skola och vilken 

förberedelse eleverna kan få. Efter det kommer rubriken ”Samverkan mellan skola och hem” där saker 

nämns som också fanns med i det första kapitlet och det handlar om fostran. Hemmet har huvudansvaret 

när det kommer till fostran och skolan kompletterar detta. Fostran ska då ske utefter de demokratiska 

grundläggande värderingar som finns i samhället. Det nämns också att diskussioner bör ske mellan skola 

och hem när det kommer till skillnader i normer och uppfattningar i olika frågor för att överbrygga 

motsättningar som eventuellt kan förekomma (Skolöverstyrelsen 1980 s. 24). ”Samverkan mellan skola 

och föreningar”, ”Skola och kulturlivet”, ”Skolan och arbetslivet” och ”Planering av studierna” är 

rubriker som följer i kapitlet som inte har någon koppling till värdegrunden. Under rubriken 

”Urvalsprinciper” finns där en punkt där de tar upp solidaritet och att det är skolans ansvar att fostra 

eleverna så att de känner just solidaritet med andra folkslag, länder och kulturer samt att de ska känna 

samhörighet och förstå de minoritetsgrupper som finns inom landet (Skolöverstyrelsen 1980 s. 31). 

Under rubriken ”Saklighet och allsidighet” tar de upp igen att skolan ska klargöra och hålla fast vid de 

demokratiska grundläggande värderingar som nämnts tidigare och ta avstånd från det som strider mot 

dessa (Skolöverstyrelsen 1980 s. 33). ”Konflikter och konfliktlösningar” är rubriken som kommer efter 

där det står att konflikter och konfliktlösningar ska ha ett naturligt inslag i undervisningen och det ska 

föras diskussioner kring detta och varför de kan uppstå, till exempel att människor lever under olika 

sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden och detta kan göra att motsättningar uppkommer 

(Skolöverstyrelsen 1980 s. 33). Efter detta kommer en ny del i kapitlet som heter ”Det fria studievalet” 

och handlar om de fria aktiviteterna och ämnen, det vill säga inget om värdegrunden. Sedan kommer en 

ny del i kapitlet som heter ”Studie- och yrkesorientering” som handlar om framtida yrkesval bland annat 

men de tar också upp att skolan ska verka för jämställdhet och könsrollsfrågor (Skolöverstyrelsen 1980 

s. 36-37). 
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Efter detta kapitel kommer ett kapitel om metoder, efter det ett kapitel som heter ”Elever med särskilda 

behov” och sedan ett kapitel om planering och utvärdering. Även fast dessa kapitel genomsyras av de 

demokratiska grundläggande värderingarna är det ändå något jag valt att inte lägga fokus på eftersom 

detta arbete handlar om värdegrunden. Dessa kapitel innehåller inte många kopplingar till värdegrunden, 

vissa kopplingar finns och det togs med. I nästa del i arbetet kommer kursplanen för de 

samhällsorienterande ämnena i Lgr 80.  

4.2.1 La roplan fo r grundskolan, Lgr 80. Kursplanen fo r de samha llsorienterande a mnena 
 

Kursplanen är indelad i två huvuddelar, mål och huvudmoment. Huvudmomenten är indelade i olika 

rubriker samt att det är indelat för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet med olika kunskapskrav.  

Målen inleds med: ”Skolans samhällsorientering har ett särskilt ansvar för att fostra eleverna till 

medborgare i ett demokratiskt samhälle” (Skolöverstyrelsen 1980 s. 119). Detta har nämnts tidigare i 

detta arbete eftersom man genom att vara en demokratisk medborgare ska känna vad som är rätt och fel 

och känna till och agera efter alla människors lika värde, som är värdegrund. Det står även i målen att 

undervisningen ska ge eleverna kunskaper och förståelse om de lagar och normsystem som samhället 

vilar på. Undervisningen ska också ge eleverna insikt om vikten att värna om de demokratiska 

rättigheterna samt att skyldigheterna fullgörs (Skolöverstyrelsen 1980 s. 119). Undervisningen ska också 

bidra till att eleverna får förståelse för andra människor och andra människors villkor, detta som en 

grund för jämställdhet och solidaritet. De ska få kännedom om vad som format människor förr och vad 

som formar människors liv idag. Undervisningen ska syfta till att eleverna stärker respekten för 

människors grundläggande fri- och rättigheter. Undervisningen ska också leda till att eleverna får respekt 

för alla människor, för deras kultur, värderingar, levnadssätt och civilisationer. Undervisningen ska stå 

för de grundläggande demokratiska värderingarna och ta avstånd till det som strider mot dessa 

(Skolöverstyrelsen 1980 s. 120-121). Detta är alltså de mål som har anknytning till värdegrunden. Det 

handlar om det demokratiska samhället och att ha förståelse om de lagar och normsystem som samhället 

vilar på samt förståelse för andra människor. Detta kan tyckas vara delar som är relativt spridda men de 

har alla sin anknytning till värdegrunden. För att vara en medborgare i ett demokratiskt samhälle innebär 

det att man handlar efter de grundläggande demokratiska värderingarna, genom att ha förståelse om 

lagar och normer har man förståelse om vad som är rätt och fel samt att ha förståelse för andra 

människor har direkt anknytning till värdegrunden. 

Huvudmomenten är upp delade i rubriker: ”Människan”, ”Människans omgivning”, ”Människans 

verksamhet – tidsperspektivet”, ”Människans verksamhet – samhällsperspektivet” och ”Människans 

frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap”. Det som har koppling till värdegrunden är det som 

kommer att belysas samt att fokus är på lågstadiet och inte mellanstadiet och högstadiet. Under rubriken 
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”Människan” tar de upp att undervisningen ska ta upp och lära eleverna om sexualfrågor och 

samlevnadsfrågor samt könsrollsfrågor. Även barnens rätt ska de lära sig om (Skolöverstyrelsen 1980 s. 

122). Här står det bara nämnt att de ska lära sig om barnet rättigheter och inget mer utförligt. Under 

rubriken ”Människans verksamhet – tidsperspektivet” står det att undervisningen ska bearbeta olika 

värdefrågor och sakfrågor som väcker undran, intresse eller oro. Detta då ur ett tidsperspektiv 

(Skolöverstyrelsen 1980 s. 124). Efter detta kommer rubriken ”Människans verksamhet – 

samhällsperspektivet” där det står att undervisningen ska ta upp och lära eleverna om demokratins 

grunder, utifrån det arbetet som sker i klassen. Den ska även ta upp lag och rätt i närsamhället och i 

skolan, att följa dessa både i skolan och hemma (Skolöverstyrelsen 1980 s. 125).  

4.3 La roplan fo r det obligatoriska skolva sendet, fo rskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
 

1994 gavs läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet ut, det vill 

säga Lpo 94. Lpo 94 kom i två olika delar. Den första delen innehåller skolans värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer. Den andra delen innehåller kursplaner och betygskriterier. Dessa två ska nu 

granskas utifrån ett värdegrundsperspektiv. 

4.3.1 Lpo 94, skolans va rdegrund och uppdrag samt ma l och riktlinjer 
 

Det första kapitlet heter Skolans värdegrund och uppdrag och är indelad i underrubriker: 

”Grundläggande värden”, ”Förståelse och medmänsklighet”, ”Saklighet och allsidighet”, ”En likvärdig 

utbildning”, ”Rättigheter och skyldigheter”, ”Skolans uppdrag”, ”God miljö för utveckling och lärande” 

och ”Den enskilda skolans uppdrag”.  

Det första som står i Lpo 94 är att skolväsendet vilar på en demokratisk grund, och detta under första 

rubriken ”Grundläggande värden”. Enligt skollagen (1985:1100) ska verksamheten utformas så att den 

överensstämmer med de demokratiska grundläggande värderingarna och att alla som verkar inom denna 

verksamhet ska främja aktning för varje enskild människas egenvärde och respektera vår gemensamma 

miljö. Det är en viktig uppgift som skolan har när det kommer till att förmedla och förankra de 

grundläggande värden som samhällslivet vi lever i vilar på hos eleverna. Individens frihet och integritet, 

människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, alla människors lika värde samt 

solidaritet med utsatta och svaga är de värden som skolan ska förmedla och gestalta. Individens fostran 

till generositet, rättskänsla, ansvarstagande och tolerans är grunden till den överensstämmelse med den 

etik som förvaltas av västerländsk humanism och kristen tradition. Det står även: ”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 1998 s. 5). Detta tyder på alla människors lika värde och att alla 

är olika. Hela detta stycke är en förklaring till vad värdegrunden är och står för.  
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Nästa rubrik är ”Förståelse och medmänsklighet” och denna del handlar mycket om hur man ska 

behandla andra människor. Det står att skolan ska främja förmåga till inlevelse och förståelse för andra 

människor. Verksamheten ska präglas av omsorg om den enskildes utveckling och välbefinnande. 

Mobbning ska ingen utsättas för i skolan och om det finns tendenser till trakasserier ska dessa bekämpas 

aktivt. Kunskap, aktiva insatser och öppen diskussion är hur man ska bemöta intolerans och 

främlingsfientlighet. ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i 

en kulturell mångfald” (Skolverket 1998 s. 5). Att vara medveten om sitt eget kulturarv och att vara 

delaktig i det gemensamma kulturarvet leder till en trygg identitet och det är viktigt att utveckla denna. 

Utvecklingen av identiteten görs tillsammans med förmågan att leva sig in i andras värderingar och 

villkor och att förstå dem. Denna förmåga har skolan möjlighet och ansvar för att stärka för alla som 

verkar där, eftersom skolan är en kulturell och social mötesplats (Skolverket 1998 s. 5-6). 

Nästa del är ”Saklighet och allsidighet” och under denna rubrik står det att alla får ha sina uppfattningar 

och får föra fram dem. Skolan ska visa på personliga åsikter och låta alla ha dem. Föräldrar ska vara 

trygga när de lämnar sina barn på skolan att de inte blir ensidigt påverkade om något. De grundläggande 

värden som står i denna läroplan och i skollagen är det som alla som verkar i skolan ska arbeta efter och 

ta avstånd från det som strider mot dessa (Skolverket 1998 s. 6).  

Den fjärde rubriken är ”En likvärdig utbildning”. Elevens behov och förutsättningar är det som 

undervisningen ska anpassas efter. Undervisningen ska främja elevernas kunskapsutveckling och 

fortsatta lärande, detta med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, kunskaper och 

språk. Enligt skollagen ska utbildningen, oavsett i vilken del av landet den tar plats, vara likvärdig. De 

nationella målen anger normerna för likvärdigheten. ”En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov” (Skolverket 1998 s. 6). Det finns olika 

sätt till att nå målen. Undervisningen kan aldrig utformas lika för alla elever eftersom skolan har ett 

särskilt uppdrag för de elever som har svårigheter att nå målen av olika anledningar. Skolan ska aktivt 

jobba med jämställdhet, det vill säga främja mäns och kvinnors lika möjligheter och rätt. Det som bidrar 

till att forma elevers uppfattningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt är vilka krav som 

ställs på dem och hur de bemöts och bedöms på skolan. Traditionella könsmönster har skolan ett ansvar 

att motverka och eleverna ska få utrymme för att prova och sedan utveckla sina förmågor och sina 

intressen oavsett vilket kön de tillhör (Skolverket 1998 s. 6).  

Rubriken som kommer härnäst är ”Rättigheter och skyldigheter”. Det som står där som har koppling till 

värdegrunden är: ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda 
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eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet” (Skolverket 1998 s. 7). Undervisningen ska även bidra till 

att elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar utvecklas. Eleverna utvecklar sin förmåga att ta ansvar 

och att utöva inflytande genom att delta i planering och utvärdering av undervisningen samt att de får 

välja ämnen, kurser, aktiviteter och teman (Skolverket 1998 s. 7).    

Under rubriken ”Skolans ansvar” står det att skolan ska i samarbete med hemmen främja utvecklingen 

hos eleverna till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Ett uppdrag som skolan har är att 

föra över de grundläggande värdena till eleverna samt att främja deras lärande för att de sedan ska vara 

förberedda på att leva och verka i samhället (Skolverket 1998 s. 7). Seden kommer rubrikerna ”God 

miljö för utveckling och lärande” och ”Den enskilda skolans utveckling”. Under dessa rubriker fanns 

inget som kopplas till värdegrunden. Efter detta kommer nästa kapitel som heter Mål och riktlinjer. Där 

finns det ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå” samt en förklaring till vad som krävs för dem båda. 

”Mål att sträva mot” innefattar den riktning som skolans arbete har, det vill säga kvalitetsutvecklingen 

som önskas på skolan. ”Mål att uppnå” däremot innefattar vad eleverna ska ha uppnått som minst under 

sin tid i skolan. Skolan och skolhuvudmannen har i ansvar att se till att eleverna ges möjlighet att uppnå 

dessa mål.  

Sedan följer olika rubriker, vilka är: ”Normer och värden”, ”Kunskaper”, ”Elevernas ansvar och 

inflytande”, ”Skola och hem”, ”Övergång och samverkan”, ”Skolan och omvärlden”, ”Bedömning och 

betyg” och ”Rektorns ansvar”. Under de flesta av dessa rubriker finns mål och riktlinjer. Mål är då ”Mål 

att sträva mot” och/eller ”Mål att uppnå”, riktlinjer är för alla som verkar inom skolan och/eller det som 

ligger på lärarens ansvar (Skolverket 1998 s. 10). Under den första rubriken som heter ”Normer och 

värden” handlar det enbart om sådant som har koppling till värdegrunden. Som inledning till kapitlet står 

det: ”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (Skolverket 

1998 s. 10). Sedan finns det under denna rubrik endast mål att sträva mot och inte mål att uppnå. Under 

mål att sträva mot står det att elevernas förmåga att uttrycka och göra medvetna etiska beslut som är 

baserade på personliga erfarenheter och kunskaper ska utvecklas, eleverna ska respektera människors 

egenvärde, ta avstånd från förtryck och kränkande behandling och hjälpa andra människor, respekterar 

sin närmiljö och miljön i stort samt att eleverna kan leva sig in andras situationer och utvecklar en 

förmåga att handla utefter vad som känns bäst (Skolverket 1998 s. 10). 

Efter detta kommer riktlinjer och då är de både vad alla som arbetar i skolan ska göra och vad läraren 

ska göra. Det som alla som jobbar inom skolan ska göra är att de ska medverka till att eleverna utvecklar 

sin känsla för solidaritet, samhörighet och ansvar för människor och då inte bara i den närmaste cirkeln, 

skolans verksamhet ska präglas av solidaritet människor emellan, de ska motverka förtryck och 

trakasserier av alla dess slag och visa respekt för alla individer och i sitt arbete alltid utgå från ett 
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demokratiskt förhållningssätt. Det läraren ska göra är att det svenska samhällets värdegrund och de 

konsekvenser för det personliga handlandet det kan ge ska klargöras och diskuteras med eleverna, 

värderingar, problem och uppfattningar ska öppet diskuteras och redovisas, om någon form av 

kränkande behandling uppkommer ska detta uppmärksammas och om nödvändigt samråda med övrig 

skolpersonal vidta åtgärder, regler för samvaron och arbetet ska utvecklas tillsammans med eleverna 

samt ha ett samarbete med hemmet när det gäller elevernas fostran och genom det också klargöra vad 

skolans regler och normer är och att detta är en grund för arbetet (Skolverket 1998 s. 10-11).  

Nästa rubrik är ”Kunskaper” och där finns det inte lika mycket men det finns lite som har koppling till 

värdegrunden. I den inledningen står det att skolan har ett ansvar för att eleverna får kunskaper som 

behövs för alla samhällsmedlemmar och sedan utvecklar dessa. I mål att sträva mot finns där ett mål som 

skolan ska sträva efter att alla elever ska känna sig trygga och att de lär sig att visa respekt och ta hänsyn 

till andra människor (Skolverket 1998 s. 11). Sedan finns det även här mål att uppnå i grundskolan, 

vilket alltså är mål som eleverna ska ha uppnått efter de gått i grundskolan, där det står ”känner till 

grunderna för samhällets lagar och normer och vet om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i 

samhället” (Skolverket 1998 s. 12).  

Därefter kommer rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande” och i dess inledning står det, att kunna ta 

ansvar, vara delaktig och påverka vilket är de demokratiska principerna som ska omfatta samtliga elever. 

Sedan under mål att sträva mot står det att alla elever har kunskaper om dessa demokratiska principer 

och har förmåga att arbeta efter demokratiska former och utveckla dessa förmågor. Som riktlinjer för 

vad läraren ska göra är se till att samtliga elever oavsett social och kulturell bakgrund och kön får 

inflytande på verksamheten, det vill säga arbetsformer, undervisningens innehåll och arbetssätt. De ska 

även se till att det är jämställt och att alla får lika stort utrymme och inflytande i undervisningen. 

Eleverna ska även förberedas för vad de har för rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle 

och vad de har för ansvar och delaktighet i ett demokratiskt samhälle (Skolverket 1998 s. 15-16). Sedan 

kommer rubrikerna ”Skola och hem”, ”Övergång och samverkan”, ”Skolan och omvärlden” och 

”Bedömning och betyg” där det inte står något som har koppling till värdegrunden. Sista rubriken är 

”Rektorns ansvar”. Rektorn har ansvar för skolans resultat och har då ett särskilt ansvar för vissa andra 

punkter, vissa punkter är kopplade till värdegrunden och andra inte. En punkt är att motverka och 

förebygga kränkande behandling av alla dess slag, det vill säga rasistiska beteenden och mobbning, 

bland anställda och elever samt att handlingsprogram som skolan har upprättas, genomförs, följs upp och 

utvärderas. En annan punkt är ”ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika 

ämnen. Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och 

samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger” (Skolverket 1998 s. 19).  
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Detta är alltså det som står i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94. I denna är det alltså två kapitel som gåtts igenom i denna del och det var ”Skolans 

värdegrund och uppdrag” samt ”Mål och riktlinjer” och denna är utgiven 1998. Den första delen som är 

”Grundläggande värden” i första kapitlet är som sagt det som beskriver värdegrunden. Däremot 

genomsyras hela läroplanen av värdegrunden vilket har framkommit i och med att de andra delarna är 

med. Kursplanerna kom i form av en annan bok som heter Grundskolan – kursplaner betygskriterier och 

den är utgiven 1996. Nästa del kommer alltså att bestå av vad som står i samhällskunskapsämnet i 

kursplanen i Lpo 94.  

4.3.2 Kursplanen i samha llskunskap Lpo 94 
 

I inledningen till kursplaner och betygskriterier står det förklarande vad läroplanen innebär och vad 

kursplanen innebär. I läroplanen finns den värdegrund och de mål och riktlinjer som skolan ska ha, vilka 

regering och riksdag har angett. Detta är alltså den tidigare delen. I kursplanerna finns de krav som 

skolans undervisning har i de olika ämnena som staten ställer. I dessa krav anges av regeringen vilka mål 

varje ämne i sin undervisning ska sträva mot samt vilka mål som ska ha uppnåtts av eleven efter det 

femte respektive det nionde skolåret (Skolverket 1996 s. 5). Detta är då det som det ska handla om i 

denna kommande del.  

Kursplanen i samhällskunskapsämnet är uppdelad i olika delar. Första delen är kursplanen sedan 

kommer mål att sträva mot, efter det kommer ämnets uppbyggnad och karaktär. Sedan kommer mål som 

eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret och mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det 

nionde skolåret samt den sista delen som är betyg och bedömning. Dessa tre sista delarna är inget som 

kommer läggas fokus på då det är för de högre årskurserna och fokus i detta arbete är för de lägre 

årskurserna, det vill säga årskurs 1-3. Det som står under rubriken ”Kursplan” som är kopplat till 

värdegrunden är att eleverna genom samhällskunskapsämnet ska få de kunskaper som krävs för att 

fungera i samhället. Eleverna ska även bli förberedda för att verka och leva i samhället. Grundskolan ska 

också klargöra de grundläggande demokratiska värdena för eleverna samt ge dem förutsättningar för att 

lokalisera sig i en omvärld som är komplex (Skolverket 1996 s. 65).  

Under ”Mål att sträva mot” finns det tre punkter som skolan ska sträva efter att eleverna får med sig i 

undervisningen i ämnet samhällskunskap. Den första är att de får kunskaper om och handlar utefter 

demokratins värdegrund samt att de får förståelse för att samhället kan ses på olika sätt utifrån olika 

traditioner och ideologier. Det andra målet som har koppling till värdegrunden är att eleverna ska få 

kunskap om människors rättigheter och skyldigheter i samhället, samhällsförhållanden och ungdomars 

och barns villkor i samhället. Den sista är att de ska utveckla sin förmåga att argumentera och uttrycka 
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ståndpunkter självständigt för att sedan som medborgare kunna påverka samhället (Skolverket 1996 s. 

65).   

I ”Ämnets uppbyggnad och karaktär” handlar det om samspelet mellan samhälle och människa samt 

livsmönster och samhällsorganisation (Skolverket 1996 s. 66). Det vill säga mycket om hur ett samhälle 

är uppbyggt men inte så mycket om värdegrunden och de demokratiska värdena nämns. 

”Ämnets uppbyggnad och karaktär” är också indelad i två delar. ”Livsmönster och 

samhällsorganisation” och ”Perspektiv”. I delen ”Livsmönster och samhällsorganisation” handlar det om 

att människor ingår i olika sociala sammanhang så som familj och andra relationer samt grupper i arbetet 

eller på fritiden. Dessa grupper har olika värderingar och normer samt traditioner och kulturer som 

formar livet på olika sätt. Detta är alltså livsmönster. Livsmönster påverkas av ekonomiska, sociala, 

kulturella och geografiska förhållanden och kan skilja sig mellan män och kvinnor. Denna del handlar 

också om samspelet mellan samhälle och människa och att människan påverkas av samhället. Detta hör 

till samhällsorganisation. ”Förhållandet mellan livsmönster och samhällsorganisation avspeglas i olika 

kunskapsområden. Demokratins innebörd och tolkning har naturligtvis en relation till styrelseskick och 

andra delar av samhällsorganisationen, men också en bäring mot livsmönster i familj, grannskap, på 

arbetsplatsen, på fritiden” (Skolverket 1996 s. 66). Samhällskunskapsämnet ska behandla frågor som 

villkor som barn och ungdomar har i samhället, den växande människan i samhället, framtida studie- och 

yrkesval, skapande av sin identitet, kulturella och sociala aspekter, sex och samlevnadsfrågor samt 

frågor kring könsroller (Skolverket 1996 s. 66).  

”I samhällskunskapsämnet är tre perspektiv särskilt väsentliga, det historiska perspektivet, det 

pluralistiska perspektivet och det demokratiska fostransperspektivet” (Skolverket 1996 s. 67). På detta 

sätt inleds delen ”Perspektiv” och det som är relevant för detta arbete är det demokratiska 

fostransperspektivet. Undervisningen ska alltså innefatta ett demokratiskt fostransperspektiv. 

Samhällskunskapsämnet behandlar ofta centrala frågor som makt, förtryck och mänskliga rättigheter. 

När dessa frågor tillsammans med andra liknande frågor behandlas i undervisningen berör också ofta 

skolans värdegrund. Då är det viktigt att klargöra att skolan står för demokratins grundläggande värden 

och är inte värdeneutral. Här har då samhällskunskapsämnet en viktig uppgift, det är då att i 

undervisningen behandla den demokratiska värdegrunden och det i ett analyserande perspektiv samt att 

elevernas förmåga att värdera, granska och ta ställning utvecklas. Det står även i denna del, som är 

”Perspektiv” att: ”En demokratisk fostran innebär också att eleverna ges inflytande och får ta personligt 

ansvar; de skall få praktisera och reflektera över demokratiska arbetssätt och arbetsformer i skolan” 

(Skolverket 1996 s. 67).  Hela denna läroplan och kursplan känns mer utarbetad utifrån ett perspektiv på 

värdegrunden än Lgr 80. 
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4.4 La roplan fo r grundskolan, fo rskoleklassen och fritidshemmet 2011 
 

Lgr11 är den tredje och sista läroplanen som kommer att analyseras i detta arbete. Först analyseras de 

två första kapitlen som heter ”Skolans värdegrund och uppdrag” och ”Övergripande mål och riktlinjer”. 

Efter det ska kursplanen i samhällskunskap analyseras utifrån värdegrundsperspektiv.  

4.4.1 Lgr 11 Skolans va rdegrund och uppdrag samt o vergripande ma l och riktlinjer 
 

Detta kapitel består av åtta delar, de delarna är: ”Grundläggande värden”, ”Förståelse och 

medmänsklighet”, ”Saklighet och allsidighet”, ”En likvärdig utbildning”, ”Rättigheter och skyldigheter”, 

”Skolans uppdrag”, ”God miljö för utveckling och lärande” och ”Varje skolas utveckling”. Alla rubriker 

har inte koppling till värdegrunden men de som har kommer att lyftas här.  

Den första rubriken är ”Grundläggande värden” och det första som står där är att skolan vilar på en 

demokratisk grund och att verksamheten i skolan ska syfta till att eleverna inhämtar och utvecklar 

kunskaper och värden. Det var även så här som Lpo 94 började, med att skolan vilar på en demokratisk 

grund. De mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället i 

Sverige vilar på ska utbildningen förmedla och förankra respekt för. Alla som arbetar inom skolans 

verksamhet ska främja aktning för individs egenvärde samt respekt för den gemensamma miljön. 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla” (Skolverket 2011 s. 5). Detta sker genom individens fostran till generositet, rättskänsla, 

ansvarstagande och tolerans. Samt i överensstämmelse med etiken som kristen tradition och västerländsk 

humanism förvaltar ska skolans undervisnings också vara icke-konfessionell. Skolan har också i uppgift 

att låta alla elever hitta sin unika egenart och genom det ska eleven kunna delta i samhällslivet genom att 

göra sitt bästa när det kommer till ansvarig frihet (Skolverket 2011 s.5). 

Den andra rubriken är ”Förståelse och medmänsklighet”. Även här handlar det mycket om 

värdegrunden. Förmåga till inlevelse och förståelse för andra människor är något som skolan ska främja. 

Verksamheten ska också präglas av utveckling och omsorg om individens välbefinnande. I skolan ska 

ingen utsättas för diskriminerande handlingar eller annan kränkande behandling på grund av etnisk 

tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, ålder, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Tendenser till detta ska motverkas aktivt. Intolerans och 

främlingsfientlighet ska bemötas med öppen diskussion, aktiva insatser och kunskap. 

Internationaliseringen som det svenska samhället har och rörligheten över nationsgränserna som växer 

ställer krav på individer och deras förmåga att inse och leva med de värden som en kulturell mångfald 
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för med sig. Det som ger en trygg identitet är att vara medveten om sitt eget och delaktig i det 

gemensamma kulturarvet. Detta är viktigt att utveckla med koppling till förmågan att leva sig in i och 

förstå andras värderingar och villkor. Skolan har här möjlighet och ansvar att stärka just denna förmåga 

för alla som verkar inom skolan eftersom skolan är en social och kulturell mötesplats (Skolverket 2011 

s. 5). 

Nästa rubrik är ”Saklighet och allsidighet”. Där står det ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar 

och uppmuntra att de förs fram” (Skolverket 2011 s. 6). Skolan ska ge möjligheter och framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden. Undervisningen i skolan ska vara allsidig och saklig. 

Föräldrar ska känna sig trygga med att skicka sina barn till skolan förvissade om att barnen inte blir 

påverkade ensidigt för någon åskådnings förmån. Som avslutning i denna del står det: ”Alla som verkar i 

skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta 

avstånd från det som strider mot dem” (Skolverket 2011 s. 6).  

Den fjärde rubriken är ”En likvärdig utbildning” där det står att varje elevs behov och förutsättningar är 

det som undervisningen ska anpassas till. Med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, 

kunskaper och språk ska undervisningen främja elevernas fortsatta lärande och deras 

kunskapsutveckling. Det står även att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den tar plats. 

Med likvärdig utbildning innebär det inte att utformningen på undervisningen är samma överallt och att 

de resurser skolan har ska fördelas lika. Elevers olika förutsättningar och behov ska det tas hänsyn till. 

Undervisningen kan inte utformas lika för alla eftersom skolan har ett ansvar för elever som har 

svårigheter att uppnå målen av olika anledningar. Elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende 

av könstillhörighet ska skolan aktivt och medvetet främja. Att motverka könsmönster som begränsar 

elevernas val, utveckling och lärande är också ett ansvar som skolan har. Det som bidrar till att forma 

elevernas uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt är hur skolan organiserar själva 

utbildningen, vilka krav och förväntningar som ställs på eleverna samt hur de blir bemötta. Detta är 

varför skolan ska organisera utbildningen så att elever möts och arbetar tillsammans och att de prövar 

och utvecklar sina intressen och sin förmåga, på lika villkor och med samma möjligheter oberoende av 

könstillhörighet (Skolverket 2011 s. 6). 

Nästa rubrik är ”Rättigheter och skyldigheter”. Att förmedla kunskap om de grundläggande 

demokratiska värderingarna i undervisningen är inte tillräckligt, utan undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och på så vis förbereda eleverna för samhällslivet och att aktivt delta i det. 

Deras förmåga att ta personligt ansvar ska utvecklas genom detta (Skolverket 2011 s. 6-7). 

Den sista rubriken som har koppling till värdegrunden är ”Skolans uppdrag”. Skolan har ett uppdrag 

som innebär att de ska gynna elevernas lärande där de ska inspireras till att utveckla och inhämta 

kunskaper och värden. Skola och hem ska samarbeta med elevernas utveckling till kreativa, aktiva, 
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ansvarskännande och kompetenta individer och medborgare. Fostran och utbildning handlar egentligen 

om att föra över och utveckla ett kulturarv från en generation till nästa och det är då traditioner, värden, 

kunskaper och språk. Skola och hem ska samarbeta när det kommer till barnens fostran, här är skolan ett 

stöd för familjen. Skolan har i uppdrag att främja elevernas lärande för att genom detta förbereda dem 

för att verka och leva i samhället och detta gör skolan genom att förmedla och förankra grundläggande 

värden. Jämställdhet ska skolan verka för. Det skolan ska förmedla och gestalta är möjligheter och 

skyldigheter för alla människor och lika rättigheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan ska också 

främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet och detta i enlighet med de 

grundläggande värdena. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse om hur 

uppfattningar kan påverka människors möjligheter, uppfattningar då om vad som är kvinnligt och 

manligt. Eleverna ska utveckla sin förmåga att granska könsmönster kritiskt och hur dessa kan begränsa 

människors livsvillkor och livsval. De sista två rubrikerna ”God miljö för utveckling och lärande” och 

”Varje skolas utveckling” har ingen koppling till värdegrunden (Skolverket 2011 s. 7-9). 

Nästa kapitel heter ”Övergripande mål och riktlinjer”. Det är upplagt så att varje del har en inledning, 

sedan kommer mål, sedan riktlinjer och då är det riktlinjer för alla som jobbar på skolan och riktlinjer för 

läraren. Den första delen är ”Normer och värden”. I inledningen står det ”Skolan ska aktivt och medvetet 

påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem 

komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang” (Skolverket 2011 s. 10).  I målen i 

denna del står det att varje elev kan utifrån kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter samt personliga erfarenheter göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande. 

Eleven ska respektera egenvärdet hos andra människor. Eleven ska också hjälpa andra människor och ta 

avstånd från förtryck, kränkande behandling och diskriminering. Eleverna ska handla utifrån vad de 

tycker känns bäst och kunna förstå och leva sig in i andra människors situationer. Respekt och omsorg 

för närmiljön och miljön i stort är också något som eleven ska göra (Skolverket 2011 s. 10).  

Härnäst kommer riktlinjer för alla som arbetar i skolan. Alla som jobbar på skolan ska medverka till att 

eleverna utvecklar sin förmåga att känna solidaritet, ansvar och samhörighet för människor, inte bara i 

den närmaste gruppen utan även utanför den. Verksamheten ska bidra till att skolan präglas av solidaritet 

och jämställdhet människor emellan. I verksamheten ska personalen bidra till att eleverna interagerar 

med varandra, oberoende av könstillhörighet. Alla som jobbar på skolan ska också motverka kränkande 

behandling och diskriminering, samt i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt 

och visa respekt för alla individer (Skolverket 2011 s. 10). 

Efter detta kommer riktlinjer för läraren. Det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för 

det personliga handlandet ska läraren klargöra och diskutera med eleverna. Läraren ska främja 

könsneutralitet och jämställdhet. Eleverna ska i undervisningen möta och arbeta tillsammans oberoende 
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av könstillhörighet och detta är lärarens uppgift att se till att de gör genom sin planering och 

genomförandet av undervisningen. Skiljaktiga uppfattningar, problem och värderingar ska öppet 

diskuteras och redovisas. Diskriminering och kränkande behandling ska uppmärksammas och i samråd 

med övrig personal förebygga och motverka detta genom att vidta nödvändiga åtgärder. Läraren ska 

tillsammans med eleverna ta fram regler för samvaron och arbetet i den egna klassen. Läraren ska också 

samarbeta med hemmen när det kommer till elevernas fostran och klargöra skolans regler och normer 

som ligger till grund för arbetet samt samarbetet (Skolverket 2011 s. 10-11).  

Nästa del är ”Kunskaper”. Det som har koppling till värdegrunden kommer att lyftas fram här. Under 

mål står det att eleven efter genomgången grundskola ska ha fått kunskaper om mänskliga rättigheter, 

demokratiska värderingar i skola och i samhället och samhällets lagar och normer samt att de fått 

kunskaper om vilken betydelse den egna livsstilen har för miljön, samhället och hälsan samt har 

förståelse för detta. Under riktlinjer för alla som verkar inom skolan står det att alla ska samverka för att 

en god miljö för utveckling och lärande finns på skolan. Riktlinjer som läraren ska ta hänsyn till är varje 

enskild elevs förutsättningar, behov, tänkande och erfarenheter (Skolverket 2011 s. 12).  

Den tredje delen är ”Elevernas ansvar och inflytande” där det står i inledningen: ”De demokratiska 

principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever” (Skolverket 2011 s. 

13). Under mål i denna del står det att varje elev ska ha kunskaper om demokratins principer och att 

förmågan att arbeta i demokratiska former utvecklas. Riktlinjer som läraren ska jobba utefter är att jobba 

för att alla elever får lika stort inflytande och utrymme i undervisningen oberoende av könstillhörighet 

samt att förbereda eleverna för det medansvar och delaktighet samt de skyldigheter och rättigheter som 

ett demokratiskt samhälle präglas av (Skolverket 2011 s. 13-14). De två nästkommande delarna i detta 

kapitel, ”Skola och hem” och ”Övergång och samverkan” har ingen direkt koppling till värdegrunden.  

Nästa del är ”Skola och omvärlden” och det som har koppling till värdegrunden här är riktlinjer för alla 

som verkar inom skolan och det är att könstillhörighet eller social eller kulturell bakgrund inte ska 

begränsa elevens studie- och yrkesval (Skolverket 2011 s. 15). Mål och riktlinjer för läraren har i denna 

del ingen koppling till värdegrunden. Efter detta kommer delen som heter ”Bedömning och betyg” och 

den har inte heller någon koppling till värdegrunden.  

Den sista delen i detta kapitel är ”Rektorns ansvar”. Rektorn har ansvar för att undervisningen och 

utbildningen planeras så att eleverna arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Rektorn har 

också ansvar för att ämnesövergripande kunskapsområden som trafik, miljö, konsumentfrågor, 

jämställdhet, riskerna med tobak, alkohol och andra droger samt sex och samlevnadsfrågor integreras i 

olika ämnen (Skolverket 2011 s. 17). I dessa inledande kapitel står det mycket i koppling till demokrati 

och värdegrund, däremot vilar skolan på en demokratisk grund och med det kommer de grundläggande 

demokratiska värderingarna.  
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4.4.2 Kursplanen i samha llskunskap Lgr 11 
 

De samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap delar centralt innehåll 

och kunskapskrav. Syftesdelen är det enda som skiljer dem åt och som endast är inriktat på just det 

ämnet. 

Nu kommer det lyftas fram vad kursplanen i ämnet samhällskunskap säger om värdegrunden. I 

syftesdelen står det att eleverna genom undervisningen ska få förutsättningar att se samhällsfrågor ur 

olika perspektiv. Genom detta ska eleverna utveckla sin förståelse för betydelsen av jämställdhet, sina 

egna och andra människors levnadsvillkor, hur olika åsikter och intressen uppstår samt hur de kommer 

till uttryck samt hur olika parter försöker påverka samhällsutvecklingen. Det står också i syftesdelen att 

eleverna genom undervisningen utvecklar förtrogenhet med demokratiska arbetssätt och processer och 

med de mänskliga rättigheterna. Undervisningen ska också bidra till att eleverna skaffar sig kunskap om 

samt förmåga att reflektera över de principer och värden som ett demokratiskt samhälle utmärks av. 

Förståelse för vad det innebär att vara en ansvarstagande och aktiv medborgare i ett samhälle som 

förändras snabbt är också något som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla. I de 

sammanfattande punkterna i syftesdelen står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga 

att ”uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera 

utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv” och ”reflektera över mänskliga rättigheter samt 

demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser” (Skolverket 2011 s. 224-225). 

I centralt innehåll finns det fyra rubriker: ”Att leva tillsammans”, ”Att leva i närområdet”, ”Att leva i 

världen” och ”Att undersöka verkligheten”. Under rubriken ”Att leva tillsammans” står det att 

undervisningen ska behandla livsfrågor som har betydelse för eleven som till exempel rätt och orätt, gott 

och ont, könsroller, kamratskap, relationer och jämställdhet. ”Att leva i närområdet” har ingen koppling 

till värdegrunden. Nästa rubrik är ”Att leva i världen”. Där står det att undervisningen ska behandla 

barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) och alla 

människors lika värde, alltså grundläggande mänskliga rättigheter. Under den sista rubriken ”Att 

undersöka verkligheten” finns heller ingen koppling till värdegrunden (Skolverket 2011 s. 225-226).  

Nu kommer sista delen ur kursplanen som är kunskapskrav. Detta är vad eleven ska ha uppnått för 

godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre. Eleven har kunskaper på en grundläggande nivå om barnets 

rättigheter och några mänskliga rättigheter och visar detta genom att ge exempel på vad detta kan 

innebära hemma och i skolan. Eleven kan också samtala om de regler och normer som finns i vardagen 

och ger exempel på varför dessa kan behövas (Skolverket 2011 s. 229).  
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För att knyta ihop säcken efter analysen av dessa tre läroplaner så har det innehållsmässigt inte ändrats 

drastiskt sedan Lgr 80 till Lgr 11, det är fortfarande ganska likt. Givetvis förändras saker i läroplanerna 

och kursplanerna i samhällskunskap med åren eftersom samhället förändras men det är inga stora 

förändringar. Det som förändrats som är mest tydligt är utformningen på kapitlen och kursplanen, 

upplägget är annorlunda. Slutsatsen jag drog av detta var att de skulle finnas fler tydliga riktlinjer och 

mål för de lägre årskurserna och inte bara de högre samt att det skulle vara mer strukturerat. Dock anser 

jag att alla dessa läroplaner är strukturerade och tydliga. Lpo 94 och Lgr 11 är de två läroplanerna som är 

mest lika varandra, kanske beror det på att samhället inte förändrades så mycket mellan de läroplanerna 

som mellan Lgr 80 och Lpo 94? Oavsett anledning var det väldigt lika innehåll om inte exakt lika 

innehåll i Lpo 94 och Lgr 11, då i de inledande kapitlen, där de är mycket samma rubriker med samma 

innehåll.  

4.5 Textanalys av la robo cker 
 

Jag har valt att analysera tre läroplaner, Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11, utifrån ett värdegrundsperspektiv. 

Detta ska nu också göras med läroböcker för årskurs 1-3 i ämnet samhällskunskap och kopplat till dessa 

tre läroplaner. Det som böckerna kommer att analyseras utifrån är alltså värdegrunden men även andra 

områden kommer tas upp då de har koppling till värdegrunden. Demokrati är ett område som har stor 

plats i detta arbete då det har koppling till värdegrunden. 

4.5.1 La robo cker till Lgr 80 
 

Till Lgr 80 är det en serie av tre böcker, en bok för varje årskurs från årskurs 1-3. Den heter Viva – 

Viktigt att veta för orienteringsämnen, även naturvetenskap är alltså med i dessa böcker. Dessa är 

skrivna av Barbro Malm Lindell och Gunvor Petersson. Den första boken kom ut 1983, den andra 1984 

och den sista 1986.  

I den första boken fanns det inte så mycket som kan kopplas till värdegrunden. Det som boken dock tog 

upp var att på skolan bestämmer vi tillsammans och att de regler som finns är för att alla ska trivas och 

arbeta bra tillsammans. Det fanns även en arbetsruta till detta där det var både enskilda övningar och 

samarbetsövningar. En fråga var vilka regler som ska finnas i klassen, en annan var vilka regler som ska 

finnas skolgården och den sista uppgiften var att eleverna skulle måla och berätta vad de kunde göra på 

rasten (Malm Lindell & Petersson 1983 s. 8-9). Det är som sagt lite om just värdegrund och även 

demokrati som även det har tagits upp mycket i detta arbete då det går lite hand i hand, men det finns 

såklart en del kopplingar till Lgr 80 utifrån denna lärobok. Till exempel i det första kapitlet, Mål och 

Riktlinjer som börjar med skolans mål där det handlar mycket om demokrati. Det står där att hela 

läroplanen speglar en demokratisk människo- och samhällssyn (Skolöverstyrelsen 1980 s. 13). Just det 
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som tas upp i denna lärobok har direkt koppling till demokrati eftersom det handlar om att bestämma 

tillsammans om regler. Vilket leder vidare till nästa koppling till Lgr 80 som är att eleverna ska få 

kunskaper och förståelse om de lagar och normsystem som samhället vilar på (Skolöverstyrelsen 1980 s. 

119). Det står även i huvudmomenten under rubriken ”Människans verksamhet – samhällsperspektivet” 

att eleverna ska lära sig om demokratins grunder utifrån arbetet i klassen. Undervisningen ska även ta 

upp lag och rätt, då i närsamhället och i skolan, samt att dessa ska följas både i skola och hem 

(Skolöverstyrelsen 1980 s. 125). Lagar är regler som samhället har, men för elever i årskurs 1 är det 

svårt att få förståelse för något som är så stort och som inte är nära deras egen vardag. Då är det bra att 

börja med deras närmiljö som klassrum och skolgård och bygga upp regler som ska hållas där, för att 

sedan bygga vidare på detta och öka vidden på begreppet ”regler”. 

Nästa bok i denna serie är då anpassad för årskurs 2 och i denna har innehållet ökat när det kommer till 

värdegrunden och demokrati. Den kom ut 1984. Under rubriken ”Kunskaper och färdigheter” i kapitlet 

Mål och Riktlinjer att det är vissa kunskapsområden som ska behandlas som har grundläggande 

betydelse för alla elever, exempel på dessa kunskapsområden är familjefrågor, lag och rätt och farorna 

med alkohol, tobak och narkotika (Skolöverstyrelsen 1980 s. 15). Detta tas upp i läroboken där 

överskriften är ”Var rädd om hälsan” där de lyfter farorna med cigarretter och piptobak. Det står att i 

tobak finns giftiga ämnen och när man röker så får man in dessa gifter i kroppen. Det står även att den 

som en gång börjat röka sedan har svårt för att sluta (Malm, Lindell & Petersson 1984 s. 55).  

Efter detta tar boken upp barnens rättigheter. Där har de listat alla rättigheter som ett barn har: samma 

rättigheter oavsett tro, hudfärg, kön eller familj, rätt till att växa upp till sunda och starka människor, rätt 

till ett eget namn och ett hemland, rätt till att äta sig mätta, någonstans att bo och få vård när de är sjuka, 

barn med funktionsnedsättning ska få den hjälp och omsorg som anpassad till just dem, rätt till att växa 

upp i en gemenskap och känna sig älskade, förstådda och trygga samt rätt att gå i skola och leka och ha 

roligt. Alla barn ska även ha rätt att få snabb hjälp om något farligt händer, rätt till skydd mot orättvisa 

och grymhet och från att bli utnyttjade som arbetskraft samt att ha rätt till att växa upp utan hat eller 

rädsla och med vänskap, kärlek och fred omkring sig (Malm, Lindell & Petersson 1984 s. 56-60). Det 

som står kring barnens rättigheter är i huvudmomenten under rubriken ”Människan” där det står att 

eleverna ska lära sig om barnens rätt samt något om lagar och förordningar som då gäller barnen själva 

(Skolöverstyrelsen 1980 s. 122). När det gäller just barnens rättigheter så tar läroboken upp mycket om 

detta men läroplanen och kursplanen nämner det endast, att de ska lära sig om detta.  

Nästa område som läroboken tar upp är samhället och då i underrubriken som ”Tillsammans i 

samhället”, ”Vad behövs i samhället” och ”Ditt samhälle”. Under rubriken ”Tillsammans i samhället” 

tas det upp att människor i olika åldrar lever tillsammans i samhället, att ordet samhälle är ett gammalt 

ord och att det betyder sammanhållning, för att samhället ska vara bra att leva i måste alla hålla ihop och 
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hjälpas åt, barn och vuxna, alltså alla, har ett ansvar för hur samhället fungerar, att i samhället finns det 

regler och lagar som alla måste följa och att skolan är som ett litet samhälle och även där finns det regler 

som ska följas. I anknytning till detta kommer en diskussionsruta där det står frågor som eleverna ska 

svara på och det är frågor om hur eleverna tycker om samhället som de bor i, vad som är bra och fint och 

vad eleverna kan göra för att förbättra samhället. Sedan kommer rubriken ”Vad behövs i samhället” där 

det står att i samhället arbetar många med att hjälpa andra och att detta arbete kallas för samhällsservice. 

Det står även att i Sverige är det bestämt att var människor än bor ska alla ha samma service. Till detta 

finns det även här en diskussionsruta med frågor. Där frågor är om vad det finns för samhällsservice där 

eleven bor och vad som behövs för eleven samt att eleven ska skriva och berätta vilken samhällsservice 

den själv vill jobba med. Sista rubriken är ”Ditt samhälle” där eleverna ska ta reda på en hel del saker 

om deras samhälle. De ska ta reda på vad människor arbetar med, vad man kan göra på fritiden, hur 

barnen tas hand om, vad det finns för föreningar, bibliotekets öppettider, kyrkans öppettider, vart 

närmaste sjukhus är, hur sopor och avfall tas hand om och hur man kan resa till samhället (Malm, 

Lindell & Petersson 1984 s. 138-145). Överlag i Lgr 80 tas det upp mycket om att eleverna ska bli 

demokratiska medborgare i samhället och att de ska få vägledning dit, av både skola och hem, och att 

vilka värderingar som finns i samhället ska tas upp i undervisningen. Detta genomsyrar alltså i princip 

hela Lgr 80 då detta är ett viktigt område att ta upp då eleverna sedan ska leva och arbeta i samhället, 

vilket boken tar upp mycket om.  

Sista boken tar också upp en del om värdegrunden och det som kopplas till den och den är då anpassad 

efter årskurs 3. Den kom ut år 1986. Det första som tas upp som har koppling till detta arbete är ”Skolan 

– en arbetsplats” och det tas upp tidigt i boken. Det tas upp att skolan är en arbetsplats för både vuxna 

och barn och att få gå i skolan är en av barnens rättigheter, men trots det är det många barn i världen som 

inte får någon utbildning utan de måste istället arbeta för att få pengar för att kunna köpa mat och kläder. 

Sedan följer också att i Sverige bestämdes det för ungefär 150 år sedan en lag som säger att alla barn ska 

gå i skolan. Sedan tar boken upp läroplanen för grundskolan och lyfter att det i den står vad alla barn i 

Sverige ska lära sig när de går i skolan men att man måste ta lite i taget eftersom man inte kan lära sig 

allt på en gång. Detta kallas då för att planera. Planering av undervisningen förklarar boken att eleverna 

gör tillsammans med deras lärare (Malm, Lindell & Petersson 1986 s. 2). Detta berör lite samma ämnen 

som tidigare med barnens rättigheter och vad eleverna har rätt att få lära sig i skolan.  

Sedan tar boken upp allemansrätten vilket handlar om att värna om närmiljön och miljön i stort och det 

har en liten koppling till läroplanen och det är i kapitlet Mål och riktlinjer och under rubriken 

”Kunskaper och färdigheter” där det är kunskapsområden som ska behandlas som är grundläggande för 

alla (Skolöverstyrelsen 1980 s. 15). Dessa togs upp tidigare i denna del men då i koppling till farorna 

med tobak, nu är det miljöfrågor som är ett kunskapsområde som kopplas in här med allemansrätten. 

Boken beskriver att vi tack vare allemansrätten kan ströva fritt i naturen och att vi kan plocka svamp och 
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bär på mark vi inte äger. Detta är en gammal rättighet i Sverige som ger oss rätt till att gå vart vi vill i 

naturen, men det som är viktigt är att vi tänker på att inte störa eller förstöra och vara rädda om naturen 

så at vi kan ha kvar denna rättighet. Sedan radas det upp vad man får göra och vad man inte får göra i 

naturen. Till exempel så får man tälta en natt bara man inte gör det för nära någons hus och man får ha 

med sig hund men man måste hålla koll på den. Exempel på vad man inte får göra är att plocka växter 

som är fridlysta, ta fågelägg och fågelbon och elda om det är risk för brandfara (Malm, Lindell & 

Petersson 1986 s. 154-155).  

Även denna bok tar upp faror med tobak men även alkohol och narkotika och detta har också koppling 

till det som nämnts tidigare om de kunskapsområden som ska behandlas. Denna bok fastställer alltså den 

kunskap som eleverna fick med sig i förra boken kring tobak och utökar nu med att tala om riskerna med 

alkohol och narkotika (Malm, Lindell & Petersson 1986 s. 166-167).  

Denna läroboksserie har en bra progression från årskurs 1 till 3 och för god koppling till Lgr 80 och 

ibland tar boken upp mer än vad som står i läroplanen, som tillexempel när det kommer till barnens 

rättigheter. Böckerna innehåller allihop mycket bilder vilket gör att det känns mer lockande och det blir 

mer och mer text för varje bok, alltså anpassat efter årskursen.  

4.5.2 La robo cker till Lpo 94 
 

Till denna läroplan är det ingen serie med böcker utan det som finns är anpassad till årskurs 1-3 och 

sedan till årskurs 4-6. Min tanke var att ha minst två läroböcker till varje läroplan men när jag kom till 

Lpo 94 var det svårare att få tag på, det jag fick tag på var en bok för årskurs 1-3 och en bok till årskurs 

4-6. Inriktningen i detta arbete är för årskurs 1-3 så det är den boken som det kommer gå mer in på 

djupet på men för att se lite mer av progressionen tas även lite av boken för årskurs 4-6 med.  

Den bok som är för Lpo 94 som jag fick tag på är Puls Samhällskunskap en grundbok skriven av Maria 

Willebrand, bokförlaget är Natur & Kultur. Denna bok är utgiven 2004. Områden i denna bok som tas 

upp med koppling till detta arbete är ”Vårt samhälle”, ”Skolan” och ”Demokrati”.  I denna bok får vi 

följa två karaktärer, Sara och Sam. Boken börjar med att Sara och Sam visar var de bor och sedan tar de 

upp att det finns många olika slags hus, gator för att gå eller åka till olika ställen och torg. Sedan tar den 

upp att det finns rör under marken som el och vatten kommer genom som går till husen och rör som går 

från husen där det vattnet som är smutsigt åker ut. Staden förändras hela tiden för att den ska vara så bra 

som möjligt för de människor som bor där och det är många människor inblandade i detta arbete med 

planering av staden. Vidare finns det en bild på ett hus som har sina små fel som gör det besvärligt för 

människorna att bo där, eleverna får då i uppgift att ge förslag på vad som bör finnas i varje hus, i detta 

hus då till exempel rör i marken så att el och vatten kommer fram då det saknades. Efter detta tar boken 

upp vad stad och kommun är och att kommunen har ansvar för till exempel badhus och bibliotek. Att det 
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finns många sjukhus och vårdcentraler i Sverige tas också upp och att det finns så många för att man ska 

få snabb hjälp vart man är i landet. Det finns även en karaktär i boken som heter Frågetecknet som 

ställer en fråga angående delarna i boken som kan användas för diskussion. Vad skatt är och varför det 

behövs förklaras också här i anslutning till arbete (Willebrand 2004 s. 6-17). Allt detta behöver man veta 

som samhällsmedlem och vilka skyldigheter och rättigheter man har. Boken tar som sagt upp att när man 

arbetar och får lön så är en liten del av lönen skatt och det går till skolor till exempel så att barnen kan gå 

i skola utan att det kostar mycket pengar. I Lpo 94 i kapitlet Mål och Riktlinjer under rubriken 

”Kunskaper” står det att eleverna ska få kunskaper som behövs för alla samhällsmedlemmar och sedan 

utvecklar dessa (Skolverket 1998 s. 11). Eleverna ska även förberedas på vad man som samhällsmedlem 

har för rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle (Skolverket 1998 s. 16). I kursplanen står 

det även att eleverna ska få de kunskaper som krävs för att fungera i samhället (Skolverket 1998 s. 65). 

Det står alltså mycket om detta område i Lpo 94 och boken har tagit upp många delar som ett samhälle 

består av och förmedlar då kunskaper som behövs för att fungera i samhället.  

Nästa område är ”Skolan” där det beskrivs att nästan alla här i Sverige går i skolan till de fyllt 19 år och 

då är man sedan vuxen. Det tas upp att det finns både bra och dåliga saker i skolan och att man tycker att 

olika saker är bra och att olika saker är dåliga, det tas även upp att det år 1842 bestämdes att alla barn 

ska gå i skolan och vad man lär sig i skolan. Det beskrivs vidare att skolan är en arbetsplats och att det 

finns lagar hur det ska vara på en arbetsplats, på skolan ska det finnas bra belysning, riktiga möbler och 

bra luft och alla ska ha rast då och då under arbetsdagen. Trivselregler är också något som tas upp och 

att de finns för att beskriva hur man ska vara i skolan, klassen kan också ha egna regler. Sedan kommer 

en del om mobbning. Det förklaras vad mobbning är och att man enligt lag inte får mobba någon, de 

beskriver också hur det kan kännas för någon som blir mobbad och att alla säkert vet innerst inne att det 

är fel att mobba. Kamratstödjare beskrivs också och att man kan prata med den om det känns lättare än 

med läraren. Tillsammans med kamratstödjaren och några vuxna försöker man sedan lösa problemet. 

Frågetecknet ställer en fråga sen om hur eleverna gör för att slippa mobbning som kan användas för 

diskussion (Willebrand 2004 s. 32-39). Detta är ett väldigt viktigt ämne i skolan, så det är med mycket i 

läroplanen. Främst står det med i de två första kapitlen i läroplanen där det står att ingen ska i skolan 

utsättas för mobbning och tendenser till detta ska bekämpas aktivt samt att man ska ta avstånd från 

förtryck och kränkande behandling och hjälpa andra människor (Skolverket 1998 s. 5 & 10).  

Sedan kommer delen om demokrati. Området börjar med en berättelse som utspelar sig i Aten för 2400 

år sedan om hur demokrati uppkom och vad det är. Sedan tas politiker upp och att folket väljer fram det 

parti som man tycker tänker lika kring olika frågor och sedan beslutar det parti som fick flest röster om 

vad som ska ske i Sverige, eftersom alla människor i Sverige inte kan mötas och besluta om saker 

tillsammans. Efter detta tas klassråd upp och vilka olika roller som finns som till exempel ordförande 

och sekreterare och vad de har för uppgifter. Sedan tas det upp hur det kan vara hemma, man kan ha 
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familjeråd om saker som gäller hela familjen med föräldrarna som är vuxna tar oftast beslut själva. Efter 

detta tas barnens rättigheter upp och barnkonventionen samt FN. De beskrivs att FN är de som tagit fram 

barnkonventionen och att det tog tio år att skriva den. Sedan nämns några exempel på vad som står i 

barnkonventionen, till exempel att alla barn har lika värde och att alla barn har rätt till att gå i grundskola 

(Willebrand 2004 s. 40-47). Det första som står i läroplanen är att skolväsendet vilar på en demokratisk 

grund (Skolverket 1998 s. 5). Detta genomsyrar också hela läroplanen med de grundläggande 

demokratiska värderingarna och att eleverna ska bli demokratiska samhällsmedlemmar. Det står även att 

eleverna ska känna till sina rättigheter i samhället och det har då koppling till barnens rättigheter.  

Nu kommer då den bok som är anpassad för årskurs 4-6 i korta drag bara för att se hur progressionen är 

från boken för årskurs 1-3. Det är också Puls och boken heter också Samhällskunskap, skriven av Anna 

Lena Stålnacke och kom ut 2003. I denna bok är områdena väldigt lika som i den förra boken men det är 

mer utförligt och det har lagts till med om arbete, lag och rätt samt att allemansrätten tas upp.  

Från boken för årskurs 1-3 till 4-6 finns progression och goda kopplingar till läroplanen och kursplanen 

finns. I dessa böcker är det dock lite mindre bilder än i böckerna för Lgr 80 men däremot så finns det 

mer fria ytor i dessa för Lpo 94 som gör att det inte blir så rörigt att titta på. Den bok som är anpassad till 

årskurs 1-3 har jag svårt att se att en årskurs 1 skulle kunna sitta och läsa i då det är ganska mycket text 

men däremot skulle den kunna användas för att diskutera och arbeta tillsammans. Elever i årskurs 3 

däremot kan läsa i denna bok själva.  

4.5.3 La robo cker till Lgr 11 
 

Till denna läroplan har jag fått tag på två böcker anpassade till årskurs 1-3 båda två och från olika serier. 

Den ena är Puls SO-boken skriven av Göran Körner och Maria Willebrand, utgiven av Natur & Kultur år 

2011 och den andra är Boken om SO skriven av Annica Hedin och Elisabeth Ivansson, utgiven av Liber 

år 2013. 

Första boken som analyseras är Puls SO-boken. Denna bok är kopplad till de Puls-böcker för Lpo 94 och 

vi får även här se lite av Sam och Sara som var två karaktärer från de tidigare böckerna. Första området 

är ”I skolan” där det tas upp vad man lär sig i skolan och att alla ska rast, även trivselregler tas upp och 

att de finns för att alla ska må bra och känna sig trygga. Klassråd och elevråd tas också upp och att man 

då pratar om vad som kan bli bättre på skolan i klassråd och på elevråd lyfts det som sagts på klassråd. 

Sedan lyfts en del om kompisar och att det finns många orsaker till att man kan bli osams på rasterna, i 

samband med detta nämns också den gyllne regeln: Du ska vara mot andra som du vill att de ska vara 

mot dig. Efter detta tas mobbning upp och exempel på vad mobbning är samt att det är lag på att man 

inte får mobbas (Körner & Willebrand 2011 sid 6-15). Detta handlar mycket om demokrati och det är 

något som genomsyrar även denna läroplan. Skolväsendet vilar på en demokratisk grund och de 
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grundläggande demokratiska värderingarna är det skolan står för och som skolan ska förmedla till 

eleverna. Det står även att eleverna ska hjälpa varandra och ta avstånd från kränkande behandling och 

diskriminering och handla efter vad som känns bäst för dem (Skolverket 2011 s. 10).  

Nästa område är ”Vårt samhälle” som har koppling till detta arbete. Det tas upp att ett samhälle är en 

plats där människor bor tillsammans och att det finns hus som vi bor i och annat som ett samhälle 

behöver, till exempel vägar och gator, vatten, skolor och el. Vad en kommun är tas också upp och att det 

är politiker som bestämmer i kommunen. Vad skatt är och vart det kommer från nämns. Vart sopor och 

det smutsiga vattnet tar vägen förklaras också. Sjukhus är också något som tas upp och att det finns olika 

jobb på sjukhuset, som läkare och lokalvårdare. Sist i denna del nämns nyheter och nöje och vad som är 

information och vad som reklam förklaras (Körner & Willebrand 2011 s. 74-83). Detta är också något 

som följer med hela läroplanen eftersom eleverna ska få de kunskaper som behövs för att sedan leva och 

arbeta i ett demokratiskt samhälle. 

Sista området i denna bok som har koppling till detta arbete är ”Hela världen”. Det börjar med att visa en 

bild på en karta över jorden och sedan tar de upp att man kan känna människor från många olika delar av 

världen. Efter detta tas barns rättigheter upp och då också FN och barnkonventionen. I Lgr 11 står det i 

centralt innehåll för ämnet samhällskunskap att undervisningen ska behandla frågor som grundläggande 

mänskliga rättigheter som alla människors lika värde samt barnets rättigheter och då i enlighet med 

barnkonventionen (Skolverket 2011 s. 226). Detta står även med i kunskapskraven att eleverna ska ha 

kunskaper om detta på en grundläggande nivå (Skolverket 2011 s. 229).  

Nu kommer då den sista boken i denna textanalys som är Boken om SO. Första delen i denna bok som 

har koppling till detta arbete och då också värdegrunden är ”Du och jag” där det börjar med frågor om 

vem man är och vad man tycker om att göra, vad som gör att man blir glad eller ledsen. Sedan går det 

vidare till kompisar och vad eleven tycker är en bra kompis. Sedan tas det upp om vad som är orättvist 

och rättvist och eleven får då berätta vad den tycker är rättvist och orättvist. Detta är ett område som 

eleverna själva får fundera mycket kring och hur man är en bra kompis och hur man ska behandla andra 

människor. Detta står det också om i läroplanen, till exempel att skolan ska främja att elevernas förmåga 

att känna förståelse och inlevelse för andra människor ska utvecklas (Skolverket 2011 s. 5). 

Nästa område är ”Människan och naturen” där det tas upp att vi ska ta hand om naturen och inte förstöra 

den och hur vi kan hjälpa naturen att må bra. Det tas även upp sopor och att de kan få nytt liv. Detta står 

med i läroplanen att eleverna efter grundskolan ska ha fått kunskaper om bland annat mänskliga 

rättigheter och vilken betydelse sin egen livsstil har för samhället, hälsan och miljön (Skolverket 2011 

sid 12). Detta område handlar mycket om miljön, hur sopor hanteras och vart det ska slängas så att det 

kan återvinnas istället för att det behöver tillverkas nya saker.  
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Sedan kommer då sista området, ”Alla har rätt till ett bra liv”, som innehåller FN och vad de arbetar 

med, då alltså barnkonventionen. Det tas upp att barnkonventionen har 54 regler och några av dem tas 

upp. Sedan tas demokrati och diktatur upp och vad som skiljer dem åt och att när det är demokrati 

bestämmer folket och det gör vi när vi går och röstar om vilka politiker som ska styra Sverige. Detta 

med barnets rättigheter och barnkonventionen står med i centralt innehåll att undervisningen ska 

behandla detta och det står med i kunskapskraven att eleverna ska få grundläggande kunskaper kring 

detta (Skolverket 2011 s. 226 och 229).  

Puls SO-boken har betydligt mer text än Boken om SO. Båda böckerna har bra bilder och bra mängd med 

bilder. Det är dock svårt att se någon progression i böcker när de är utformade på detta viset men att 

använda dem som lärobok där eleverna själva ska läsa fungerar inte i årskurs 1 med någon av böcker 

skulle jag anse. Däremot skulle det fungera i årskurs 2 med Boken om SO och i årskurs 3 med Puls SO-

boken. Däremot skulle dom båda kunna användas i undervisningen från årskurs 1 just för att det är bra 

bilder så eleverna kan följa med i böckerna när läraren berättar. Båda böckerna har bra koppling till 

läroplanen och kursplanen men däremot tar Boken om SO upp relativt lite innehållsmässigt om man 

jämför med Puls SO-boken om till exempel mobbning, som är ett så viktigt ämne att arbeta med i skolan. 
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5 Analys 
 

I denna del kommer delen om metod, det vill säga textanalysen, kopplas till de olika teoretiska 

perspektiven och behaviorismen. I textanalysen har läroplaner och läroböcker analyserats utifrån 

perspektiv på värdegrunden, vad som står i de tre senaste läroplanerna om värdegrunden och hur 

respektive lärobok tar upp det i innehållet. Detta ska nu också få stöd från teori. 

5.1 Resultat, va rdegrund i la roplaner och la robo cker 
 

Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 är de läroplaner som har analyserats ur perspektiv på värdegrunden. Med 

detta har andra perspektiv tillkommit, som till exempel demokrati, då det har kopplingar till varandra. 

Alla dessa läroplaner har en utarbetad värdegrund och det står tydligt i de inledande kapitlen vad skolan 

står för och vilka riktlinjer lärare har för detta. Lpo 94 och Lgr 11 är lika varandra i både innehåll och 

utformning, Lgr 11 är dock mer utförlig. Lgr 80 skiljer sig mot dessa två i utformningen men har 

däremot också ett bra innehåll när det kommer till värdegrunden. Värdegrunden följer med från de 

inledande kapitlen till kursplanerna i samhällskunskap. Läroböckerna däremot tar upp olika mycket 

kring värdegrunden. De läroböckerna för Lgr 80 var en serie från årskurs 1 och upp till årskurs 3 där det 

fanns bra progression. Första boken tog inte upp mycket kring värdegrunden men desto mer togs det upp 

i bok två och tre. Vilket är bra då eleverna blir introducerade till ämnet i årskurs 1 och får sedan utveckla 

sina kunskaper. Läroböckerna för Lpo 94 och Lgr 11 är utformade för årskurs 1-3 i en bok, vilket gör det 

svårt för elever i årskurs 1 att följa med i boken själva då det är mycket text. Två läroböcker 

analyserades till Lpo 94 och två till Lgr 11. Det som sågs var att läroboken Boken om SO tog upp relativt 

lite kring värdegrunden. I jämförelse med den andra boken för Lgr 11, Puls SO-boken, så tar inte Boken 

om SO upp något kring mobbning vilket är ett viktigt ämne att diskutera om i skolan och arbeta mot.  

5.2 Koppling till teoretiska perspektiv och behaviorismen   
 

Fyra teoretiska perspektiv och en teori är med i detta arbete. Anledningen till att det valdes att ha med 

fyra teoretiska perspektiv var för alla dessa arbetar tillsammans, att ta bort en del skulle vara att ta bort 

en del av en cirkel och då är det inte längre en cirkel. De fyra olika perspektiven som togs med i detta 

arbete är inlärningsperspektivet, kognitiva perspektivet, utvecklingsekologiska perspektivet och 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Inlärningsperspektivets fokus är på att vuxna står som modeller 

och barn imiterar. Lärare har här en fin möjlighet för att arbeta med värdegrunden och då också 

diskutera mycket, eleverna kommer då enligt detta perspektiv att imitera. För att koppla detta med 

läroplanerna och läroböckerna kan läraren här arbeta utefter skolans värdegrund och lägga upp 

undervisningen så att eleverna imiterar, det vill säga får med sig detta och sedan handlar utefter det 
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själva. Det fokus som det kognitiva perspektivet har är att individer tar emot, lagrar, bearbetar och 

använder den information de fått till sig. Detta hänger ihop med inlärningsperspektivet eftersom när en 

lärare undervisar kring värdegrunden och eleverna får vara delaktiga i läroböckerna imiterar de sedan det 

som läraren sagt och gjort. Eleverna tar alltså emot information, lagar den, bearbetar den för att sedan 

använda den. Skulle inte eleverna få undervisning om värdegrunden hade de inte heller kunnat använda 

informationen om den och vet då inte vad som är rätt och vad som är fel att göra.  

Utvecklingsekologiska perspektivet menar att närmiljön och de övergripande systemen, som är koppling 

mellan skola och hem till exempel, påverkar individen. Detta har också koppling till de två tidigare 

perspektiven, värdegrunden, läroplanerna och läroböckerna. Skola och hem har viktiga roller att 

förmedla värdegrunden, de båda parterna består av vuxna människor. De vuxna står som modeller och 

tillför barnen med information. Barnen imiterar, de tar emot, lagrar, bearbetar och använder 

informationen. Läroplanerna är en grund för lärarens arbete och läroböckerna är ett verktyg. Läroplanen 

säger vad läraren ska jobba med och eleverna får ta del av detta genom läroböckerna. Även fast det är 

för mycket text i några av de böcker som tagits upp i detta arbete kan eleverna ändå vara med i böckerna 

och titta på bilder medan läraren berättar och undervisar. Skola och hem är elevernas närmsta närmiljö 

där de spenderar mest tid. Därför är det viktigt att lärare jobbar med detta i undervisningen och att även 

de vuxna i hemmet tar upp detta ämne.  

Det sista perspektivet som tagits upp i detta arbete är socialkonstruktionistiska perspektivet och detta 

perspektiv menar att identiteten konstrueras om med tiden som nya erfarenheter kommer. Detta kopplas 

till skolan värld som progression, som läroböckerna för Lgr 80. Undervisningen i skolan läggs upp så att 

området börjar med en liten del för att sedan bygga vidare. Detta är läroböckerna till Lgr 80 ett bra 

exempel för eftersom dessa tog upp en liten del för årskurs 1 och byggde sedan på för årskurs 2 och 

sedan för årskurs 3. Detta ger eleverna nya erfarenheter. Till exempel så togs barnets rättigheter och 

barnkonventionen inte upp i första boken utan tillkom sedan, det är för stort för elever i årskurs 1 att ta 

in och det blir progression. Detta ger då eleverna nya erfarenheter kring värdegrunden.  

Nu ska arbetet med textanalys kopplas till behaviorismen. Beteendepsykologin eller den gamla 

inlärningspsykologin är alltså behaviorismen. Behaviorismen kännetecknas av dess uppfattning om att 

människan är passiv och helt styrd av miljön, vilket är lite i linje med vad det utvecklingsekologiska 

perspektivet menar. Tre namn som nämnts i detta arbete som också är stora namn inom behaviorismen 

är Ivan Pavlov, John B. Watson och Burrhus Frederic Skinner. Ivan Pavlov studerade som tagits upp 

tidigare hundar och att de visste att de skulle få mat när det ringde i en klocka och till slut när de såg 

deras skötare. John B. Watson studerade en pojke vid namn Albert och huruvida hans känslor för en vit 

mus skulle vara om han utsattes för obehagliga saker som höga ljud när han såg musen. Tills slut blev 

Albert rädd för musen och grät bara han såg den. Burrhus Frederic Skinner studerade ur en annan vinkel 
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av behaviorismen som var belöning och bestraffning. Att människan upprepade saker som gjorde att de 

fick beröm och undvek saker som gjorde att de skulle få bestraffning. Alla dessa tyder på att miljön runt 

omkring människan har stor påverkan. Alla dessa studier kommer nu var och en att kopplas till 

värdegrunden, läroplanerna och läroböckerna.  

Pavlov studerade alltså hundar och deras salivutsöndring när en klocka ringde, sedan märkte han att 

salivutsöndring började bara de såg skötaren. Hundarna visste alltså då att de skulle få mat. De har blivit 

påverkade av miljön. På så sätt kan detta kopplas in i detta arbete. När eleverna får kunskaper om 

värdegrunden och sedan använder dessa kunskaper så känns det antagligen bra eftersom de fått lära sig 

om vad som är rätt och fel och hur andra ska behandlas, och blir då själva behandlade bra. Hundarna 

visste att de skulle få mat och när de fick det så kändes det förmodligen bra för dem med. Watson 

studerade Alberts känslor gentemot en vit mus. Obehagliga saker skedde när Albert såg musen, som 

högt ljud, och till slut blev Albert rädd för musen. Detta kan kopplas till detta arbete ur två vinklar. Det 

ena är att jobbas det inte med värdegrunden i skolan vet eleverna inte vad som är rätt och fel och hur det 

kan kännas för andra människor när man till exempel gör något som är elakt. Den man är elak mot blir 

ledsen och kan sedan bli rädd för människan som gjorde detta. Å andra sidan, jobbar man med 

värdegrunden och kopplar ihop det med scenarion blir det elevnära och eventuellt också lättare att förstå. 

I till exempel Puls SO-boken tas det upp om mobbning och de står då olika berättelser om barn som 

blivit mobbade och hur de mådde då. Tar läraren upp detta till diskussion och förklarar vad som står om 

de själva inte ännu kan läsa allt så kan förståelse öka. Dessutom fanns det bilder till detta i läroboken så 

eleverna ser att barnen då är ledsna.  

Skinner hade som sagt en annan vinkel på att studera utifrån inom behaviorismen och det var kopplat till 

belöning och bestraffning. Gör människan något bra får hon belöning men gör hon något som inte är bra 

får hon bestraffning. Hon kan även göra något för att undvika att få bestraffning som inte heller 

nödvändigtvis ger belöning heller. I värdegrunden står det att man ska hjälpa varandra och ta avstånd 

från mobbning. Om man ser att någon blir utsatt för mobbning och på något vis hjälper till får man en 

belöning av något slag, oftast en kommentar om att det var snällt och bra gjort. Är man istället den som 

mobbar får man bestraffning, hemmet får telefonsamtal från skolan och övrig skolpersonal som rektor 

blir involverade för att lösa problemet. Sedan kan man undvika att få bestraffning genom att avstå från 

mobbing, men man kanske inte heller säger till för att man själv inte vill bli utsatt eftersom det är en 

bestraffning från mobbaren för att man sa till någon vuxen till exempel. Det är en handling man gör för 

att undvika bestraffning men som heller inte ger belöning.  
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5.3 Slutsatser 
 

De slutsatser som har tagit av denna textanalys är att alla läroplanerna har en väl utarbetad värdegrund 

som kommer i uttryck i läroböckerna mer eller mindre. Utformningen av läroplanerna är det som skiljer 

dem mest åt, innehållet är mest uppdaterat efter den tid som var när den senaste läroplanen gavs ut. Lpo 

94 och Lgr 11 är dock väldigt lika varandra även innehållsmässigt men att Lgr 11 är lite mer utförlig. 

Som sagt så har läroböckerna bra koppling till läroplanerna och kursplanerna men däremot är det lite av 

innehåll när det kommer till värdegrunden i Boken om SO som tidigare nämnts. Som också nämnts 

tidigare är de teoretiska perspektiven och varför det är fyra av dem. Tidigare är förklarat att de alla har 

koppling till detta arbete, det vill säga värdegrunden och textanalysen. Vidare ska det återkopplas till 

validitet och reliabilitet som nämndes i början av delen med metod. Det som skrevs då var att validitet är 

giltighet, det vill säga om det som var tanken att undersökas var det som undersöktes. Reliabilitet är då 

trovärdighet, i detta fall då hur pass trovärdig denna textanalys är. Det nämndes också tidigare att det är 

oftast i kvantitativa metoder som dessa begrepp används, vilket detta arbete inte är då det har gjorts en 

textanalys. Validiteten är stark eftersom det som skulle undersökas i detta arbete var värdegrunden och 

det har undersökts ur många olika vinklar, flertalet läroplaner och läroböcker. Däremot har även andra 

delar kommit med som demokrati men det kan anses ha stark koppling till värdegrunden eftersom de 

grundläggande demokratiska värderingarna är det som samhället vilar på. Av den anledningen kom det 

med här. Reliabiliteten däremot är svårare att argumentera för eftersom det endast är mina ögon som har 

gjort denna analys och gjort den utifrån mitt perspektiv. Däremot så är textanalysen grundlig och tydligt, 

alla delar som har koppling till detta arbete är med.  
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6 Diskussion  
 

I denna del kopplas syfte och frågeställningar ihop med forskning och litteratur för att se om frågorna 

har besvarats. Däremot har en textanalys gjorts i detta arbete vilket gör att mycket redan har besvarats i 

den tidigare delen som är analys.  

6.1 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att granska läroböcker anpassade efter Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 samt att granska 

läroplanerna för att se likheter och skillnader läroböcker och läroplaner emellan. Läroböcker och 

läroplaner kommer att granskas för att se hur mycket de tar upp kring värdegrunden. Det som kommer 

att ligga i fokus när det undersöks i samhällskunskapsämnet är värdegrunden och värdegrundsarbetet. 

Läroplanerna och läroböckerna har sin plats i analysdelen men det som kommer kopplas ihop här är det 

som tidigare forskning och litteratur säger kring värdegrunden som är grunden för analysen samt att 

detta kopplas till själva analysen.  

I forsknings- och litteraturdelen förklarades värden och värdegrunden och samhällskunskapsämnet, samt 

historiska tillbakablickar på dessa. Detta för att jag ansåg att det var viktigt att få en grund om värden 

och vad samhällskunskap är innan de andra delarna kom in. En studie om gymnasielärares syn på 

undervisning kring värdegrunden och demokrati togs även upp där. Där kom det fram att demokrati får 

en större plats i undervisningen än vad värdegrunden får eftersom värdegrunden inte står med lika 

tydligt som demokrati i kursplanen. En del lärare jobbade ändå med värdegrunden kontinuerligt och 

integrerat i undervisningen, medan andra jobbade med det när tillfälle gavs och var då oplanerat och 

andra jobbade i princip aldrig med värdegrunden. Detta är något som är väldigt intressant för att det som 

jag själv har sett när jag har varit på VFU i årkurs 1-3 så jobbas det mycket med värdegrunden hela 

tiden. Den gyllene regeln finns uppsatt i klassrummet, det finns trivselregler som eleverna själva har 

varit med och tagit fram och elever och lärare diskuterar mycket kring detta. Något kan ha skett på 

rasten som gör att det tas upp en diskussion därefter. Men detta är som sagt årskurs 1-3 och kanske är det 

då lättare att integrera värdegrunden i dessa årskurser än på gymnasiet eftersom många lärare inte jobbar 

med värdegrunden på ett integrerat vis där.  

Det som också togs upp i forsknings- och litteraturdelen är boken Läraryrkets många ansikten skriven 

av Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll. I denna bok finns några lärares tankar och hur yrket har 

förändrats över tid. En lärare började jobba med 1969 års läroplan och fortsatte sedan med Lgr 80 och 

Lpo 94. Denna läraren menade att läraren förr hade en viss auktoritet. Lärare satte betyg, även fast denna 

läraren menade att det inte behövdes då eleverna skötte sig och gjorde bra ifrån sig i arbetet. Idag skulle 
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dock denna lärare förorda betyg då eleverna idag har svårare för att koncentrera sig och gör då heller inte 

sitt bästa i arbetet. En annan lärare menar att tillsammans med att Lgr 11 kom tillkom även en viss 

förvirring. Lärarna visste inte särskilt mycket om denna läroplan mer än att det skulle bli mer 

dokumentation. Dokumentationen menade denna lärare var tungt arbete och började leta efter nya jobb, 

vilket hen ansåg tråkigt då arbetet med eleverna är roligt (Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll 2012 

s. 8-9). Kanske är detta en av orsakerna till att många lärare slutade och att vi då hade för få lärare i 

landet och att yrket fick en lägre status. Lönerna har höjts efter detta för att göra det mer eftertraktat och 

nu är det en annan generation som utbildar sig till och är nyblivna lärare. Denna generation har haft Lpo 

94 och Lgr 11 som läroplan när de själva gick i skolan och har då själva varit med i utvecklingen.  

Detta hänger ihop med delen i syftet som handlar om läroplanerna, om det finns likheter och skillnader 

mellan läroplanerna, samt begreppet värdegrund och koppling till demokrati finns också här. Det 

tidigare stycket handlar om gymnasielärares undervisning om värdegrunden samt demokrati. Detta 

visade på att demokrati har en mer självklar plats i undervisningen än vad värdegrunden har då det 

undervisades om värdegrunden när tillfälle gavs eller inte alls, dock fanns undantag som undervisade om 

värdegrunden på ett integrerat vis. Detta togs med i arbetet även fast det var inriktat mot gymnasiet och 

detta arbetet är inriktat för årskurs 1-3 för att ta reda på hur det är i de högre årskurserna. Mina 

erfarenheter är av att vara på VFU i årkurserna 1-3 att värdegrunden är integrerad i allt som sker på 

skolan. Allt från undervisning, raster till kön utanför matsalen. Hur människor ska behandla varandra är 

något som tas upp mycket i undervisningen och har det hänt något på rasten som gör någon ledsen tas 

detta upp till diskussion. Kanske är det så att de lägre årskurserna har en större roll i att undervisa om 

värdegrunden för att ge eleverna som små en grund i hur andra ska behandlas och att de då på gymnasiet 

ses som något givet som eleverna redan har med sig? Eller så har det med kursplanen att göra, att det 

inte står något konkret om att lärare ska undervisa om värdegrunden? Oavsett anledning är värdegrunden 

ett viktigt område att undervisa om i alla ämnen, även på gymnasiet.  

I det andra stycket lyftes lärares tankar om läraryrket och läroplanerna. Dels att elever förr hade lättare 

att fokusera och göra bra ifrån sig i arbetet samt att tillsammans med Lgr 11 tillkom en viss förvirring 

och det enda säkra var mer belastning på lärare i och med mer dokumentation. Detta med dokumentation 

är inte något som lyftes i textanalysen om läroplanerna men däremot så drogs en slutsats att Lgr 11 är 

mer utförlig än de andra två läroplanerna som analyserades, det vill säga Lgr 80 och Lpo 94. Däremot 

gavs intrycket av läraren som ansåg att betyg behövs idag på grund av att eleverna har svårare att 

koncentrera sig att eleverna idag är lite mer livliga i klassrummet och visar inte varandra respekt genom 

att vara tysta och låta klasskompisarna arbeta. Genom att som lärare ha en utarbetad planering om 

värdegrundsarbetet kan eventuellt detta förhindras. Trivselregler är något som nämnts tidigare och detta 

är också ett tillfälle där eleverna får vara delaktiga. Om trivselregler tas fram där eleverna själva varit 

delaktiga kan det vara enklare att få lugn och ro i klassrummet. Detta är en del av värdegrundsarbetet, att 
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visa varandra respekt. Med andra ord tyder detta på att yrkesutövningen har förändrats med tiden som 

nya läroplaner tillkommit, speciellt Lgr 11.  

6.2 Fra gesta llningar 
 

De frågeställningar som är för detta arbete är: 

1. Hur har läroplanerna och kursplanerna inom samhällskunskapsämnet utvecklats över tid gällande 

värdegrunden?  

2. Hur har läroböckerna ändrats genom tiderna utifrån läroplaner och kursplaner i samhällskunskap? 

3. Hur mycket angående värdegrunden tas upp i läroböckerna? 

Frågorna har besvarats i analysdelen med att läroplanerna ser relativt lika ut från Lgr 80 till Lgr 11 när 

det kommer till värden men att Lgr 11 är betydligt mer utförlig. Det som däremot tagits upp här är att 

lärare ansåg att tillsammans med Lgr 11 tillkom även en viss förvirring och det enda de visste var att det 

skulle blir mer dokumentation, i och med detta var det även någon som bytte jobb eftersom det blev för 

tungt arbete. Läroböckerna följer den läroplan de är utformade efter bra. Samhället har förändrats och då 

förändras också läroplan och läroböcker efter det. Eftersom läroböckerna följer den läroplan de är 

utformade för bra förändras innehållet i läroböckerna när läroplanen förändras. Överlag tar läroböckerna 

upp mycket om värdegrunden förutom en av böckerna till Lgr 11 som är Boken om SO, som bara tog 

upp lite om värdegrunden i jämförelse med den andra boken för Lgr 11. Böckerna överlag är utformade 

på ett elevnära sätt när det kommer till bilder, vilket gör att eleverna har lätt för att följa med i boken. De 

böckerna för Lgr 80 har progression från årskurs 1 till årskurs 3 och är anpassade bra efter årskursen 

men däremot böckerna för Lpo 94 och Lgr 11 har relativt mycket text och det är svårt för årskurs 1 och 2 

att följa med i texten, årskurs 3 har lättare för att följa med i texten. Efter textanalysen på läroböckerna 

drogs slutsatsen att böckerna kan användas i undervisningen i alla årskurser men att de böckerna för den 

läroplan vi har nu, det vill säga Lgr 11, behöver läraren förklara mer och eleverna kan följa med i boken 

och titta på bilderna. Detta gör också att eleverna kan bli mer intresserade när de får titta på bilder till det 

som läraren pratar om.  

En forskning som togs upp var en historisk tillbakablick på värdegrunden och läroplanerna. Det är 

Lifmarks forskning och han tar upp att i Lgr 62 står att skolan ska fostra men att detta sedan försvinner 

med Lgr 69 och att lärares fokus istället ska läggas på elevers egen utveckling. ”Normgruppen” tillkom 

1978, vars skrift ”Skolan skall fostra” kom att prägla Lgr 80. Britt Mogård tillsatte ”Normgruppen” på 

grund av att hon menade att invandringen till Sverige hade ändrat villkoren för undervisningen. 

Föräldrar som kom från andra länder fick fostra barn i enlighet med deras kultur men om det skulle 

uppkomma konflikter skulle Sveriges ideal tas i beaktning, till exempel om jämställdhet. Värdegrunden 
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fick sedan en större plats i 1994 års läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan, detta dels för 

decentraliseringen under 1990-talet och dels för det mångkulturella samhället (Lifmark 2010 s. 12-13). 

Detta är en bakgrund till varför läroplanen ser ut som den gör idag med en väl utarbetad värdegrund. 

Denna forskning går ännu längre bak i tiden än läroböckerna för denna textanalys. I denna textanalys 

som gjorts börjar det med Lgr 80 men denna forskning visar på vad som ledde fram till Lgr 80, vilket 

var skriften ”Skolan skall fostra” som präglade Lgr 80. Innan detta stod det i Lgr 62 att skolan ska fostra 

men sedan försvann det till Lgr 69 men fick sin plats igen i Lgr 80 på grund av ”Normgruppen” som 

tillkom 1978. 

6.3 Slutsatser 
 

Det har varit intressant att göra en textanalys av tre läroplaner och läroböcker ur perspektiv på 

värdegrunden eftersom det är ett viktigt område i skolan. En textanalys görs på ett område som det finns 

lite kunskap om, och därför var detta en bra metod för detta arbete. Dels för att ta reda på hur 

läroplanerna har förändrats till den vi har idag och hur stor plats värdegrunden har i detta, men även för 

att ta reda på hur läroböckerna återspeglar det som står i läroplanerna. Som blivande lärare är det viktigt 

att läroplanen och värdegrundsarbetet är något som följer med redan första dagen på arbetsplatsen samt 

att detta sedan följer med i planeringen av undervisningen. När undervisningen planeras kommer 

läroböcker in och då är det bra att veta vad som tas upp i läroböckerna om detta viktiga område, det vill 

säga värdegrunden. Denna textanalys ger mer kött på benen så att säga när första arbetsdagen är på 

intågande och det finns en större grund att stå på när det nu har analyserats en utveckling, i läroplanerna 

och läroböckerna.  

Denna analys har gett mer kunskap men däremot är detta en metod som, av egna erfarenheter, inte är 

vanliga. De vanligaste är intervju eller enkäter och det finns mycket information om dessa men inte 

riktigt lika mycket om textanalys. Det krävs att inläsning sker om denna metod och när det kommer till 

den analys som gjorts i detta arbete där totalt tio böcker analyserats utvecklas kunskapen att analysera 

med tiden. Eftersom det utvecklas med tiden kan det behövas att det som analyserades först analyseras 

igen för att tränade ögon ska analysera. Av egna erfarenheter med denna metod så är den tidskrävande, 

det beror även på antalet böcker som ska analyseras, men även att det är en givande metod som öppnar 

upp för nya tankar och idéer när utbildningen nu avslutas och yrkeslivet börjar.  
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6.4 Vidare forskning  
 

I detta arbete har det gjorts en textanalys av Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 samt läroböcker till varje 

läroplan och dessa har analyserats ur perspektiv på värdegrunden. Det som hade varit intressant att göra 

är intervjuer för att ta reda på skillnader och likheter mellan textanalysen och vad lärare har för tankar. 

Något annat som hade varit intressant att gör är analys av digitala läromedel. Samhället blir mer och mer 

digitaliserat och så även undervisningen, därför hade det varit intressant att se om det finns andra 

läromedel som är digitala som går att använda i undervisningen eller om det är samma som eleverna har 

så att läraren kan visa på en smartboard eller liknande först och att eleverna sedan för göra det själva, 

samt vad lärare har för åsikter om digitalisering i undervisning. Detta har inte varit möjligt då 

textanalysen i sig varit tidskrävande och detta arbete är tidsbegränsat och har ett omfång på 30 

högskolepoäng.  
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