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Sammanfattning 

Studien undersöker om två närliggande generationer uppvisar tendenser till olika värderingar 

och om det går att se liknande tendenser i skillnader mellan de läroplaner som var aktuella då 

respektive generation gick i skolan. Ambitionen är inte att studera om värderingar formas i 

skolan eller hur stort inflytande skolan har på värderingsformande, utan ambitionen är att 

undersöka om det går att se liknande tendenser i värderingsskillnader uttryckta av 

generationerna och skillnader påvisade i läroplanerna.   

     Syftet är att urskilja om värderingar skiljer sig mellan de generationer som fostrats under 

läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94. Studien utgår från tidigare forskning om värderingar, 

generationer och den svenska skolans läroplaner, samt skolans fostrande uppdrag för att få en 

överblick över forskningsfältet och underlag för analys, samt diskussion om resultatet. 

     Analysen sker genom korstabulering av data från World Values Surveys enkätstudie i 

Sverige år 2011. Forskargruppen WVS jobbar internationellt och producerar forskning som 

citeras världen över och dess data finns tillgänglig offentligt för analys och forskning utanför 

WVS. 

     Resultatet visar att generationerna uppvisar signifikanta skillnader gällande egenskaper de 

anser vara viktiga att barn lär sig i hemmet. Utifrån Ronald Ingleharts två hypoteser 

socialisationsteorin och knapphetshypotesen diskuteras resultatet och dras slutsatser, för att 

sedan lägga fram hur studien bidragit till forskningsfältet. 
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1. Inledning 

Värderingar är centrala i dagens offentliga diskurs (Schwartz, 2006, s. 169). Att besitta 

gemensamma värderingar och överföra dem till nästa generation är något som anses viktigt i 

ett samhälle. Värderingar diskuteras flitigt men det är inte alltid så enkelt att förhålla sig till 

dem eftersom de kan variera mellan olika kulturer eller bara mellan grannar på samma gata. 

Något som i vardagligt tal berör värderingar är stereotyper. Ett exempel är från Svenska 

Dagbladet (Trejis, 2016-07-23) där Bi Puranen, forskare i World Values Survey-teamet, 

bedrivit forskning som beskriver den typiske svensken som ”en integritetshyllande 

ensamvarg, med stort förtroende för staten och som fortsatt har relativt stor respekt för det 

annorlunda”. Hon nämner ingenting om att det finns belägg för de introverta jantelagsdyrkare 

som annars är hur vi själva beskriver oss när karikatyrer av ”Svensken” ska skissas upp. 

Vidare problematiseras att vår höga tolerans mot det som är annorlunda riskerar att leda till en 

högfärd där vi i Norden ser oss som en moralisk stormakt. Värderingar är onekligen 

intresseväckande och betydelsefulla. 

     Värderingar kan också hänga samman med etik och moral. En välkänd och välanvänd fras 

– ofta på tal om moral eller hyfs – är ”det var bättre förr”. Frasen hänger samman med 

diskussioner om ungdomens förfall och diskussioner om hur generationer skiljer sig åt och 

värderar olika. En sociolog som studerar värderingar och menar att generationer skiljer sig åt 

vad gäller värderingar är Ronald Inglehart. Sedan 80-talet bedriver han forskning som 

kartlägger nationella värderingsskillnader mellan länder över hela världen (WVS, u.å.). Med 

forskningsteamet där bland andra tidigare nämnda Puranen ingår, World Values Survey har 

han samlat in data om värderingar genom enkätundersökningar. Den här studien intresserar 

sig för den del av Ingleharts värderingsforskning som berör värderingsskillnader mellan 

generationer. 

    Förutom att påvisa kulturella värderingsskillnader har Inglehart utvecklat två premisser han 

menar ligger till grund för värderingsutformning hos individer. Dessa premisser kommer ligga 

till grund för uppsatsens perspektiv på hur värderingar formas hos en människa och de 

kommer presenteras i kapitel 3. Kortfattat utgår den ena premissen från att värderingar formas 

under människans uppväxtår (Inglehart, 1977, s. 23) medan den andra beskriver sambandet 

mellan värderingar individ, samhälle och historia (Inglehart, 1977, s. 4).. 

     En plats där en stor del av uppväxttiden spenderas – i alla fall om man är uppvuxen i 

Sverige – är skolan. Skolan är i Sverige obligatorisk och har, förutom ett 

kunskapsförmedlande uppdrag, ett fostrande uppdrag. I Skollagen (2010:800) 4 § 1 kap. står 
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det uttryckligen att skolan har en central roll i att påverka elevernas värderingar: 

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

kunskaper och värden. /.../ Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.”. Riktlinjer för hur det ska ske finns i läroplanen som innehåller skolans 

värdegrund. 

      Skolan påverkas, precis som värderingar, av materiella förändringar på samhällsnivå; 

Staten avgör hur mycket resurser som läggs på skolan, och influerar skolans styrdokument – 

som Skollagen, läroplan och värdegrund – författas av Skolverket. Skolans läroplan innehåller 

etiska och moraliska riktlinjer och den revideras med jämna mellanrum, allt eftersom 

samhället förändras. Konsekvensen blir att olika generationer socialiseras under inflytande 

från olika läroplaner som uppmuntrar olika värderingar. Därför borde också de olika 

generationernas värderingar delvis skilja sig åt. 

     Skolan är bara en av flera arenor för uppfostran men innan sociala mediers utbredning kan 

man tänka sig att den hade större utrymme och betydelse för utformandet av värderingar. 

Därför intresserar vi oss för om de värderingar som uttrycks i den svenska skolans läroplaner 

avspeglas i värderingarna hos generationerna skolade under samma läroplaner. Med hjälp av 

utvärderingar av skolans läroplaner Lgr 80 och Lpo 94 1, generationsforskning och Ingleharts 

premisser kommer vi undersöka värderingar hos två generationer och se om och hur de 

förhåller sig. Hypotesen är att om man är uppvuxen i Sverige bör man också - åtminstone 

delvis - ha fostrats enligt den värdegrund som rådde under ens skoltid. Då borde det gå att se 

samma värderingsskillnader mellan generationerna som det går att se mellan de två 

läroplanerna.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka skillnader i värderingar mellan generationer och utifrån 

tidigare forskning och teori diskutera dessa skillnader och framförallt undersöka om det finns 

forskning som stryker att skolan har inverkan på formandet av värderingar – alltså om dessa 

värderingsskillnader på något vis kan kopplas till att generationerna fostrats under olika 

                                                           
1 “Lgr” och “Lpo” är förkortningar av olika benämningar på läroplan. ”Lpo” är 1994 års benämning och står för 

“Läroplan för det obligatoriska skolväsendet”.  ”Lgr” är förkortningen för läroplanerna från år 1980 och den 
senaste läroplanen 2011 och står för “Läroplan för grundskolan” (Skolverket, 2011). 
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läroplaner. För att undersöka det kommer enkätsvar från respondenter som fostrats under den 

svenska skolans grundföreskrifter år 1980 (Lgr 80) och 1994 (Lpo 94) att analyseras och 

resultaten från analysen kommer att diskuteras i förhållande till den forskning och de 

utvärderingar som finns av läroplansrevideringen från år 1994. Även om det skulle vara 

intressant att undersöka hur stor inverkan skolan har på värderingar är det något det redan 

skrivits en del om – och alltså kan användas i den här studien – och dels skulle det kräva ett 

betydligt mer omfattande arbete än som skulle kunna göras rättvisa här. Den här studien berör 

alltså en mindre del av intresseområdet och undersöker om det finns värderingsskillnader 

mellan två olika generationer skolade under varsin läroplan och om det finns liknande 

skillnader i läroplansinnehåll mellan Lgr 80 och Lpo 94.  

     Studien kommer att undersöka om generationernas värderingar skiljer sig åt genom analys 

av enkätdata från WVS. Resultatet av analysen kommer sedan ställas mot de båda 

läroplanernas skillnader i innehåll angående egenskaper skolan ska fostra eleverna till. En 

specifik fråga ur enkätundersökningen kommer att undersökas. Frågan handlar om egenskaper 

respondenterna värdesätter att barn lär sig i hemmet. Läroplanerna kommer sedan att 

användas som underlag för diskussion kring huruvida de signifikanta generations-skillnaderna 

i attityder och värderingar om uppfostran reflekteras i hur läroplanerna skiljer sig åt.  

Frågeställningen lyder: Kan skillnader i värderingar urskiljas hos de generationer som 

fostrats under Lgr 80 och Lpo 94?  

 

1.2 Avgränsningar 

Det finns en mängd inverkande faktorer på värderingsformande. Att avgränsa studien till att 

jämföra värderingsskillnader uttryckta i läroplaner med värderingsskillnader uttryckta mellan 

generationerna som var formbara och gick i skolan då dessa läroplaner var i bruk kan behöva 

motiveras ytterligare. Varför avgränsa studien till att undersöka parallella tendenser i 

värderingsskillnader mellan just generationer fostrade under läroplaner? 

    Valet att avgränsa studien till att främst diskutera värderingsformande utifrån skolan som 

inverkande faktor grundar sig i att vilja ge utrymme att mer djupgående diskutera en aspekt av 

värderingsformande – istället för att ta upp många olika inverkande faktorer, men inte ha 

utrymme att diskutera och presentera dem rättvist. Dessutom finns förutom ett intresse för 

värderingar ett intresse för skola och utbildning. Att ett av skolans två uppdrag är just fostran 

till bland annat viss värderingar blir då en intressant aspekt att lägga till en studie av 

generationsskillnader angående värderingar. 
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     Vidare gjordes också valet att göra en deskriptiv studie istället för att försöka påvisa ett 

orsakssamband. Som nämnt ovan beror det till viss del på att en studie av ett eventuellt 

orsakssamband mellan vad som står i skolans läroplaner och värderingsformande hos elever 

skulle kräva en betydligt större och mer omfattande studie, där många andra inverkande 

faktorers betydelse skulle vägas in. Att göra en sådan studie utan att först ha undersökt om det 

ens går att påvisa värderingsskillnader mellan generationer fostrade under olika läroplaner, 

skulle vara svårmotiverat.  

     Grundat i att vilja gå in mer djupgående på en omdebatterad inverkande faktor på 

värderingsutformande, samt en önskan att finna belägg och väcka intresse för vidare studier 

av skolans fostrande uppdrag och dess eventuella inverkan på värderingsformande, gjordes 

avgränsningen att studera just värderingsskillnader mellan generationer skolade under olika 

läroplaner. 

 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 ämnar ge en inblick i generationsforskning, värderingar, skolans läroplan och hur 

dessa är sammanhängande i praktiken. Avsikten är att presentera fälten så läsaren får en 

överblick och förståelse för studiens bakgrund när resultaten senare diskuteras utifrån dessa i 

kapitel 3. Som kommer att beskrivas och problematiseras löpande i arbetet, och som nämnts 

ovan, finns det en mängd faktorer som inverkar på värderingsformande. Skolan är bara en av 

många och det är dessutom en omtvistad sådan, varför det här presenteras forskning om 

huruvida läroplanen efterföljs i skolan och problematiken kring att omsätta styrdokument i 

praktiken.  

     I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska perspektiv. Här presenteras Clyde Kluckhohns 

definition av värderingar och Ronald Ingleharts två premisser för värderingsformande, vilka 

är grunden för tolkningen av studiens resultat och de slutsatser som dras av dessa. Kapitlet tar 

även upp hur vi menar att teorin förhåller sig till den tidigare forskningen presenterad i kapitel 

2. 

     Kapitel 4 behandlar metod. Här presenteras valet av data, urval, etiska riktlinjer och 

analysförfarande. Val av analys genom korstabulering istället för exempelvis en 

regressionsanalys motiveras med varför den valda metoden lämpar sig för att analysera 

materialet och hur väl analysmetoden och materialet passar frågeställningen. Begränsningar 
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och svagheter med metoden diskuteras, liksom dess styrkor och fördelar.  Reliabilitet 2och 

validitet3 diskuteras löpande i kapitlet i anslutning till valen av metod och tillvägagångssätt. 

     Resultat av analysen presenteras i kapitel 5. Det presentas sammanställt i tabeller. Tabeller 

med resultat som inte behandlas i varken kapitel 5 eller 6 redovisas i arbetets Bilaga. Endast 

de resultat där det påvisas signifikanta skillnader mellan generationerna behandlas. Dessa 

resultat är självklart också intressanta, men den här studiens fokus ligger på de faktiska 

skillnaderna mellan generationerna och inte på likheterna. Denna avgränsning möjliggör en 

mer utförlig diskussion och mer ingående tolkning av de resultat som behandlas. 

    Avslutningsvis knyts säcken ihop med diskussion och slutsatser. Här är det tänkt att 

huvudfrågeställningen ska besvaras genom att dra slutsatser utifrån teori och tidigare 

forskning. Det kommer även att problematiseras hur val av teoretisk utgångspunkt och 

analysförfarande kan ha påverkat resultatet.   

 

 

 

  

                                                           
2 Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet - replikerbarheten. Hög reliabilitet innebär låg förekomst av 

slumpmässiga fel i undersökningen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 104). 
3  Validitet avser om vi mäter det vi vill mäta, dvs om operationaliseringen är exakt (ibid.). 
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2. Tidigare forskning 

I kapitlet följer en översiktlig kartläggning av forskning om generationsskillnader, värderingar 

och skolans fostrande uppdrag. Ambitionen är att förtydliga hur fälten hänger ihop och hur 

frågeställningen; Kan skillnader i värderingar urskiljas hos de generationer som fostrats 

under Lgr 80 och Lpo 94? kan härledas från den forskning som finns sedan tidigare. 

 

2.1 Generationsforskning om värderingsskillnader 

När det talas om generationsskillnader talas det ofta om att “det var bättre förr” och att det 

“går utför med dagens unga”.  Det omstridda moraliska förfallet bland unga är inte relevant 

för den här studiens frågeställning4, men något som däremot är intressant är om det går att 

påvisa skillnader mellan generationer och deras värderingar. Botvar (2005) intresserar sig för 

generationsskillnader och undersöker huruvida det finns belägg för myten om det moraliska 

förfallet bland unga, genom att jämföra synen på etik och moral mellan generationer. 

Resultatet visar på att det finns skillnader mellan generationer i hur de tar sig an etiska 

dilemman; De äldre generationerna tror på generella och grundläggande universella 

värderingar om vad som är rätt och fel, medan yngre generationer tänker mycket kring hur 

deras agerande påverkar deras omgivning (Botvar, 2005, s. 185). Generationernas moral är 

som sagt inte intressant för vår studie, men att det går att se skillnader i värderingar mellan 

generationer gör att det kan tänkas finnas värderingsskillnader också mellan de åldersgrupper 

som behandlas i analysen senare i vår studie. 

    Vidare talar man om generationsindelning genom kategorierna “Baby-Boomers” och 

“Generation X, Y och Z”. En forskare som sammanfattat utmärkande kriterier för respektive 

generation är Wiedmer, som bland annat skriver att generation X är födda under andra halvan 

av 60-talet fram till 80-talet (Wiedmer, 2015, s. 53). De personer i Sverige som fostrats under 

Lgr 805 hör alltså till denna generation. De som är fostrade under Lpo 946 är födda under 80- 

och 90-talet och tillhör därför Generation Y (Wiedmer, 2015, s. 54). Även här betonas 

generationsskillnader - Wiedmer skriver att Generation X har högre utbildning än tidigare 

                                                           
4 Moral i sig är inte intressant här eftersom det ska undersökas om det kan påvisas värderingsskillnader – fokus 
ligger så att säga inte på att värdera värderingarna, vilket en diskussion om moral skulle ha svårt att undvika. 
Målet är att beskriva skillnader och likheter i värderingar, för att sedan diskutera dessa med grund i tidigare 
forskning och teori. 
5 “Lgr” och “Lpo” är förkortningar av olika benämningar på läroplan. ”Lpo” är 1994 års benämning och står för 
“Läroplan för det obligatoriska skolväsendet”.  ”Lgr” är förkortningen för läroplanerna från år 1980 och den 
senaste läroplanen 2011 och står för “Läroplan för grundskolan” (Skolverket, 2011). 
6 Ibid. 
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generationer och att de prioriterar frihet och självständighet högt jämfört med andra 

generationer. Generation Y däremot, förväntar sig mycket återkoppling och respons på det de 

gör och de är ständigt uppkopplade på sociala nätverk. Wiedmer förklarar dessa 

generationsskillnader utifrån att omtalade händelser i samhället påverkat generationernas 

värderingar under deras uppväxt, vilket också Inglehart utgår ifrån. Därför blir det intressant 

att stämma av dessa generationsskillnader mot resultatet i studien. 

     Forskningen behandlar generationsskillnaderna ur två olika perspektiv: De förklaras 

antingen med generationseffekter - såsom Wiedmer förklarar skillnaderna, med olika 

formande händelser på samhällsnivå under uppväxten - eller med livscykeleffekter. 

Livscykeleffekter är effekter som kommer av att man befinner sig i olika stadier i livet, 

exempelvis att unga vuxna ofta har lägre inkomst än medelålders – något som inte beror på att 

de har olika uppväxtförhållanden utan på att de inte haft samma tid att skaffa utbildning och 

arbeta sig upp till bättre betalde yrkespositioner. Ålder har oomtvistligen betydligt större 

inverkan på värderingar än vad andra variabler har som exempelvis kön (Hellevik, 2014, s. 

54). Frågan är dock om det beror på att unga vuxna och medelålders vuxna helt enkelt 

befinner sig i olika faser i livet eller beror skillnaderna på olika uppväxtförhållanden? Om 

skillnaderna mellan generationer endast beror på livscykeleffekter borde samma värderingar 

råda idag som för hundra år sedan och så är inte fallet. Detta indikerar att det finns vissa 

skillnader mellan generationer som inte beror på var i livet individen befinner sig 

åldersmässigt (Inglehart, 1977, s. 33).  

     Det här är endast en liten del av forskningen som finns angående generationsskillnader. 

Ambitionen är att den förhoppningsvis ska ge en enkel, och för den här studien, tillräcklig och 

sammanfattande överblick. Det är även ett exempel på att det forskas kring 

generationsskillnader och vad som faktiskt skrivs om i ämnet. 

 

2.2 Värderingar och deras användbarhet 

Som avsnittet ovan beskriver pekar viss forskning på att det finns skillnader mellan 

generationer - inte bara vad gäller uppenbara saker såsom ålder och utbildning (Inglehart, 

1977, s. 10), utan även när det kommer till vad människan värdesätter i arbetslivet och 

privatlivet samt hur hon resonerar kring moral. Värderingar verkar skilja sig åt mellan 

generationerna och oavsett om man förklarar skillnaderna med livscykeleffekter eller 

generationseffekter är de något som fångar människans intresse och väcker nyfikenhet. Det 

här avsnittet undersöker perspektiv på vad värderingar är och hur de kan undersökas.  
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     Schwartz (2006, s. 169) skriver att värderingar är omstridda och omdiskuterade för att 

begreppet är abstrakt och därför svårt att greppa, samtidigt som värderingar är vardagliga i 

och med att de är ständigt närvarande i tillvaron som grunden för människans attityder och 

aktioner. Utifrån sin forskning presenterar Schwartz tio grundläggande värderings-

inriktningar. Dessa skiljer sig åt eftersom det finns olika typer av mål att sträva efter och att 

dessa mål värderas olika av olika individer. Sammansättningen av hur målen prioriteras i 

förhållande till varandra är enligt Schwartz (2006, s. 174) det som utformar värderingar. 

Variabler som enligt Schwartz (2006, s. 170) inverkar på mål och värderingar är ålder, kön, 

ekonomi och inkomst.  

     Värderingar ter sig alltså vara abstrakta och till viss del styrande när det kommer till hur 

människor väljer att handla i olika situationer. Men varifrån inhämtas värderingarna? Som 

Schwartz beskriver det är de sociala och institutionella handlingar. En social institution är 

skolan. Ann Ahlberg (2011) framhäver skolan som en kulturell och social praktik där 

meningssystem och speciella normer härskar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv7 skapar 

samspelet mellan individerna kollektiva normer - så kallade skolkoder (Ahlberg, 2011, s. 19). 

Det kan också kallas moraliskt handlande - något som ej efterföljer uttalade regler utan 

snarare är av social och erfarenhetsmässig karaktär inom ramen för specifika normer. I skolan 

utgörs normerna av skolans värdegrund (Orlenius, 2001, s. 31). Skolan är således ett tydligt 

exempel på var eleven inhämtar, bearbetar och praktiserar normer - det är alltså inte helt 

obefogat att undersöka huruvida liknande värderingar uttrycks av olika läroplaner och 

individer skolade under dem. Följande avsnitt kommer att behandla läroplanens framväxt och 

skillnader mellan läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94. 

 

2.3 Skolans läroplan 

Den svenska skolan har sedan 1842 haft ett fostrande uppdrag, det var då den svenska 

folkskolan inrättades. Då var syftet med skolan inte enbart att utbilda folket kunskapsmässigt 

utan det fästes minst lika stor vikt vid att “skapa ett folk” (Ekman, 2011, s. 35). Syftet “att 

stärka nationen för ett enat Sverige” går inte att spåra i dagens läroplan, men det fostrande 

uppdraget består. Det är således en vision att skolan ska forma elevers värderingar. Orlenius 

(2001, s. 30) skriver att läroplanen borde tolkas som en idealbild för lärarna att orientera sig 

efter. Med tiden bearbetas och uppföljs läroplanerna då ny kunskap och insikt gör att 

                                                           
7 Sociokulturellt perspektiv betyder att lärandet sker genom aktivitet mellan den intellektuella miljö man 
omgivs av (Dysthe, 2003, s. 78). 
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dokumenten revideras. Enligt Skolverket (2015b) är läroplanen en “...förordning som utfärdas 

av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I 

läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 

arbetet”.  

     Värdegrunden är sedan 1994 det första kapitlet i läroplanen. Kapitlet innehåller skolans 

etiska och moraliska riktlinjer, vilka är upp till varje skola att förhålla sig till och planera hur 

värderingarna ska överföras till eleverna (Skolverket, 1994). I läroplanerna innan har 

värderingar skrivits ut i hela dokumentet, mindre strukturerat. Nationalencyklopedin (u.å) 

beskriver värdegrund som “de grundläggande värderingar som formar en individs normer och 

handlingar”. Det är tydligt att båda definitionerna förutsätter ett visst mått aktivt deltagande 

mellan människan och värdegrunden, vilket också är tanken: “Utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Skollag 

2010:800).  

    Samhället har förändrats grundligt sedan 1842: industrialisering, kommersialisering, 

urbanisering och demokratisering har skett i en inte tidigare dokumenterad hastighet (Ekman, 

2011, s. 35). Dessa sekulariserande rörelser avspeglas i läroplanens utveckling. Exempelvis 

upphörde kristendomsundervisningen som ett eget ämne och blev integrerat i 

religionsundervisningen och den objektiva vetenskapsbaserade kunskapen betonades. 1972 

genomgick skolan en reform som ledde till skolan som vi känner den idag – en skola som ska 

verka för allas lika rätt förespråkades – detta på grund av att nya studier av sociologer och 

pedagoger som menade att skolans läroplaner avspeglade samhällets värderingar, därmed 

ifrågasattes den vetenskapligt rationella synen på skolan som tidigare förespråkat objektiv 

kunskap (Ekman, 2011, s. 37). Den nya läroplanen fick heta Lgr 80 som är en av de två 

läroplaner vi ämnar undersöka. I nästa avsnitt kommer skillnaden mellan Lgr 80 och Lpo 94 

presenteras. 

     Sammanfattningsvis är det tydligt att samhällsförändringar påverkat synen på skolan och 

dess uppdrag, och att vi ämnar påvisa samma typ av trend i vårt resultat. 

 

2.4 Skillnader mellan Lgr 80 och 94 

Följande avsnitt kommer att presentera tidigare forskning och utvärderingar om skillnader 

mellan skolans läroplaner Lgr 80 och Lpo 94. Då det finns en hel del skrivet forskare på 
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ämnet menar vi att det är fullgott att utgå från dessa tidigare arbeten utförda av erfarna 

forskare, pedagoger och ämnesdidaktiker, istället för att själva göra en innehållsanalys av 

läroplanerna. 

     Lgr 80 innehöll mer konkreta direktiv om värderingar än tidigare läroplaner och det stod 

uttryckligen att dessa värderingar skulle främjas och respekteras (Gustafsson, 2000, s. 73). 

Skolan skulle inte längre “ställa sig neutral eller passiv i fråga om det demokratiska 

samhällets grundläggande värderingar” (Skolverket, 1980, s. 21) och skolans demokrati-

fostrande funktion stod alltså i centrum. Men redan under 90-talet uppstod ambivalens kring 

att skolan skulle ha en demokratifostrande funktion med så specifikt formulerade 

värderingsmål – hur demokratisk var skolan egentligen när den skulle förmedla specifika 

värderingar och på så vis var exkluderande mot minoriteter och oliktänkande? Oppositionen 

och diskussionen kring skolans demokratifostrande funktion bidrog till utformandet av en ny 

läroplan: Lpo 94. 

      Den 1 juli 1995 efterträddes Lgr 80 av Lpo 94 – Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet. Skillnaden var, i stora drag, att hela skolan skulle genomsyras av att förmedla 

ett liberal-demokratiskt förhållningssätt (Ekman, 2011, s. 38). Det infogades ett nytt kapitel – 

“skolans värdegrund” – som syftade till att stärka demokrati-uppdraget genom “...fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Skolverket, 1994, s. 1). 

“Demokratiuppdrags-reformen” hängde delvis samman med att ansvaret för beslut om hur 

undervisningen skulle ske flyttades från staten till den enskilda skolan och dess lärare – 

decentraliseringen av skolan. Zackari och Modigh (2000, s. 44) beskriver decentraliseringen 

som en konsekvens av en ekonomisk kris om inträffade under 90-talet. Ekonomikrisen gick ut 

över alla sektorer i samhället - inte minst skolan som drabbades av nedskärningar på grund av 

sämre ekonomi. Det tuffare samhällsklimatet och en hårdare arbetsmarknad ledde till att 

kunskap inte längre ansågs vara tillräckligt för att slå sig fram på arbetsmarknaden utan 

egenskaper som blev mer eftertraktade var samarbetsförmåga, ansvarstagande, självständighet 

och social kompetens. 

     Lpo 94 var kortare än Lgr 80 vad gäller ord och sidantal och man gick från strikt 

formulerade riktlinjer till betoning av liberal-demokratiska värderingar var alltså en av de 

mest väsentliga skillnaderna mellan läroplanerna enligt Ekman (2011, s.38). Ekmans 

påstående att Lpo 94 är mer abstrakt sägs dock emot av Sigurdsson (2002, s. 10) som menar 

att värdegrunden och resonemangen kring värden och mångfald har blivit tydligare i Lpo 94.  
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      Norberg hamnar någonstans mittemellan Sigurdsson och Ekman när hon lyfter fram 

integrations-aspekten och att eleverna ska förberedas för och anpassas till en allt mer 

internationaliserad värld (Norberg, 2001, s. 374). Hon hävdar, precis som Ekman, att 

decentraliseringen av skolan innebar ett större ansvar för läraren. Fler åsikter skulle få ta 

utrymme i klassrummet, samtidigt som en kristen humanism och västerländska värderingar 

skulle förmedlas till eleverna. Det är ett stort ansvar och en komplicerad process. Det krävs 

mycket arbete med hur man för dialog och diskussion kring ämnen det råder delade 

uppfattningar om. Eleverna förväntas fostras med hänsyn till allas unika egenart och utifrån 

ett internationellt perspektiv, vilket uttrycks i läroplanen som att “Skolan skall främja 

förståelse för andra människor” (Skolverket, 1994, s. 1). Förenklingen av läroplansinnehållet 

innebar med andra ord mer språkligt precist formulerade mål, som i praktiken blev mer 

abstrakta i hur de skulle omsättas.  

     Ytterligare en skillnad som går att observera mellan Lgr 80 och Lpo 94 är skolans 

förhållande till hemmet. I 2 § i 1 kap. av Skollagen (1985:1100) står det att skolan ska “...i 

samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till 

dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar.”. I Lgr 80 poängteras samarbete med 

hemmet mer frekvent och har till och med ett eget avsnitt, något som inte återfinns i Lpo 94. 

Som motpol till Lgr 80:s specifika direktiv fick föräldrarna mer inflytande över barnens 

uppfostran i Lpo 94 (SOU 1999:93, s. 25). Genom att det ställdes krav på att hemmen skulle 

ha inflytande över elevens utveckling i skolan ställdes också mer krav på elevens egna 

inflytande över upplägget av sitt arbete (Orlenius, 2001, s. 24). Elevinflytande är något som 

blivit mer och mer aktuellt i en allt mindre auktoritär skola. Skolverket (2015a) menar att 

elevinflytande leder till att eleven utvecklar sin ansvarskänsla. 

     Något som har ungefär lika stor betydelse i båda läroplanerna är “en likvärdig utbildning”. 

Ekman beskriver att syftet med en likvärdig utbildning inte är att alla ska bli lika, utan att ge 

alla en likvärdig grund för att “...självständigt kunna ta ställning till sin demokratiska 

medborgaridentitet och göra självständiga val om sitt samhällsengagemang” (Ekman, 2011, s. 

29). En likvärdig utbildning förutsätter alltså ett visst mått av självständighet. Det borde 

innebära att självständighet är en egenskap som behandlas i båge Lgr 80 och Lpo 94, vilket 

också är fallet. I Lgr 80 betonas självständighet som något viktigt inom fostran och det står 

uttryckligt att skolan har som mål att uppfostra fria och självständiga människor (Skolverket, 

1980, s. 3). Lpo 94 framhäver däremot självständighet som en metod för kunskapsinhämtning, 
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där läggs vikt vid att “… lära sig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra… 

“(Skolverket, 1994, s. 3). 

     Sammanfattningsvis är värdegrundsfrågor integrerade i båda läroplanerna, men på olika 

vis. Decentraliseringen av skolan resulterade bland annat i att lärarna i större utsträckning var 

tvungna att reflektera över sina egna värderingar och hur dessa undermedvetet tog sig uttryck 

i undervisningen. Istället för att ge externa experter uppdrag att styra undervisningens 

utformning, ställdes högre krav på lärarna i syfte av att ge dem mer ansvar för det faktiska 

utformandet av undervisningen. Genom att tillförlita sig på lärarens kompetens och expertis 

inom sitt yrkesområde skulle läraryrket få högre status, samtidigt som det var ekonomiskt 

fördelaktigt (Norberg, 2001, s. 376). Mot bakgrund av detta kommer följande avsnitt 

förtydliga problematiken kring realisering av läroplanen och dess värderingar.  

 

2.5 Värderingsöverföring i praktiken 

Tyvärr är det inte så enkelt att läraren predikar om moral och etik och sedan besitter eleven 

värderingarna resten av livet. Det här avsnittet kommer problematisera överföringen av 

värderingar från läroplan till elev.  

     För att göra elever medvetna om olika värderingar, är lärarens förmåga att föra dialog och 

reflektera kring dessa avgörande. Elever lär sig alltid någonting i skolan även om det är 

sådana saker som kan vara dolt för läraren (Orlenius, 2001 s. 30f). Med ”saker dolda för 

läraren” menas att eleven inhämtar kunskaper och erfarenheter i skolan även utanför planerad 

lektionstid, exempelvis i interaktion med andra elever. Läraren har här ett ansvar att inkludera 

och inspirera eleverna till social utveckling. Det är dock inte alltid lätt att realisera vad 

läroplanen förespråkar (Orlenius, 2001, s. 20).  

      Regeringen stipulerar direktiv som den lokala nivån ska efterleva - läroplanen. Direktiven 

från central till lokal nivå är givetvis inte realiserbart till hundra procent eftersom det krävs 

tolkning och konkretisering av lärarna som är beroende av lokalt skiftande regelverk. 

Dessutom är varje elevs inlärningsprocess unik (Orlenius, 2001, s. 30). Uppsatsen kommer 

inte kunna ta hänsyn till alla faktorer som inverkar på värderingar, exempelvis individens 

socioekonomiska historik som har en faktisk prägel på variationen i resultatet. Nedan följer 

några faktorer som bidragit till förändringar av värderingar. 

     Sverige har en bred kultur som bland annat beror på internationella intryck från massmedia 

och invandring sedan lång tid tillbaka, bland annat så tog den fart i slutet av 80-talet och höll i 

sig ända fram till att den började avta runt 1994 (Ekonomifakta, 2017b). Det mångkulturella 
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samhället medför en utmaning för skolan i att ta hänsyn till flertalet olika minoriteter med 

elever som influeras från flera olika håll (Norberg, 2001, s. 371).  Värdegrunden för 

skolplanen 1994 sägs därför också vara etikens och mångfaldens läroplan då dessa aspekter 

betonades mer än tidigare (Orlenius, 2001, s. 19f).  Multikulturen är inte helt konfliktfritt. Ett 

dilemma som uppstår i skolan till följd av mångkulturen är att skolan ska förmedla vissa, 

specifika värderingar. Skolan ska förmedla etik av västerländsk, kristen humanism 

(Skolverket, 1994, s.1), vilket implicit säger att andra värderingar inte är önskvärda. Det 

mångkulturella samhället medför en utmaning för skolan i att ta hänsyn till flertalet olika 

minoriteter med elever som influeras från flera olika håll (Norberg, 2001, s. 371). 

      Massmedias utbredning har också kryddat på multiintryck från andra värderingar inte 

minst sen internet blev tillgängligt för den svenska allmänheten, är en bidragande faktor till 

detta. Barnen utsätts dagligen för internationell mass-stimuli vilket resulterar i ett 

smörgåsbord av moral- och etikarenor att inhämta värden från (Zackari & Modigh, 2000, s. 

65). Samhällsförändringar såsom multikultur borde ha stark inverkan på individen, hur detta 

hänger samman kommer diskuteras i kapitel 6. 

 

2.6 Forskningslucka 

Det råder inte någon brist på forskning varken vad gäller generationer, värderingar eller 

skolan – både utvärderingar av läroplaner och realisering av deras värderingar och mål täcks. 

Forskningen pekar på att generationer skiljer sig som sådana vad gäller värderingar och inte 

endast på grund av att människor som befinner sig i olika faser i livet tenderar att värdera 

olika saker, utan på grund av att olika strömningar i samhället under uppväxten formar olika 

värderingar hos olika generationer. Vad gäller värderingar i sig finns det en mängd olika 

forskning som bedrivs och som försöker förklara och kartlägga detta komplexa och abstrakta 

fenomen. Ålder och utbildning är två av de mer inverkande faktorerna på värderingar. Vad det 

däremot inte verkar ha forskats på i någon större utsträckning är om skolan – som fostrande 

institution, inte som utbildningsnivå –  verkar har någon egentlig inverkan på 

värderingsformande. 

     Som nämnt i inledningen krävs det omfattande studier för att kunna uttala sig om 

orsakssamband vad gäller värderingar – något som styrks av att värderingsforskare som 

Schwartz och Inglehart har utformat omfattande, internationella enkätundersökningar för att 

kunna studera värderingar, dess orsaker och uppkomst. En sådan studie kommer inte att göras 

här. Vad den här studien däremot kan bidra med är en deskriptiv analys av huruvida det går 
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att urskilja värderingsskillnader mellan generationer fostrade under olika läroplaner och ifall 

det går att påvisa liknande tendenser i värderingsskillnader i läroplanerna. 
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3. Teori 

Kapitlet ämnar presentera och diskutera de teoretiska analysverktyg som kommer användas, 

samt koppla teorin till tidigare forskning. Till att börja med definieras värderingar, som är en 

stor del av det uppsatsen behandlar, utifrån teori av Clyde Kluckhohn. Begreppet verkar 

vardagligt men är väldigt abstrakt och komplext, varför det är värt att förankra och definiera i 

teori. Vidare presenteras Ronald Ingleharts värderingsformande premisser – på vilka studiens 

genomförande, analys och diskussion grundar sig – varpå det argumenteras för hur 

premisserna, läroplanerna, samhället och studiens generationer alla hänger ihop och påverkar 

varandra. 

 

3.1 Kluckhohn om värderingar 

Kluckhohn använder flera teorier och tankesätt för att skapa en allmän teori om värderingar. 

Han menar att värderingar är något människan eftersträvar som påverkar vårt tillstånd, syfte 

och handling (Kluckhohn, 1962, s. 395). Det människan eftersträvar varierar hos varje individ 

eftersom de idéer och val människan gör styrs undermedvetet av varje människas individuella 

prioriteringar – dennes värderingar. Att studera detta kallar Kluckhohn för att studera 

värderingar som normativitet. Med normativitet menas hur någonting bör vara - det vill säga 

att man studerar värderingar som ideal. Att studera människans handling eller gärning kallar 

Kluckhohn att studera existentiella prospositioner (Kluckhohn, 1962, s. 400). Han menar att 

värderingar kan studeras som beteenden eller som ideal. Dessa manifesteras i ideér, 

uttryckliga symboler och i de moraliska och etiska normer som uppträder i beteenden 

(Kluckhohn, 1962, s. 396). Den här uppsatsen studerar värderingar som ideal. 

     Den kritik som går att urskilja mot Kluckhohn är bland annat av Hitlin & Piliavin (2004, s. 

362). De skriver i sin årliga granskning av sociologi att kritiken utgår utifrån Rokeach som 

menar att Kluckhohn tar en funktionalistisk, deterministisk syn på värderingar där värderingar 

är kulturella imperativ som förutsägbart leder till ett visst beteende. Exempelvis menar 

Rokeach att Kluckhohns definition bör kompletteras då den saknar förklaring till 

meningsfullhet för människan. Kluckhohn poängterar endast ideal och handling medan 

Rokeach belyser värderingar som något som ger mening till handling (Rokeach, 1973, s. 5); 

Det här är relevant kritik mot Kluckhohn, men den här uppsatsen ämnar inte förklara 

meningsfullheten i handling, utan som tidigare nämnt studeras värderingar som ideal. Då 

uppsatsen har en kvantitativ ansats och utgår från en enkätstudie, är det en form av ideala 
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värderingar som har mätts och kommer att undersökas. Studien täcker inte vilka värderingar 

respondenterna värdesätter i praktiken i sitt vardagliga handlande, utan ger svar på vad de 

anser vara viktigt och därför anser sig värdesätta. Det är fullt möjligt att respondenterna 

agerar enligt till synes helt andra värderingar i praktiken.  

 

3.2 Inglehart om värderingar 

Ingelhart beskriver i The Silent revolution (1977) att värderingar i västvärlden har ändrats från 

att betona materialistisk trygghet till att i större utsträckning betona värden av livskvalité. Han 

menar att det kommer sig av att människan primärt är benägen att prioritera direkta hot, vilket 

betyder att även om alla människor uppskattar exempelvis estetik kommer de flesta hungriga 

människor prioritera att hitta föda över att tillfredsställa sitt estetiska sinne. Inglehart menar 

därför att förändrad materiell standard är ursprunget till värderingsförändringar (Inglehart, 

1977, s. 3f). Med värderingsförändringar menar han förändringar av kulturella, religiösa och 

moraliska värderingar och normer. Förändringen sker långsamt och över tid genom det 

dialektiska förhållandet mellan samhälle och individer (Inglehart, 1977, s. 4). Resonemanget 

motiveras utifrån två premisser: socialisationsteorin och knapphetshypotesen. Nedan kommer 

premisserna att presenteras varefter det följer kritik från andra teoretiker. 

 

3.2.1 Socialisationsteorin – värderingar formas under uppväxten  

Värderingarna inhämtas och formas under barnets tidiga år genom primär och sekundär 

socialisation. Utgår man endast från socialisationsteorin borde de personliga värderingarna 

vara mer eller mindre konstanta efter man inlett vuxen ålder. Den primära socialisationen står 

oftast familjen för – här anammar barnet intryck från tidig ålder.  Efter den primära 

socialisationen inhämtar barnet värderingar utifrån den sekundära socialisationen, vilken sker 

genom bland annat vänner, skola och samhälle. Den sekundära socialisationen ses som 

samhällsförberedande kunskap (Rosengren, 1986, s. 23).  

     Ingleharts socialisationsteori – som han själv inte benämner ”socilaisationsteorin” när han 

först skriver om den i The Silent Revolution (1977, s. 22) där den benämns som en av hans två 

nyckelhypoteser kring värderingsförändringar i samhället – innebär att människan tenderar att 

bibehålla sina utformade värderingar genom hela sitt vuxna liv, efter att dessa grundats under 

de formbara åren. ”De formbara åren” omfattar uppväxtåren upp till vuxen ålder och Inglehart 

menar dessutom att människan är som mest formbar vid elva års ålder (Inglehart, 1977, s. 95).  
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     Kritiken mot socialisationsteorin utgår till stor del från att det råder delade meningar om 

huruvida värderingar är statiska eller situationsanpassade. Lindzey och Aronson (1985, s. 

248) menar att människor inte besitter några fasta värderingar, utan att värderingar 

konstrueras i relation till det sammanhang människan befinner sig i och därmed är 

situationsbundna. McGuire (citerad i Pettersson, 1988, s. 41) tar sin kritik steget längre genom 

att redovisa argument som talar emot att människor kan påstås ”besitta” värderingar – på 

grund av värderingars instabila natur. Dock går han vidare med att presentera studier som 

tagit fram belägg för att människan visst besitter sammanhängande värderingssystem – men 

att dessa studier då är avgränsade till specifika situationer eller ”värdedomäner” (McGuire 

citerad i Pettersson, 1988, s.42). Poängen är att generalisering av värderingssystem är något 

som bör göras aktsamt och med ödmjukhet. 

     Fram till exakt vilken ålder människan är mottagbar för nya värderingar eller vad som 

ändrar en vuxen människas värderingssystem förklarar inte Inglehart, men Liljeström fyller en 

lucka i Ingleharts teori genom att skriva om socialisation för vuxna. Hon menar att det finns 

undantags-tillfällen då värderingar förändras, eller fördjupas, i vuxen ålder. Till exempel vid 

föräldraskap - man blir förälder, vilket kommer med förväntningar och antaganden om hur en 

förälder ska vara och vad en förälder ska värdesätta. Liljeström belyser möjligheten för 

förändring i vuxen ålder genom omvälvande livshändelser. Hon framhäver en poäng i att det 

inte är givet att den vuxnes värderingssystem är konsoliderat8 utan att det finns möjlighet för 

förändring (Liljeström, 1976, s. 234). Inglehart (1977, s. 23) poängterar själv att det självklart 

inte är så att det inte sker någon förändring alls i vuxenlivet - men att sannolikheten för det 

minskar. Liljeström behöver alltså nödvändigtvis inte läsas som kritik mot Inglehart, utan kan 

ses som ett komplement. 

    Pettersson poängterar otydligheten i Ingleharts socialisationsteori utifrån ett annat 

perspektiv. Kritiken grundar sig i att, eftersom vi anammar föräldrar-generationens 

värderingar utifrån den materiella standard vi är uppvuxna i så borde förändringen vara 

marginell (Pettersson, 1988, s. 44). Å andra sidan förändras den materiella standarden 

kontinuerligt också inom familjen vilket leder till en successiv förändring i värderingar såsom 

Inglehart poängterar i The Silent Revolution (1977). Inglehart kanske inte tycks vara tydlig i 

sitt resonemang men han beskriver värderingsförändringar som en långsam, successiv 

förändring genom en kedjeprocess där “1. en förändring på samhällsnivå leder till 2. en 

                                                           
8 Konsolidera = förstärka genom att förbättra den inre strukturen mest abstrakt (Nationalencyklopedin, u.å.) 
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förändring på individnivå, som i sin tur leder till en förändring på samhällsnivå (Inglehart, 

1977, s. 5). 

 

3.2.2 Knapphetshypotesen – att värdesätta det man inte har  

Knapphetshypotesen innebär att människan prioriterar det hon har brist på, under 

förutsättning att de grundläggande behoven är tillfredsställda (Inglehart, 1977, s. 23).  

Värderingar beror således på den materiella standard man växer upp i, vilket skulle förklara 

skillnader i värderingar mellan generationer (Pettersson, 1988, s. 44). Den mest inflytelserika 

samhällfaktorn för vilken typ av värderingar som kommer att formas hos människor är BNP 

och den näst starkaste faktorn är utbildning (Inglehart, 1977, s. 10). Inglehart grundar 

knapphetshypotesen på Abraham Maslows behovstrappa. Den bygger på 5 olika hierarkiskt 

rangordnade behov: 

 

5. Självförverkligande (bli allt man kan vara) 

4. Självkänsla (makt, uppskattning) 

 3. Gemenskap (kärlek, vänskap) 

    2. Trygghet (säkerhet, stabilitet, fred) 

1.  Fysiologiska (mat, vatten, luft, sex) 

(Inglehart, 1977, s. 22) 

 

I listan är 1. de mest grundläggande behoven och 5. de som kan prioriteras först när behoven 1 

till 4 är tillgodosedda (Pettersson 1988, s. 17f).  

     Scott Flanagan lyfter fram att behovsteorier behöver ifrågasättas och menar att den bygger 

på en personlighetspsykologisk utvecklingsteori och därför inte kan översättas till 

samhällspolitiska målsättningar, det han menar Inglehart gör. Han menar att Inglehart inte 

redovisar för kompabiliteten mellan värderingsförändringar och personlighetspsykologisk 

utveckling. Därför menar han att behovsteorin således inte är applicerbar på samhällen och 

kulturer då den är skapad för individualistisk teoretisering (Flanagan, 1982, s. 432). Dock tar 

Inglehart upp den här problematiken redan i introduktionen till The Silent Revolution (1977) 

om dialektiken9 mellan individen och samhället och hur de formar varandra. Resonemanget 

                                                           
9 Dialektik = ”I den svenska s.k. Uppsalafilosofin spelade begreppet dialektik en viktig roll. Ett begrepp är 
dialektiskt om det innehåller motsägelser. Exempel på i vanligt språkbruk dialektiska begrepp är rörelse och 
förändring. Att avslöja sådan dialektik var den filosofiska analysens uppgift.”(Nationalencyklopedien, u.å.). 
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utvecklas inte mer än så och det tas inte explicit upp i anslutning till just behovsteorin, som 

han kanske hade kunnat argumentera mer övertygande för. Flanagan kritiserar även Ingleharts 

The Silent Revolution (1977) för att den skulle behandla verklighetsuppfattning, människosyn 

och livsåskådning. Det Inglehart egentligen beskriver menar Flanagan är “huruvida 

medborgare-kategorier (unga välutbildade) ändrar sina individuella värderingssystem” 

(Pettersson ,1988, s. 36f).  

    Det Flanagan menar med “välutbildade” syftar i det här fallet till västerlänningar vilket i 

vårt fall blir motsvarande för vår studie då vi undersöker värderingar i just Sverige.  Flanagan 

kritiserar Ingleharts användning av deprivationsteori som menar att religion förklarar det 

kunskap inte kan förklara och därför ersätter kunskapen religionen successivt. Problemet med 

detta är att han värdesätter vetenskap högre som är en mer etablerad disciplin i västvärlden 

(Pettersson ,1988, s. 36). Dessutom finns det många behovsteorier och teoretiker som utgår 

från dogmatiska principer (bygger på själ, kropp och anda) vilket gör det enkelt att använda 

en teori som just stärker ens eget syfte (Allardt, 1975, s. 19).  

    Erik Allardt kritiserar behovsteorier generellt. Allardt menar delvis att Inglehart likställer 

behov och mål – grundargumentet är att det inte går att jämföra dem, ett behov såsom hunger 

går att tillfredsställa medan ett självförverkligande värde inte har några gränser dessutom är 

mål är en subjektiv och individuell preferens (Allardt, 1977, s. 20). Allardts kritik går även ut 

på att motivationspsykologin inte är empiriskt väl underbyggd. Han menar att Maslow delvis 

lägger värde i vad människan ska uppnå som utopi men också att det i sin tur är historiskt 

betingat, det vill säga att det alltid kommer att komma nya ultimatum som vinner högre värde 

för människan. Ingleharts användning av teorin har istället fått styrka från att han påvisat 

sambandet med behovstrappan och länders materiella standard vilket ger honom en styrka i 

hans försök att generellt gruppera nationer.  

 

3.2.3 Värderingspremisserna i förhållande till läroplanen 

Med hjälp av knapphetshypotesen tillsammans med socialisationsteorin blir det möjligt att 

kunna bidra till en förklaring om värderingsskillnader mellan generationer och försöka koppla 

skillnaderna till samhällsförändringar (Pettersson, 1988, s. 20). Ett exempel på 

samhällsförändring som är tydligt applicerbar för knapphetshypotesen är ekonomisk tillväxt 

som talar för välfärd. Genom god ekonomisk tillväxt kan människan tillfredsställa sina mer 

primitiva behov – de kan då övergå till att prioritera mer postmaterialistiska värderingar. 

Wiedmer styrker ett liknande argument som utgår från skillnader mellan olika generationer 
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och kopplar dessa skillnader till samhälleliga händelser – bland annat samhällets ekonomi. 

Eftersom knapphetshypotesen utgår från materiell standard blir BNP:s utveckling under 

generationernas uppväxtår intressant. Förändringen av ett lands BNP eller materiella standard 

medför i sin tur nya värderingar. På samma vis påverkar den materiella standarden läroplanen. 

Läroplanen som tidigare beskrivits revideras med jämna mellanrum av regeringen, detta på 

grund av ny insikt i ny kunskap och värderingar som bygger på samhällsförändringar 

(Orlenius, 2001, s. 30).  

     Valet att utgå från Ingleharts två premisser går hittills att motivera. Knapphetshypotesen 

gör det möjligt att diskutera möjliga influenser till värderingsskillnader mellan generationerna 

och möjliggör att se förändringar i läroplanerna på samma sätt. Socialisationsteorin gör det 

möjligt att jämföra värderingar mellan generationerna som skolats under dessa olika 

läroplaner. Detta eftersom respondenterna enligt teorin borde ha fastlagt sina värderingar och 

trots åldersskillnaderna kunna jämföras med varandra.  

 

3.3 Förhållande mellan teori och tidigare forskning 

Kluckhohn skriver inte något om skolan som fenomen men det går att finna likheter i hans 

teori om ideal och handling med vad Orlenius skriver om läroplanen. Orlenius menar att 

läroplanen kan ses som ideal som ska förmedlas – och omsättas till handling – av läraren 

(Orlenius, 2001, s. 30). På så vis används här Kluckhohns värderingsteori från avsnitt 3.1 för 

att diskutera skolans värderingar. Det finns en del forskning som menar att skolan är en plats 

där värderingar överförs. Ahlberg beskriver det som en kulturell och social praktik för 

värderingar och socialisation (Ahlberg, 2011, s.19).  

         Det som studeras är den sekundära socialisationen som är intressant därför att barnet i 

inledd skolålder är öppet för nya intryck (Rosengren, 1985, s. 23). Det finns tre arenor mellan 

läraren och elev i fokus där värderingar kan skilja sig mellan generationer. Först är det 

läroplanen som är ett av våra studieobjekt där innehållet skiljer sig mellan läroplanerna, sedan 

är det variansen mellan lärarna och deras förmåga att tolka innehållet. Sista faktorn är hur 

läraren levererar och hur mottagaren uppfattar budskapet. (Orlenius, 2001, s. 30). 

     Givetvis finns det andra faktorer som påverkar värderingar, till exempel så innefattar 

sekundär socialisation också vänner och deras inverkan på värderingar. Tidigare forskning 

visar på att realisering av skolans värdegrund bland annat därför inte sker hundraprocentigt i 

praktiken. Det är en av faktorerna till varför uppsatsen ämnar undersöka generationsskillnader 

deskriptivt och inte i ett direkt orsakssamband till läroplanen.  
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     Processen för överföring av värderingar sker i skolan mellan ideal och handling och utifrån 

Kluckhohns teori om värderingar ska det nu lyftas fram konstruktiv kritik till den koppling 

som ämnas göras. Med Ingleharts enkätundersökning och i relation till studiens motiv, det vill 

säga “värderingsskillnader” kommer de utmärkande värderingar av respektive generation 

svara utifrån ett ideal. Utifrån Kluckhohns två aspekter om värderingar kan vi bara försöka 

besvara ideal i avseende till att respondenterna endast svarar utifrån de ideal som de 

förespråkar. Man kan därför diskutera dess applicerbarhet till skolan som den här studien 

ämnar göra i avseenden till delen i frågan som rör hem, uppfostran och barn när vi söker 

åsikter för värderingar för fostran i skolan. Det vi kan hämta styrka i är bland annat 

socialisationsteorin som möjliggör det att förlita sig på att svaren är jämförbara trots 

åldersskillnaden på de generationer vi undersöker.  

    Det är viktigt att understryka att inte enbart värdegrunden står för uppfostran. Som tidigare 

nämnt har hemmet haft betydande roll i den primära socialisationen. Därefter finns det olika 

sociala arenor att inhämta normer och värden från under den sekundära socialiseringen - 

skolan är bara en av dem och Sverige är ett mångkulturellt land, vilket medför representation 

av många olika värderingar och kulturer. 
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4. Material & Metod 

I detta kapitel beskrivs det material och det tillvägagångssätt undersökningen använder och 

det som ska användas senare i analytiskt syfte. Validitet och reliabilitet är något som kommer 

tas upp löpande i kapitlet. Först presenteras enkät-materialet, avgränsning av studien och de 

variabler som kommer tillämpas. Därefter presenteras analysförfarandet och valet av metod, 

varpå det beskrivs hur läroplanerna kommer att användas i den slutliga analysen. I slutet av 

kapitlet diskuteras undersökningens etiska överväganden.  

     Materialet från WVS enkätstudie analyseras genom korstabulering av de beroende 

variablerna egenskap och de oberoende variablerna generation. Anledningen till att det inte 

görs exempelvis en logistisk eller multipel regressionsanalys där fler oberoende variabler hade 

kunnat inkluderas i undersökningen motiveras av att en sådan analys blir ointressant eftersom 

generationerna befinner sig i så pass olika faser i livet vid undersökningens genomförande att 

en sådan analys oundvikligen hade visat att exempelvis utbildning eller inkomst – som 

självklart skiljer sig markant mellan en 18-åring och en 39-åring – har stor inverkan på hur 

respondenterna svarat. Då andra potentiellt inverkande faktorer alltså skiljer sig så pass 

mellan generationerna, blir det mindre intressant att genomföra en multivariat analys av det 

slaget. Korstabulering täcker in studiens frågeställning tillräckligt väl. 

    Ambitionen är att diskutera och motivera valen som gjorts, samt ge en tydlig bild av det 

material som analyserats och varför just det utvalda materialet är relevant för frågeställningen: 

Kan skillnader i värderingar urskiljas hos de generationer som fostras under läroplanerna Lgr 

80 och Lpo 94? Hypotesen är att det finns skillnader mellan de två generationerna och att 

liknande skillnader kan ses mellan läroplanerna. 

 

4.1 Enkätundersökningen 

Den här studien använder data nedladdad från WVS:s ”Wave 6 (2010-2014)”. Datan som 

laddats ner är den enkätundersökning som utfördes år 2011 i Sverige (ARS Research AB10, 

2011c). World Values Survey (WVS) drivs av ett internationellt nätverk av forskare som 

sedan 80-talet studerar värderingar och deras inverkan på socialt och politiskt liv. Syftet med 

enkätundersökningen är att hjälpa forskare förstå förändringar i attityder och värderingar inom 

olika länder (WVS, u.å.). Första enkätundersökningen gjordes mellan åren 1981–1984. Då 

deltog 10 länder att jämföra med det senaste datasetet “Wave 6 (2010–2014)” där 57 länder 

                                                           
10 ARS Research AB / Intervjubolaget IMRI – referensen i löpande text kortas ner för att underlätta läsningen. 
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deltar (WVS. u.å.). Undersökningen har gott anseende och den har använts i många olika 

sammanhang och studier om värderingar. Dess goda rykte och att den frekventa användningen 

av studien världen över är två anledningar till att vi använder WVS enkät i vår studie.   

    Den primära anledningen till att WVS:s data används i den här studien är dock att enkätens 

svar ger information som är relevant för frågeställningen, som berör sambandet mellan 

värderingar och skolans eventuella inflytande på dessa. WVS undersöker bland annat attityder 

till uppfostran och undersökningen “Wave 6 - Sweden 2011” innehåller respondenter från de 

två generationer som skolats under de läroplaner frågeställningen behandlar. 

Enkätundersökningens fråga om uppfostran är alltså studiens operationalisering av 

värderingar. Anledningen till valet av fokus på värderingsskillnader angående uppfostran är 

grundat i att skolan har ett fostrande uppdrag och att läroplanerna betonar liknande 

egenskaper som tas upp i WVS. Då det finns likheter i vad läroplanerna tar upp för 

egenskaper och de egenskaper WVS presenterar som svarsalternativ till vad respondenterna 

anser viktigt att barn lär sig i hemmet, menar vi att det är en relevant jämförelse att göra. Det 

väcker vidare frågor kring hur stor inverkan läroplanen egentligen har på utformandet av 

värderingar – något som redan diskuteras och forskas på, som nämnt i kapitel 2. 

  

4.2 WVS:s ”Wave 6” i Sverige – urval, bortfall och viktning 

Tillvägagångssättet för enkätundersökningen i Sverige år 2011 finns beskrivet i formuläret 

“Methodological Questionnaire” (ARS Research AB, 2011a) som hittas i WVS:s databas. 

Enkätstudien genomfördes i form av intervju. Frågorna ställdes alltså muntligt till 

respondenten, som fick svara utifrån de angivna svarsalternativen, varpå den som intervjuade 

fyllde i svaret. Där står att enkäten översattes från engelska till svenska för utförandet och 

sedan översattes tillbaka till engelska innan resultatet skickades till WVS. Undersökningen 

genomfördes i samarbete med ARS Research AB under en tremånadersperiod år 2011. 

Enkäten utgjordes av 258 frågor, med tillhörande svarsalternativ. En allmän svaghet med 

enkätundersökningar är att de inte lämnar något större utrymme för respondenterna att 

utveckla sina svar och bakomliggande resonemang men eftersom undersökningen försöker 

beskriva en generell bild av attityder hos grupper av människor är kvantitativ metod rimlig att 

tillämpa (Djurfeldt m. fl., 2010, s. 105). Validiteten blir förvisso lägre än i kvalitativa studier, 

vilket är en nackdel med kvantitativa studier, men å andra sidan blir reliabiliteten högre. 

Dessutom är fördelen med kvantitativa studier att resultaten går att generalisera till en grupp 

eller population, vilket inte är möjligt i samma utsträckning med kvalitativa studier. Vår 
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undersökning syftar till att studera skillnader mellan generationer - grupper av människor - 

och därför är kvantitativ metod lämplig, trots att validiteten sjunker. Något annat som höjer 

reliabiliteten på studien är att frågorna i enkätstudien ställdes i den ordning de presenteras i 

formuläret, vilket gör att intervjuerna bör ha genomförts på likartat vis (Djurfeldt m. fl., 2010, 

s. 105).  

    I undersökningen användes flerstegsurval med två steg. De primära urvalsenheterna var 60 

kluster baserade på postkoder. Datorer användes för att ta fram ett randomiserat urval av 

individer från de primära urvalsenheterna (PSU). I steg två lades telefonnummer till dessa, 

med hjälp av tre olika telefonbolag. Det gav ett ursprungligt urval på 2456 respondenter med 

telefonnummer fördelade över de 60 klustren i det primära urvalet. Den initiala kontakten 

med respondenterna skedde via telefon.  De respondenter till vilka man ej hittade 

telefonnummer skickade man brev där de ombads kontakta forskningsteamet och delta i 

undersökningen. Intervjuerna genomfördes som standardiserade intervjuer i respondentens 

hem (ARS Research AB, 2011a).  

    1208 enkät-intervjuer genomfördes av det ursprungliga urvalet på 2456, vilket ger ett 

externt bortfall på 1248 intervjuer, vilket utgör 51 %. Bortfallet ska enligt den redovisade 

utvärderingen av undersökningens genomförande inte ha orsakat någon snedvridning (ARS 

Research AB, 2011a). Kvot-kontroller användes, men i första hand för kvalitetskontroll - för 

att kontrollera om slutgiltiga data representerade det ursprungliga randomiserade urvalet. De 

variabler det viktades utefter var kön, ålder och utbildning - detta enligt WVS direktiv i 

metodologi-formuläret och sektionen “intervjuarens egna observationer” fråga v258 i 

frågeformuläret (ARS Research AB, 2011a; 2011b).  

 

4.3 Beroende variabler 

Av enkätens 258 frågor valde vi att avgränsa vår studie till en fråga i WVS:s enkät (ARS 

Research AB, 2011b): “Här en lista på egenskaper som ett barn kan uppmuntras att lära sig 

hemma. Vilka - om några - anser du vara särskilt viktiga? Ange högst fem svar.” 

Svarsalternativen (v12-v22) är:  

 

v12 Oberoende, självständighet 

v13 Hårt arbete 

v14 Ansvarskänsla 

v15 Fantasi 

v16 Tolerans och respekt för andra människor 

v17 Sparsamhet, att vara rädd om pengar och  

     saker 

v18 Beslutsamhet, uthållighet 
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v19 Religiös tro   

v20 Osjälviskhet 

v21 Lydnad 

v22 Självförverkligande 

 

 

Svarsalternativen ger oss möjlighet att se vad de olika generationerna prioriterar vilket också 

för oss närmare vårt ändamål – att undersöka om det finns värderingsskillnader mellan de två 

generationerna vi intresserar oss för. Det kan diskuteras huruvida prioritering av uppfostrande 

egenskaper är motsvarande värderingsskillnader mellan generationer i skolan. Det är något 

som är full rimligt att ifrågasätta. Vi menar att eftersom skolan har en fostrande roll är det 

extra intressant att studera hur värderingar eventuellt skiljer sig mellan de som är skolade 

under olika läroplaner som genom uppväxten därför förvärvat olika värderingar. 

     De beroende variablerna (y) i undersökningen är egenskaperna v12-22. Variablerna är 

dikotoma och kodade “Vald”= 1 och “Ej vald”=2. De behöver inte kodas om för ett Pearson:s 

Chi2-test, vilket är det test vi kommer att använda. 

 

4.4 Oberoende variabel 

Som oberoende variabel är det lämpligt att använda en åldersgrupp (generation) som fostrats 

under Lgr 80 och en som fostrats under Lpo 94. Vår oberoende variabel skapas genom att 

koda om den kvantitativa åldersvariabeln v241, “year of birth” till en ny, dikotom variabel där 

“född år 1971-1978”=0, “född år 1986-1993”=1 och “född år 1923-1970”=SYSMIS, liksom 

född år 1979-1985=SYSMIS. Variabeln döps till “Generation” och respondenterna motsvaras 

gått i skolan under antingen Lgr 80 eller Lpo 94. Generationerna kallas “A” och “B”, där 

generation A är de födda 1971-1980 (= 0) och generation B är de födda 1986-1993 (= 1). De 

ålderskategorier som inte är intressanta för undersökningen kodas som “missing” (SYSMIS). 

     En vanlig svårighet vid omkodning av kvantitativa till kvalitativa variabler är att besluta 

om och motivera var klassgränserna ska gå (Djurfeldt m. fl., 2010, s. 147). Det är inte ett 

problem här då omkodningen gäller de åldrar som skolats under de två läroplanerna Lgr 80 

och Lpo 94. Avgränsningen av varje generation bestämdes till personer som var högst nio år 

när respektive läroplan trädde i kraft - de går då större delen av sin skoltid under den då nya 

läroplanen - och personer födda under de följande sju åren. Den undre gränsen för varje 

generation bestämdes alltså av att de inte skulle vara ”för gamla” när läroplanen sattes i bruk. 

Att avgränsningen kom att gälla sex år beror på att båda grupperna bör representera en lika 

lång tidsperiod där varje läroplan varit i bruk lika länge. Den övre gränsen bestämdes dels av 
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begränsning i data – WVS:s Wave 6 har inte respondenter födda senare än 1993 – men 

gränsen bestämdes främst av att de skulle ha gått klart skolan innan nästkommande läroplan 

trädde i kraft.  

     Ett resultat av åldersbegränsningen i omkodningen är att analysen endast behandlar en del 

av det nedladdade materialets genomförda intervjuer: 344 st av 1208. Det bör inte ha någon 

negativ inverkan på resultatet då det fortfarande är ett antal svar som lämpar sig för 

kvantitativ analys och den metod som valts utifrån variablerna.  

 

4.5 Val av metod för analys av enkät 

Val av metod och analys utgår från kvalitativa variabler i både oberoende och beroende 

variabel. En analysmetod som lämpar sig för dessa variabler är korstabulering. Man 

kombinerar frekvensfördelningen för två kvalitativa variabler för att se hur många 

observationer av samtidigt förekommande värden det finns (Djurfeldt m. fl., 2010, s. 142). 

För att analysera skillnader mellan variablerna finns det olika metoder att tillgå. Här valdes 

Chi2-test. Korstabulering tillämpas på kvalitativa variabler, men det går att korstabulera även 

om man har kvantitativa variabler om de omkodas till kvalitativa variabler, såsom gjorts här 

(Djurfeldt m. fl., 2010, s. 146).  

    Det finns flera Chi2-tester, men det mest använda är Pearsons Chi2. Testet går ut på att de 

observerade frekvenserna jämförs med de förväntade frekvenserna (Djurfeldt m. fl., 2010, s. 

213f). Ju mer dessa skiljer sig, desto säkrare är det att skillnaden inte beror på slumpen.  

Analysen skedde i programmet SPSS. Först gjordes frekvenstabeller för egenskapsvariablerna 

och den omkodade variabeln ”Generation”, sedan korstabulerades de. Chi2-test får inte 

användas om den förväntade frekvensen är mindre än 5 i mer än 20 % av cellerna (Djurfeldt 

m. fl., 2010, s. 216) och i den här analysen hade inga celler en expected count lägre än 5. 

Problem kan inte bara uppstå om cellerna har en för låg ”expected count” utan testet tenderar 

också att överskatta beroendet mellan variablerna om antalet observationer är färre än 75 

(Djurfeldt m. fl., 2010, s. 217). Det är inte något problem i det här fallet då analysen 

behandlar totalt 344 respondenter. 

    Chi2-testet anger om två variabler är beroende eller oberoende av varandra, vilket gör att 

det inte går att uttala sig om ett sambands styrka utifrån Chi2, eftersom Chi2-värdet ökar med 

antalet observationer (Djurfeldt m. fl., 2010, s. 217f). Chi2-testet visar alltså inte ett sambands 

riktning eller styrka, vilket är en begränsning med testet men inte ett problem i den här 
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undersökningen – som intresserar sig för om det finns en signifikant skillnad mellan 

generationerna, inte hur stor skillnaden är.  

    Genom att analysera WVS:s enkätdata på samma sätt som beskrivits här borde man få ut 

samma resultat och siffror som presenteras i kapitel 5 - Resultat. Studien antas alltså vara 

replikerbar vilket stärker dess reliabilitet. Reliabiliteten är generellt sett högre i 

standardiserade intervjuer, som WVS, än i kvalitativa intervjuer eftersom att det ställs samma 

frågor med samma svarsalternativ till ett större tal personer (Djurfeldt m. fl., 2010, s. 104f). 

 

4.6 Etiska överväganden 

Studien eftersträvar att följa Vetenskapsrådets åtta generella forskningsetiska regler11 och att 

bedriva forskning med ödmjukhet och nyfikenhet. De åtta reglerna och hur studien har tagit 

hänsyn till dem kommer att behandlas nedan. Då studien använt sig av publik data framtagen 

av ett internationellt forskarnätverk kommer reglerna dels diskuteras utifrån den information 

WVS publicerat angående vårat nedladdade data och dels utifrån hur den här studien har 

förhållit sig till reglerna under genomförandet. Reglerna kommer att behandlas i turordning 

och det publicerade materialet från WVS handlar om genomförandet av enkätundersökningen. 

     Vad gäller den första regeln12 om att tala sanning angående sin forskning har vi eftersträvat 

att vara så sanningsenliga som möjligt om vår studie. Vad gäller enkätundersökningen är 

WVS en väl etablerad organisation, vars data och forskning används och citeras frekvent av 

andra forskare. Då WVS är en organisation vars data används flitigt av forskare världen över 

är förhoppningen att de skulle har blivit avslöjade för eventuella osanningar i redovisningen 

av sin forskning då granskning av utgångspunkterna för ens studie är ett forskningsetiskt krav 

enligt Vetenskapsrådets andra regel13. Vi har självklart inte bara förlitat oss på tidigare arbete 

utan själva läst igenom all tillgänglig dokumentation vi kommit över om genomförandet av 

datainsamlingen och hur framtagna data behandlas och redovisas. Även om informationen 

existerar och finns tillgänglig är den ganska sparsam och det är inte helt självklart var på 

                                                           
11 ”1. Du ska tala sanning om din forskning.  
2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  
3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat.  
4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  
5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.  
6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering.  
7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö.  
8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). 
12 ”Du ska tala sanning om din forskning.” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8) 
13 ”Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.” (ibid.) 



Värdegrundande fostran 
C-uppsats, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 

Författare: Marcus Bergsten & Agnes Norman 
Handledare: Katharina Wesolowski 

 

28 
 

WVS hemsida man hittar den – allt finns inte nödvändigtvis publicerat på samma yta på 

webb-platsen. Då vi brister i erfarenhet av den här typen av efterforskningar har vi, förutom 

att läsa vad WVS publicerat angående utförandet, kontaktat mer erfarna forskare som arbetar 

mycket med WVS:s material för att få deras syn och de har inte sett några etiska 

betänkligheter med att använda WVS i den här typen av studie eller sina egna. 

     WVS redovisar också metod och resultat från enkätundersökningen, i enlighet med regel 

tre14. Tillvägagångssätt beskrivs som tidigare nämnt i Sweden 2011: Metodological 

Questionnaire (ARS Research AB15, 2011a) och resultatet finns att ladda ner, exempelvis i 

form av det dataset den här studien använt sig av. Förhoppningsvis anses även den här 

studiens metod och resultat redovisas öppet – metodval och överväganden finns beskrivet i 

det här kapitlet och resultat redovisas i nästföljande kapitel, samt i Bilaga 1.  

     Vad gäller regel fyra och fem16 går också de lite i linje med ärlighet och transparens. WVS 

verkar vara ärliga om varifrån deras forskning kommer och varifrån de får sina medel. Den 

här studien finansieras förvisso av CSN, men det är inte en beställd undersökning så det borde 

inte vara något oetiskt med det.  

     Dokumentation och arkivering som poängteras för ordningens skull i regel sex17 skulle vi 

vilja påstå att vi följt så gott vi kunnat, med den erfarenhet vi har. Tips har tacksamt mottagits 

av personer med mer erfarenhet – allt från lite äldre kurskamrater till lärare och forskare.  

     Regel sju18 berör att det ska eftersträvas att bedriva forskning utan att skada djur, natur 

eller andra människor. Vad vi vet har ingen kommit till skada på grund av den här uppsatsen. 

I enlighet med dataskyddsbestämmelserna i deltagande länder finns endast anonyma uppgifter 

tillgängliga offentligt för nedladdning. Innan data skickas till WVS har forskarlaget för varje 

land ansvar för att kontrollera att uppgifterna är anonymiserade (WVS, 2015) – vilket är i 

enlighet med det Svenska Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav19. Anonymitet upprätthålls 

även efter sammanslagning av datafiler. 

                                                           
14 ”Du ska öppet redovisa metoder och resultat.” (ibid.) 
15 ARS Research AB / Intervjubolaget IMRI – referensen i löpande text kortas ner för att underlätta läsningen för 
läsaren. 
16 ”Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar./…/ Du ska inte stjäla forskningsresultat 
från andra.” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8) 
17 ”Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering.” 
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 8) 
18 ”Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö.” (ibid.) 
19 ”Konfidentialitet är en mer allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende och innebär 

skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna.” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40) 
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     Avslutningsvis kommer regel nummer åtta20 om att vara rättvis i sin bedömning av andras 

forskning. Vi har eftersträvat att ta del av andras forskning på ett ödmjukt och nyfiket, men 

ändå kritiskt vis. Det finns alltid utrymme för förbättring. 

 

 

  

                                                           
20 ”Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.” (ibid.) 
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5. Resultat 

Kapitlet redovisar resultatet av den tidigare beskrivna analysen. Resultatet redovisas i tabeller. 

Det kan hända att läsaren saknar beskrivande statistisk av de två generationerna, men denna 

ansågs överflödig då åldern på de två generationerna gör att det finns uppenbara skillnader 

mellan dem vad gäller utbildning, inkomst och annan beskrivande statistisk som har inverkan 

på värderingar. Först presenteras hur stor del av varje generation som valt en viss egenskap. 

Därefter presenteras värdet på Pearsons Chi2 från korstabellsanalysen. I nästföljande kapitel 

diskuteras resultatet. 

 

 

5.1 Finns det skillnader mellan generation A och B? 

Som beskrivet i Metod-kapitlet svarade respondenterna på frågan “Här en lista på egenskaper 

som ett barn kan uppmuntras att lära sig hemma. Vilka - om några - anser du vara särskilt 

viktiga? Ange högst fem svar.” Tabellen nedan visar hur stor procentuell andel av varje 

generation som valde varje egenskap som viktig. Tabellerna redovisas i procent eftersom det 

är olika antal respondenter från generationerna då urvalet är representativt för 

åldersfördelningen över hela befolkningen i landet. 

 

Tabell 1. – Egenskaperna valda av procent av varje generation 

 Generation 

A B 

Egenskap med 

variabelnummer 

v12 Oberoende, självständighet 79,2 % 60,5 % 

v13 Hårt arbete 18,2 % 15,8 % 

v14 Ansvarskänsla 83,1 % 68,9 % 

v15 Fantasi 48,1 % 53,7 % 

v16 Tolerans och respekt för andra människor 91,6 % 80,5 % 

v17 Sparsamhet, att vara rädd om pengar och saker 22,7 % 35,3 % 

v18 Beslutsamhet, uthållighet 31,0 % 32,3 % 

v19 Religiös tro 4,5 % 2,6 % 

v20 Osjälviskhet 40,3 % 34,7 % 

v21 Lydnad 13,5 % 15,9 % 

v22 Självförverkligande 38,3 % 30,7 % 
Kommentar: Tabellen visar hur många procent av respektive generation som valt varje egenskap som en av de 
fem viktigaste. Det totala antalet respondenter är 344, förutom på ”Religiös tro” och ”Självförverkligande” där 
N = 343 på grund av avrundning i kalkylen. 
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”Tolerans och respekt för andra människor”, ”Ansvarskänsla”, ”Oberoende, självständighet” 

och ”Fantasi” väljs i störst utsträckning som viktiga av generationerna medan ”Hårt arbete”, 

”Lydnad” och ”Religiös tro” inte verkar anses vara lika viktigt. Det blir mer överskådligt i 

Tabell 2, som är sorterad efter hur många procent av generation A som valt varje egenskap.  

 

Tabell 2. – Egenskaperna sorterade efter ”vald” av generation A 
 

Generation 

A B 

Egenskap  

 
Tolerans och respekt för andra människor 91,6 % 80,5 % 

Ansvarskänsla 83,1 % 68,9 % 

Oberoende, självständighet 79,2 % 60,5 % 

Fantasi 48,1 % 53,7 % 

Osjälviskhet 40,3 % 34,7 % 

Självförverkligande 38,3 % 30,7 % 

Beslutsamhet, uthållighet 31,0 % 32,3 % 

Sparsamhet, att vara rädd om pengar och saker 22,7 % 35,3 % 

Hårt arbete 18,2 % 15,8 % 

Lydnad 13,5 % 15,9 % 

Religiös tro 4,5 % 2,6 % 

Kommentar: Tabellen är sorterad efter hur många procent av generation A som valt egenskapen som viktig. De 
markerade egenskaperna är de egenskaper där generationerna skiljer sig åt om man sorterar egenskaperna 
efter hur stor andel av respektive generation som valt egenskapen som viktig. 

 

Man skulle kunna tro att det är de egenskaper där rankningen inte stämmer överens mellan 

generationerna som skulle visa signifikanta skillnader vid korstabuleringen, men så är inte 

fallet, vilket kan ses i Tabell 3. Där redovisas resultaten av de egenskaper som uppvisade 

signifikanta skillnader i svar (vald eller icke vald) mellan generationerna A och B, vilket inte 

stämmer överens med de markerade egenskaperna i tabell 2. De egenskaper som inte påvisade 

signifikanta skillnader mellan generationerna hittas i Bilagan.  

 

Tabell 3. – De signifikanta skillnaderna mellan generationerna 

Egenskap Pearsons Chi2 
Mest vald av 

generation… 

Oberoende, självständighet 0,000 A 

Ansvarskänsla 0,002 A 

Tolerans och respekt för andra människor 0,004 A 

Sparsamhet, att vara rädd om pengar och saker 0,011 B 
Kommentar: Tabellen visar de egenskaper där det påvisades signifikanta skillnader mellan generationerna. De 
egenskaper där det inte påvisades signifikanta skillnader redovisas i Bilaga 1. 
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Tabell 3 visar att den äldre generation A oftare har valt de tre översta egenskaperna 

(oberoende/ självständighet, ansvarskänsla, tolerans och respekt för andra människor) medan 

den yngre generationen har valt “sparsamhet/ vara rädd om pengar och saker” i större 

utsträckning. Som kan ses i tabell i Bilagan är “sparsamhet” den enda egenskapen som ingen 

av generationerna inte verkar anse särskilt viktig, men generation B har markerat den som 

viktigt i större utsträckning än generation A. I den högra kolumnen redovisas Chi2-värdet för 

svarsskillnaden mellan generationerna - ju lägre värde desto högre signifikans (Djurfeldt m. 

fl., 2010, s. 216). 
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6. Diskussion 

Kapitlet ämnar diskutera resultatet i förhållande till tidigare forskning, teori och val av metod. 

Först följer en summering med återkoppling till syfte och frågeställning.  

 

6.1 Summering av resultat i förhållande till syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka skillnader i värderingar mellan generationer. Det studien 

mer precist vill undersöka, är om det går att se likheter i läroplansskillnader och 

värderingsskillnader mellan generationer utifrån frågeställningen:  

Kan skillnader i värderingar urskiljas hos de generationer som fostrats under Lgr 80 och Lpo 

94? 

Utifrån resultatet av korstabellsanalysen är svaret på frågan: Ja, det kan urskiljas 

värderingsskillnader mellan de två generationerna. Som synes i Tabell 1 och 2 skiljer det sig 

hur många procent av varje generation som värdesätter de olika egenskaperna barn kan lära 

sig i hemmet. I Tabell 1 redovisas att generationerna svarat olika och Tabell 2 gör det tydligt 

att egenskaperna också till viss del rangordnas olika inom varje generation. Dock är det bara 

fyra av de elva valbara egenskaperna som visar på signifikanta svarsskillnader enligt 

Pearson’s Chi2-test, vilket visas i Tabell 3. De egenskaper där det finns signifikanta 

svarsskillnader är ”oberoende, självständighet”, ”ansvarskänsla”, ”tolerans och respekt för 

andra människor” och ”sparsamhet, att vara rädd om pengar och saker”. Att dessa egenskaper 

uppvisar signifikanta skillnader mellan generationerna gör dem intressanta då studien 

undersöker skillnader mellan generationerna. Generationerna ligger relativt nära varandra 

åldersmässigt och det är därför inte särskilt förvånande att det inte uppvisas signifikanta 

skillnader mellan fler av egenskaperna. Diskussionen kommer alltså vidare att fokusera på 

dessa fyra egenskaper där det påvisades signifikanta skillnader i svar. 

     Korstabellsanalysen visar att det är en hög signifikansnivå på skillnader gällande 

egenskapen ”oberoende, självständighet”. Generation A - de skolade under Lgr 80 - väljer 

egenskapen som viktig i större utsträckning än generation B, skolad under Lpo 94. Båda 

generationerna väljer egenskapen som viktig i högre utsträckning än den inte är vald, men det 

finns alltså en signifikant skillnad i hur generationerna har svarat. Även angående 

”ansvarskänsla” och ”tolerans och respekt för andra” väljer generation A i större utsträckning 

än generation B egenskaperna som viktiga egenskaper för barn att lära sig i hemmet. 
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”Sparsamhet, att vara rädd om pengar och saker” avviker från de andra egenskaperna där det 

påvisas skillnader då det är en egenskap generationerna är överens om inte är speciellt viktigt 

– i relation till de andra egenskaperna. Resultatet visar dock att generation B väljer 

egenskapen som viktig i större utsträckning än generation A. Resultaten kommer nedan 

diskuteras utifrån tidigare forskning och teori. 

 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer alltså att diskutera resultatet i relation till den tidigare forskning som 

presenterades i kapitel 2. ”Sparsamhet” kommer inte att diskuteras i det här avsnittet eftersom 

det inte tas upp i någon av läroplanerna och inte heller nämnts i någon av den tidigare 

forskning vi funnit. Det går eventuellt att argumentera för är att “vara rädd om pengar och 

saker” innefattar att vara rädd om sin omgivning, närmiljö och jordens hållbarhet. 

Miljöaspekter och global medvetenhet tas upp i läroplanerna, men eftersom det är aningen 

godtyckligt att påstå att det är synonymt med sparsamhet kommer sparsamhet inte diskuteras i 

det här avsnittet utan istället diskuteras utifrån teori. I det här avsnittet kommer resultatet 

diskuteras utifrån tidigare generationsforskning. Därefter kommer resultatet att diskuteras i 

anslutning till forskning om skolans värderingar och dess inverkan på värderingsutformande, 

för att avslutningsvis summera upp de frågor som väcks och eventuellt kan redas ut i avsnittet 

som följer, där resultatet diskuteras utifrån teorin i kapitel 3. 

      Till att börja med kan det konstateras att resultatet visar att det finns värderingsskillnader 

mellan generation A och B. Det gällde inte alla elva egenskaper, men fyra av dem. Eftersom 

generationerna ligger nära varandra är det inte förvånande att så är fallet. Det är heller inte 

förvånande att det, trots att generationerna ligger så pass nära varandra, påvisades vissa 

skillnader. Både Botvar och Wiedmer ger exempel på skillnader mellan generationer. Botvars 

(2015) studie pekar på, liksom vår, att det finns både likheter och olikheter mellan 

generationer, även om studierna berör olika värderingar – Botvar undersöker moral och vi 

undersöker syn på uppfostran. Dessutom är Botvars studie större och mer täckande för det 

ämne studien berör då teamet där själva utformat sin enkät. Skillnader påvisas likväl i bådas 

fall och vidare är det intressant att diskutera om Wiedmers artikel om generationsskillnader 

stämmer in på resultaten från vår studie. 

     Enligt Wiedmer (2015, s. 54) ska ”Generation X” prioritera frihet och självständighet i 

större utsträckning än tidigare generationer. Generation X inbegriper, som nämnt, generation 

A, som i resultatet från korstabellsanalysen mycket riktigt värderar ”oberoende, 
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självständighet” högre än generation B gör. Generation B, som motsvarar generation Y, 

värderar självständighet i en lägre utsträckning, vilket går i linje med det Wiedmer skriver om 

generation Y – att de vill ha mer återkoppling och reaktioner på vad de företar sig, vilket kan 

ses som ett tecken på en lägre nivå av självständighet. Generationsforskningen och resultatet 

ser ut att stämma överens och visa på likande tendenser – dock behandlar det endast en av de 

fyra egenskaperna. För att diskutera egenskaperna mer ingående går vi vidare till att jämföra 

resultatet mot innehållsskillnaderna i Lgr 80 och Lpo 94. 

     En egenskap som behandlas utförligt i kapitel 2 är just ”självständighet”. För enkelhetens 

skull kommer det i fortsättningen inte stå ”oberoende, självständighet”, utan ”oberoende” 

ligger underförstått. Ekman skriver om självständighet i anslutning till hur han förklarar en 

”likvärdig utbildning”, vilket är något som är ett centralt mål för den svenska skolan. Den 

strävar efter att fostra medborgare som självständigt kan ”ta ställning till sin demokratiska 

medborgaridentitet och göra självständiga val om sitt samhällsengagemang” (Ekman, 2011, s. 

29). I Lgr 80 betonas självständighet som något viktigt inom fostran och det står uttryckligt att 

skolan har som mål att uppfostra fria och självständiga människor (Skolverket, 1980, s. 3). 

Lpo 94 beskriver däremot självständighet som ett sätt att arbeta och det är lika viktigt att 

kunna arbeta tillsammans med andra som att kunna arbeta självständigt. Eleven ska “… lära 

sig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra… “ (Skolverket, 1994, s. 3). 

Mångfaldens läroplan Lpo 94 betonar mer vikten av samarbete och 

kommunikationsfärdigheter. Än så länge stämmer resultatet från korstabuleringen överens 

med tidigare forskning.  

     Självständighet och ansvarstagande i kombination med social kompetens var, enligt 

Zackari och Modigh (2000, s. 44), något som ansågs mer eftertraktat på arbetsmarknaden när 

Lpo 94 utformades och sattes i bruk och, som just visat, något som avspeglades i läroplanen. 

Kanske är det så att i och med att en mer nyanserad form av ansvarstagande och 

självständighet förespråkades – ett ansvarstagande och en självständighet som betonade 

vikten av att ta hänsyn till variationer bland sina medmänniskor – tappade egenskaperna i 

värde till förmån för att värdera samarbete högre än tidigare. I Tabell 2 kan man se att 

ansvarskänsla, precis som självständighet, värderas lägre i relation till övriga egenskaper av 

generation B, fostrad under Lpo 94. 

     En intressant aspekt att diskutera är skillnaden gällande hur läroplanerna förhåller sig till 

hemmets inflytande över barnens uppfostran. Lgr 80 ger hemmet mer inflytande över 

utformningen av mål och riktning för elevens utveckling i skolan (SOU, 1999, s. 25). En 
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konsekvens av det blev mer öppet också för elevens inflytande på undervisningen (Orlenius, 

2001, s. 24). Elevinflytande är något som Skolverket (2015a) menar utvecklar elevens 

ansvarskänsla. Utgår man från dessa påståenden är det rimligt att ”ansvarskänsla” värderas 

högre av generation A än B (Tabell 2). Ett visst mått av tvivel uppstår dock kring att en mer 

auktoritär skola som inte ska ställa sig neutral i fråga om grundläggande värderingar 

(Skolverket, 1980, s. 21), men alltså samtidigt främja självständighet och eget ansvar. Frågan 

är hur mycket utrymme en skola med en mer autoritär läroplan i praktiken ger sina elever 

utrymme för eget ansvar och självständigt arbete. Detta kommer att problematiseras vidare i 

avsnitt 6.3.  

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

kunskaper och värden. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.” (Skollag 2010:800). Vad mer uttrycks angående respekt i läroplanerna? 

Lgr 80 innehåller mer konkreta direktiv om värderingar än tidigare läroplaner och det står 

uttryckligen att dessa värderingar ska främjas och respekteras (Gustafsson, 2000, s. 73). I den 

här studien är ”tolerans och respekt” den egenskap störst andel av båda generationerna valt 

som viktig för barn att lära sig i hemmet. Med tanke på att Lpo 94 kallas mångfaldens 

läroplan21 och är anpassad till att förespråka ett mer öppet, liberal-demokratiskt klassrum med 

ett klimat där dialog om skilda åsikter uppmuntras (Skolverket, 2000, s. 9) och att skolan ”ska 

främja förståelse för andra människor (Skolverket, 1994, s. 1), hade man förväntat sig att 

”tolerans och respekt” skulle värderats högre av generation B än av A. Så är emellertid inte 

fallet som synes i Tabell 2. Frågan är om det faktum att eleverna under Lpo 94 ska fostras till 

hänsyn för allas unika egenart kanske lett till den något jämnare spridningen av vad 

respondenterna från generationen värderar som viktigt. Ett mer accepterande klimat, där fler 

åsikter får ta plats, skulle kunna förklara den hos generation B något jämnare spridningen av 

vilka egenskaper som väljs som viktiga. Det går inte att påstå att det finns ett direkt samband, 

för att kunna påstå det skulle andra potentiella inverkande faktorer behöva uteslutas, men att 

peka ut att det finns liknande tendenser och att sambandet vore intressant att undersöka vidare 

– det är poängen här.  

     Lpo 94 utformades som en reaktion på bland annat det allt mer mångkulturella samhället 

som både var en konsekvens av invandringen som tog fart i slutet av 80-talet (Ekonomifakta, 

                                                           
21 Värdegrunden för skolplanen 1994 sägs därför också vara etikens och mångfaldens läroplan (Orlenius, 2001, 
s. 19f). 
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2015b), samt av 90-talets ekonomikris (Zackari och Modigh, 2000, s. 44). Decentraliseringen 

skulle, förutom att vara ekonomiskt fördelaktig då mindre resurser från statlig nivå skulle 

behövas, ge läraryrket högre status (Norberg 2001, s. 376). Men i och med att skolan inte är 

den enda influensen på elevernas värderingsutformande och att barnen dagligen utsätts för 

internationellt och medialt smörgåsbord av moral- och etikarenor blir lärarens uppdrag att 

förmedla värdegrunden komplicerat (Zackari & Modigh, 2000, s. 65). Ahlberg 

problematiserar den praktiska värderingsöverföringen ytterligare. Hon belyser problemet med 

att även om skolan kan få eleverna att när de är i skolan omsätta värderingar som förespråkas i 

läroplanen, finns det inte garantier att dessa skolkoder gäller för eleven även utanför skolan 

(Ahlberg, 2011, s. 19). Eleverna rör sig mellan många olika sociala praktiker där skilda 

normer och värderingar råder – vilket är normalt. Det gör dock att det blir tvunget att 

ifrågasätta om delen om värderingsöverföring i skolans fostrande uppdrag är realistisk när det 

finns så många andra värderingssystem som konkurrerar med skolans. 

     Även om man inte vill överskatta skolans inflytande på värderingsformande hos eleverna 

vill man inte heller underskatta den. Som tidigare nämnt spenderar barnet i sina formbara år 

den mesta av sin vakna tid i skolan. Som Orlenius skriver är det inte alltid lätt att realisera det 

skolans styrdokument förespråkar, men eleverna lär sig alltid något när de är i skolan 

(Orlenius, 2001, s. 20; 30). Något som också poängteras i kapitel 2 och går i samma spår är att 

värderingar behandlas i både i Lgr 80 och Lpo 94, men att det i Lpo 94 inte finns riktlinjer för 

hur värderingarna ska förmedlas (Ekman, 2011, s. 37). Den problematik med realisering av 

värdegrunden, vilken också Norberg belyser (2001, s. 371), och som följde den mer abstrakt 

formulerade läroplanen kan till viss del förklara varför resultatet inte helt går i linje med vad 

den tidigare forskningen säger. 

     Hur stor inverkan läroplanens värdegrund har på värderingsutformandet är alltså inte 

möjligt att uttala sig om efter den här typen av studie. Den tidigare forskning vi hittat på 

området pekar på att värdegrunden och skolan har betydelse, men hur stor den är råder det 

delade meningar kring. Utbildning är en variabel som har inverkan på värderingar (Inglehart, 

1977, s. 10) och annan tidigare forskning visar att ålder är den variabel som oomtvistligen har 

störst inverkan på värderingar (Hellevik, 2014, s. 54), men beror det på att unga vuxna och 

medelålders vuxna helt enkelt befinner sig i olika faser i livet eller beror skillnaderna på olika 

uppväxtförhållanden? Om skillnaderna mellan generationer endast beror på livscykeleffekter 

borde samma värderingar råda idag som för hundra år sedan och så är inte fallet. Det indikerar 
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att det finns vissa skillnader mellan generationer som inte beror på var i livet individen 

befinner sig åldersmässigt (Inglehart, 1977, s. 33). 

     Sammanfattningsvis går vissa delar av resultatet i linje med tidigare forskning. De delar 

där det råder oklarheter kommer att redas ut i följande avsnitt där resultatet diskuteras i 

relation till teorin presenterad i kapitel 3. 

 

6.3 Resultat i förhållande till teori 

Kluckhohn och Inglehart beskriver olika aspekter av värderingar och används därför här på 

olika sätt för att förstå och tolka syftet med uppsatsen. Till att börja med har valet att utgå från 

Kluckhohn (1962, s. 396) och studera värderingar som ideal påverkat resultatet. Det har haft 

inverkan på operationaliseringen och valet av metod, exempelvis genom att en enkätstudie 

inte skulle ha lämpat sig för att studera faktiska beteenden. Som tidigare nämnt anger 

enkätsvaren bara vad respondenterna påstår eller upplever sig värdera – inte hur de handlar i 

praktiken. Enkätsvaren kan alltså tolkas som ideal – alla svar är något man kan eftersträva och 

något som i sin tur kan påverka människans tillstånd, syfte och handling (Kluckhohn, 1962, s. 

395). Enkätfrågan kräver att respondenten ska värdera egenskaperna som viktiga eller mindre 

viktigt/oviktiga. Denna typ av enkätfrågor är uppbyggda likt det synsätt Kluckhohn ser på 

ideal när han menar att människors värderingar är rangordnade i ett eget individuellt 

prioriteringssystem Kluckhohn, 1962, s. 400). Resultatet av korsstabellsanalysen blir i den här 

studien därmed legitimerad då signifikansen bygger på respondenternas olika prioriteringar.  

     Om man utgår från Ingleharts dikotoma sätt att inrangera värderingar som materialistiska 

och post-materialistiska indikerar det tydligt, utifrån resultatet av korsstabellsanalysen, att 

generation B är mer materialistiskt lagd. Sparsamhet är vald i högre utsträckning av 

generation A medan självförverkligande är mer vald av generation A.  

     Vidare är Ingleharts socialisationsteori en grundpelare för studiens validitet och att det vi 

ämnar undersöka är det som studeras. Optimalt hade varit att få tillgång till data som 

behandlade generationernas värderingar när de var i samma ålder, det vill säga att samtliga 

respondenter fått svara på frågan om vilka egenskaper de värderar att barn lär sig i hemmet 

när de var i samma ålder – exempelvis just tagit studenten. Då hade vi haft data angående vad 

18/19-åringar skolade under olika läroplaner värderar. Eftersom vi inte har tillgång till någon 

data av det slaget går det att använda det data från WVS som analyserats. Datat innehåller 

respondenter som gått i skolan under de år vi är intresserade av att undersöka och de svarar på 

samma fråga. En uppenbar nackdel, som redan tagits upp är att det är två åldersgrupper som 
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befinner sig på väldigt olika platser i livet, vilket har en inverkan på resultatet. Det som gör att 

studiens data trots allt går att analysera för att svara på frågeställningen är socialisationsteorin. 

Den äldre generationens respondenters värderingar bör enligt socialisationsteorin ha hållits 

relativt intakta sedan de blev vuxna. Det är inte optimalt, men det är gångbart. 

     Knapphetshypotesen å sin sida ska kunna hjälpa till att förklara själva 

värderingsskillnaderna mellan generation A och B. Utgångspunkten är att människan värderar 

det som det råder brist på under hennes uppväxt och att det råder en hierarkisk ordning mellan 

de fem olika typerna av värderingar: fysiologiska, trygghetsrelaterade, Gemenskapsgrundade, 

självkänsla och självförverkligande (Inglehart, 1977, s. 22). Den mest inflytelserika 

samhällfaktorn för vilken typ av värderingar som kommer att formas hos människor är BNP 

och den näst starkaste faktorn är utbildning (Ibid., s. 10), vilket stöds av Schwartz som också 

skriver att ekonomi – både samhällets och privatpersonens – inverkar på mål och värderingar 

(Schwartz, 2006, s. 170). I den här diskussionen används BNP per capita som mått på 

materiell standard. Från 80-talet till slutet av 90-talet ökade Sveriges BNP per capita totalt, 

men den hade en nedgång under 90-talets ekonomikris (Ekonomifakta, 2017a). 

     Kopplingen mellan värderingar och läroplaner har förhoppningsvis blivit tydlig vid det här 

laget, men det skadar inte att upprepa och sammanfatta resonemanget såhär mot slutet för 

tydlighetens skull. Ingleharts två hypoteser säger att värderingar formas under uppväxtåren 

och att de bestäms av det man saknar under den tiden. Han menar vidare att detta är en ständig 

samverkan där samhället inverkar på individen och att många individer i sin tur inverkar på 

samhället. Skolan är i Sverige en statlig instans som förutom att vara kunskapsförmedlande 

ska vara fostrande och förmedla särskilda värderingar. Dessa värderingar är tryckta i skolans 

läroplan, vilken speglar aktuella strömningar i samhället (Orlenius, 2001, s. 14). Allt hänger 

ihop och påverkar (eller har i alla fall som mål att påverka) varandra.  

      Eftersom ”sparsamhet, att vara rädd om pengar och saker” – i fortsättningen hänvisad till 

som ”sparsamhet” – inte behandlas i diskussionen av resultatet utifrån tidigare forskning 

kommer den egenskapen behandlas först i det här avsnittet. Korstabellsanalysen visade att 

generation B fann den här egenskapen viktigare än generation A. Det som går att observera är 

den generation som var som mest formbar under 90-talskrisen väljer egenskapen som viktig i 

större utsträckning än generationen innan. Generation B värderar “sparsamhet” mer än 

generation A, vilket stämmer överens med de förändringar av resurstillgångar som skedde 

under deras uppväxt., samtidigt som ingen av generationerna egentligen utsatts för någon 

extrem fattigdom och alltså inte värderar egenskapen som speciellt viktig.   
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     Angående egenskaperna självständighet och ansvarskänsla är det generation A som 

värderar dessa högre i relation till övriga egenskaper än vad generation B gör. En intressant 

aspekt av detta som togs upp i diskussionen utifrån tidigare forskning är det här med hur 

läroplanerna ställer sig till elevinflytande och inflytande från hemmet. Enligt 

knapphetshypotesen ska människan värdera det hon haft brist på. Om generation A verkligen 

fått ta ansvar och arbeta självständigt i skolan borde det då vara egenskaper generationen inte 

värderar i vuxen ålder. Det går i linje med det Wiedmer skriver att generationen värderar 

frihet högt. Däremot borde självständighet då inte vara något som värderas särskilt högt. En 

aspekt av det hela är att det är att förenkla processen av värderingsformande väldigt att påstå 

att det måste var på det ena eller det andra sättet. Processen är självklart mer komplicerad än 

så, vilket är varför WVS frågeformulär innehåller över 200 frågor. Det blir onekligen 

problematiskt att utgå från ett segment av detta och generalisera på samma vis. Tanken är 

ändå spännande att leka med och knapphetshypotesen verkar onekligen vara applicerbar för 

att tolka resultatet, även om det inte är problemfritt. 

     Vad gäller egenskapen ”tolerans och respekt” värderade generation A den högre än 

generation B. Lgr 80 innehåller, som nämnt, mer konkreta direktiv om värderingar än tidigare 

läroplaner och det står uttryckligen att dessa värderingar ska främjas och respekteras 

(Gustafsson, 2000, s. 73). Även det här antyder en mer auktoritär skola för generation A att ha 

fostrats i, vilket enligt knapphetshypotesen skulle förklara att generationen värderar 

självständighet och frihet högt. 

    Det går att kritisera valet att generalisera något så tillsynes individuellt betingat som 

värderingar, men studien ämnar inte applicera resultatet till enskilda individer, utan det är 

strömningar och generella tendenser studien undersöker. Inglehart (1977, s. 4) menar att det är 

möjligt att studera värderingar kvantitativt i och med att samhället påverkas av de många 

individer det består av, liksom de inte kan undgå att påverkas av samhället de lever i. Detta 

leder oss vidare till diskussion kring resultatet i förhållande till studiens metodologiska val. 

 

6.4 Resultat i förhållande till metod 

Val av metod och tillvägagångssätt påverkar självklart studiens resultat. Det är oundvikligt. 

Liksom val av teori formar hur vi tar oss an fenomenet värderingar och influerade valet av 

tillvägagångssätt för undersökningen, har val av metod inverkat på resultatet – annan metod 

och analys hade visat andra aspekter av fenomenet och belyst frågan annorlunda. 



Värdegrundande fostran 
C-uppsats, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 

Författare: Marcus Bergsten & Agnes Norman 
Handledare: Katharina Wesolowski 

 

41 
 

    Den mest uppenbara och redan påpekade delen av studien som är värd att ta upp till 

diskussion är åldern på respondenterna – att de yngsta i undersökningen var 18 år och de 

äldsta 39. De är i väldigt skilda stadier i livet, vilket gör att livscykeleffekter har stor inverkan 

på resultatet – respondenternas utbildning, inkomst och ålder skiljer sig naturligtvis åt. Dock 

argumenterar vi för att många av de yngre högst troligt bor kvar hemma hos sina föräldrar och 

alltså lever under föräldrarnas materialistiska standard, vilket borde minska klyftorna. Ett 

annat argument är att det är en fråga om uppfostran som kanske inte direkt är kopplad till 

materiella tillgångar, även om vissa av egenskaperna kan klassas som mer postmaterialistiska 

att värdera och andra som mer materialistiska. 

     Något annat värt att ta upp är att det mycket väl kan vara så att läsaren saknat tabeller som 

redogör för skillnader i beskrivande statistik mellan generationerna. Anledningen till att det 

inte finns med är att det är så pass förutsägbart att utbildningsnivå och inkomst, som är 

inverkande faktorer på värderingar, självklart skiljer sig åt mellan dessa generationer då 

enkätundersökningen genomfördes. Något som hade varit intressant är föräldrarnas inkomst, 

men då det saknas tillgång till dessa uppgifter används BNP istället som grund i diskussionen 

kring materiell standard. Detta hade inte hållit vid en kvalitativ studie, men vid en kvantitativ 

studie, med ett urval på hela befolkningen och med antagandet att landets ekonomi har 

inverkan på privatpersonens ekonomi, kan det tjäna som underlag för en sorts generell 

materiell standard hos befolkningen.  

     En begränsning med studien är att den inte har samlat information om faktiska beteenden, 

men då den här uppsatsen studerar värderingar som ideal (se under Kluckhohn) motiverar det 

typen av metod och material (korstabellsanalys av enkätdata). Inglehart menar att det finns ett 

samband mellan samhälle och dess individer (Inglehart, 1977, s. 4). Kvantitativa studiers 

styrka är just att man kan samla en stor mängd data, analysera den och sen generalisera 

resultaten till en hel population – under förutsättning att urvalet är representativt för 

populationen, vilket vi menar är fallet här. 

    Slutligen, och kanske viktigast, har metodvalen hjälpt oss besvara vår frågeställning och 

syfte, vilket är det viktigaste av allt. Syftet att ”undersöka /…/ skillnader och framförallt 

undersöka om det finns forskning som stryker att skolan har inverkan på formandet av 

värderingar” besvaras genom att respondenterna kan välja mellan elva egenskaper som kan 

främjas via uppfostran och frågan är om det går att översätta till värderingar i allmänhet eller 

de värderingar som läroplanen diskuterar. Trotts att exempelvis egenskapen ”ansvar” 

förekommer i enkätfrågorna och explicit i läroplanen så förekommer de i olika sammanhang. 
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I enkätfrågorna uppmanas respondenterna rangordna egenskaperna medan i läroplanerna så 

betonas de på olika sätt i olika mängd text vilket inte gör det möjligt att hävda vad läroplanen 

prioriterar angående specifika egenskaper – annat än att man får förutsätta att de egenskaper 

som tas upp i läroplanerna anses viktiga. 

 

6.5 Slutsatser och implikationer för vidare forskning 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns skillnader mellan generationer fostrade under 

olika läroplaner. Huruvida dessa skillnader beror på skilda läroplaner går inte att uttala sig om 

efter den här undersökningen. Det var heller inte syftet. Målet var att undersöka om det finns 

skillnader mellan generationer fostrade under olika läroplaner och att sedan diskutera om det 

finns något som tyder på att dessa skillnader skulle kunna förklaras utifrån skillnader i 

innehåll mellan de olika läroplanerna. Skolan har ett fostrande uppdrag och läroplanerna är 

författade utifrån antagandet att skolan har inverkan på elevers värderingar. Det är dock inte 

problemfritt att omsätta läroplansvärderingarna i praktiken och det finns allt för många 

inverkande faktorer på värderingsformande för att en studie av den här sorten skulle kunna 

besvara en så omfattande och komplex fråga. Det är något som skulle vara intressant att 

studera vidare – det finns forskning och utvärderingar kring hur väl läroplanen omsätts 

praktiskt i undervisningen, men just att jämföra olika generationers värderingar och studera 

ifall de korrelerar med olika utformning av olika läroplaner verkar inte ha studerats i lika stor 

utsträckning.  

     Undersökningen har inte bidragit med något storslaget, men kanske öppnat upp för vidare 

studier av en aspekt av värderingar, generationer och skolans fostrande uppdrag som det ännu 

inte finns speciellt mycket forskning på.  
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9. Bilaga 

Här presenteras resultatet av korstabellanalysen för samtliga egenskaper – även de som inte 

visade på någon signifikant skillnad. 

 

Tabell 1. – Oberoende, självständighet * Generation 
 

Generation 

A B 

Oberoende, självständighet Vald (%) 79,2  60,5  

Ej vald (%) 20,8 39,5 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 344. Pearsons Chi2 = 0,000.  

 

Tabell 2. – Hårt arbete * Generation 
 

Generation 

A B 

Hårt arbete Vald (%) 18,2 15,8 

Ej vald (%) 81,8 84,2 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 344. Pearsons Chi2 = 0,347.  

 

Tabell 3. – Ansvarskänsla* Generation 
 

Generation 

A B 

Ansvarskänsla Vald (%) 83,1 68,9 

Ej vald (%) 16,9 31,1 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 344. Pearsons Chi2 = 0,002.  

 

Tabell 4. – Fantasi* Generation 
 

Generation 

A B 

Fantasi Vald (%) 48,1 53,7 

Ej vald (%) 51,9 46,3 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 344. Pearsons Chi2 = 0,299.  
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Tabell 5. – Tolerans och respekt för andra människor* Generation 
 

Generation 

A B 

Tolerans och respekt för andra 

människor 

Vald (%) 91,6 80,5 

Ej vald (%) 8,4 19,5 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 344. Pearsons Chi2 = 0,004. 

 

Tabell 6. – Sparsamhet, att vara rädd om pengar och saker* Generation 
 

Generation 

A B 

Sparsamhet, att vara rädd om 

pengar och saker 

Vald (%) 22,7 35,3 

Ej vald (%) 77,3 64,7 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 344. Pearsons Chi2 = 0,011. 

 

Tabell 7. – Beslutsamhet, uthållighet* Generation 
 

Generation 

A B 

Beslutsamhet, uthållighet Vald (%) 31 32,3 

Ej vald (%) 69 67,7 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 344. Pearsons Chi2 = 0,795. 

 

Tabell 8. – Religiös tro* Generation 
 

Generation 

A B 

Religiös tro Vald (%) 4,5 2,6 

Ej vald (%) 95,5 97,4 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 343. N blir lägre på den här egenskapen för att siffrorna har rundats av i 

beräkningen. Pearsons Chi2 = 0,341. 

 

Tabell 9. – Osjälviskhet* Generation 
 

Generation 

A B 

Osjälviskhet Vald (%) 40,3 34,7 

Ej vald (%) 59,7 65,3 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 344. Pearsons Chi2 = 0,292. 
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Tabell 10. – Lydnad* Generation 
 

Generation 

A B 

Lydnad Vald (%) 13,5 15,9 

Ej vald (%) 86,5 84,1 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 344. Pearsons Chi2 = 0,546. 

 

Tabell 11. – Självförverkligande* Generation 
 

Generation 

A B 

Självförverkligande Vald (%) 38,3 30,7 

Ej vald (%) 61,7 69,3 

Total (%) 100 100 

Kommentar: N = 343. Pearsons Chi2 = 0,139. 

 


