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Sammanfattning  

Demokrati, normer och värderingar samt fostran är begrepp som genomsyrar läroplanerna för 

Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11. Dessa begrepp används i läroplanerna för att beskriva skolans 

demokratiuppdrag samt fostranuppdrag, där skolan, genom att lära eleverna om samhällets 

normer och värderingar, förbereder samt fostrar eleverna för sin roll som demokratiska 

medborgare (se avsnitt Analys och resultat). Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv anses 

läromedel vara ett verktyg som förmedlar läroplanernas konkreta innehåll. I denna studie 

undersöks hur demokrati, normer och värderingar samt fostran formuleras i läroplanerna och 

hur dessa realiseras i läroböcker.  

Denna studie är baserad på en kvalitativ innehållsanalys som studerar hur demokrati, 

normer och värderingar samt fostran formuleras i läroplanerna. Resultatet av analysen leder 

till att en komparativ analys av läroplanerna kan genomföras med avsikten att belysa 

kontinuitet och förändring mellan läroplanerna för de olika tidsperioderna. Efter att den 

komparativa analysen av läroplanerna genomförs, görs även en komparativ analys av 

läroplanerna och läroböckerna för att undersöka hur demokrati, normer och värderingar samt 

fostran realiseras i läroböcker. Förutom läroplanerna för Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11 omfattar 

analysen sex samhällskunskaps läroböcker varav två är grundade på Lgr 69, två är grundade 

på Lgr 80 och två är grundade på Lgr 11.  

Resultatet av analysen visar både på kontinuitet och förändring beträffande hur 

demokrati, normer och värderingar samt fostran formuleras i läroplanerna. Resultatet av 

analysen angående kontinuitet visar att samtliga läroplanernas syften beträffande demokrati, 

normer och värderingar samt fostran talar för att eleverna ska fostras till demokratiska 

medborgare. Däremot gällande hur denna fostran ska ske, visar resultatet på förändringar 

mellan läroplanerna. Ett exempel på en tydlig förändring beträffande hur denna fostran ska 

ske är att, i Lgr 11 står det att all skolans personal ska vara delaktiga i denna fostran. Detta 

nämns däremot inte i Lgr 69 och Lgr 80 (se avsnitt Analys och resultat). Resultatet visar även 

att läroplanernas formulering av demokrati, normer och värderingar samt fostran realiseras på 

varierande sätt i läromedlen. En slutsats som dras är att trots att läroplanernas formuleringar 

har genomgått vissa förändringar har samtidigt de grundläggande demokratiska principerna 

och värderingarna kvarstått och givits liknande mening under perioden.  

 

Nyckelord: Didaktik, läroplansteori, läroböcker, kvalitativ studie, samhällskunskap, åk 1-3 



 

 3 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning..................................................................................................................... 2 

Inledning................................................................................................................................ 5 

Bakgrund................................................................................................................................ 7 

     Historisk tillbakablick på skapandet av en demokratisk skola..........................................7 

     Historisk tillbakablick på samhällskunskapsämnet............................................................8  

     Värdegrund i skolans styrdokument................................................................................. 10 

Syfte och frågeställningar.......................................................................................................11     

Forskningsöversikt.................................................................................................................12 

     Skolans demokratiuppdrag i läroplaner.............................................................................13 

     Läroplansteoretiskt perspektiv...........................................................................................14 

     Samhällskunskapsämnets betydelse som skolämne...........................................................16 

     Samhällskunskapsläroböcker.............................................................................................17 

     Läroboksforskning.............................................................................................................19 

     Sammanfattning av forskningsöversikt..............................................................................20 

Teoretiska utgångspunkter......................................................................................................23 

     Läroplanens roll..................................................................................................................23  

     Läroplansteoretiska utgångspunkter...................................................................................24 

     Värderingar, värdegrund och normer..................................................................................26 

     Läromedlens roll................................................................................................................ 27 

Metod...................................................................................................................................... 28 

     Metodval.............................................................................................................................28 

     Avgränsning och urval........................................................................................................29 

     Material...............................................................................................................................31 

     Analysverktyg.................................................................................................................... 35 

     Bearbetning och arbetsgång................................................................................................36 

     Reliabilitet och validitet......................................................................................................36 

     Etiska hänsynstaganden..................................................................................................... 37 

Analys och resultat...................................................................................................................38 

     Frågeställning 1.................................................................................................................. 38 

          Demokrati i läroplanerna Lgr 69, Lgr 80, Lgr 11..........................................................38 

          Normer och värderingar i läroplanerna Lgr 69, Lgr 80, Lgr 11.....................................42 

          Fostran i läroplanerna Lgr 69, Lgr 80, Lgr 11................................................................43 



 

 4 

     Frågeställning 2.................................................................................................................. 45 

          En komparation av demokrati mellan Lgr 69, Lgr 80, Lgr 11.......................................45 

          En komparation av normer och värderingar mellan Lgr 69, Lgr 80, Lgr 11.................45 

          En komparation av fostran mellan Lgr 69, Lgr 80, Lgr 11............................................46 

     Frågeställning 3...................................................................................................................47 

          Realisering av läromedel grundade på Lgr 69...............................................................47 

          Realisering av läromedel grundade på Lgr 80...............................................................50 

          Realisering av läromedel grundade på Lgr 11...............................................................53 

Sammanfattande diskussion.................................................................................................... 59 

     Demokrati............................................................................................................................59 

     Värdegrund, normer och värderingar..................................................................................61 

     Fostran................................................................................................................................ 61 

Slutord..................................................................................................................................... 63 

Referenslista.............................................................................................................................64 

     Primär litteratur...................................................................................................................64 

     Sekundär litteratur...............................................................................................................65 

     Internetkäller.......................................................................................................................67 

 

 

 

 



 

 5 

Inledning  

Skolan har som uppdrag att utveckla elevernas kunskaper i de olika ämnena samtidigt som 

skolan ansvarar för att fostra eleverna till demokratiska medborgare. I skolans värdegrund och 

uppdrag är det uttryckt att skolan ska framställa alla människors lika värde. Dessutom ska 

utbildningen ge budskap åt samt förankra respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska 

värderingar (Skolverket, 2011, s. 7, 212). Skolans verksamhet är ett område som ofta väcker 

stor uppmärksamhet samt diskussioner både inom media och i politiken. Ett av de ämnen som 

diskuteras är att skolan brister i att fullfölja sitt uppdrag gällande demokratifostran. Almer 

(2012-09-25) lyfter i en debattartikel i tidskriften Skolvärlden vikten av skolans 

värdegrundsarbete och hänvisar till en granskning gjord av Skolinspektionen. Denna 

granskning som är baserad på 17 grundskolor i 10 kommuner visar att 13 av dessa 17 skolor 

saknar en gemensam ram för skolans värdegrundsarbete. Författaren menar att en av 

anledningarna till att det saknas en gemensam ram för skolans värdegrundsarbete är att lärarna 

är ensamma om att tolka hur detta uppdrag ska utföras. Dessutom är värdegrundsarbetet ett 

område som är beroende av lärarnas personliga förhållningssätt till värdegrunden. Med detta 

menar författaren att om lärarna inte har en kritisk hållning till värdegrunden finns risken att 

besvärliga åsikter inte tas upp eller bearbetas i klassrummet. Fortsättningsvis tar författaren 

upp vikten med öppna klassrumsdiskussioner och menar att dessa diskussioner ska hjälpa 

eleverna till att träna på att bearbeta olika åsikter och synsätt. Denna bearbetning ska i sin tur 

leda till att eleverna utvecklar sin demokratiska kompetens, menar Almer (2012-09-25).  

Även om skolans verksamhet och värdegrundsarbete är områden som anses vara viktiga 

och som ofta diskuteras i media, är däremot läroböcker och dess användning i undervisningen 

ett område som sällan debatteras i media. I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Steholt 

Vernerson (2014-08-29) upp vikten av uppdaterade läromedel och menar att elever som 

arbetar med föråldrade läromedel får fel uppfattning om omvärlden, då de läromedel som 

eleverna kommer i kontakt med i undervisningen saknar decennier av utveckling. Detta menar 

författaren (2014-08-29) leder i sin tur till att eleverna får bristande ämneskunskaper.  

Hemmi och Kornhall (2015-04-06) skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter om 

skolans utveckling och menar att det är viktigt att staten, tillsammans med 

läromedelsföretagen, forskning samt lärare samarbetar och hittar en strategi som möjliggör att 

samtliga lärare i Sverige får tillgång till högkvalitativa och forskningsförankrade läromedel. I 

artikeln lyfts även upp vikten av att analysera kvaliteten i olika läromedel samt hur dessa 
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läromedel på bästa sätt kan utnyttjas för att främja elevers lärande. Detta kan göras genom 

konkreta diskussioner och undersökningar tillsammans med studenter under 

lärarutbildningarna, menar Hemmi och Kornhall (2015-04-06).  

Med anledning av att demokratifostran är en aktuell diskussionsfråga idag, vill vi 

undersöka hur denna fostran har sett ut i skolan ur ett historiskt perspektiv. Detta historiska 

perspektiv av demokratifostran kan därmed ge en objektiv bild av vad demokratifostran har 

inneburit i läroplanerna under 1970-talet, 1980-talet och även under 2000-talet. Genom att 

undersöka vad begreppet har inneburit under de tre tidsperioderna, tydliggörs det även om 

begreppets innebörd har varit det samma eller förändrats och i sådant fall hur denna 

förändring har sett ut ur ett historiskt perspektiv. Syftet med denna studie är därmed att 

undersöka hur demokrati, normer och värderingar samt fostran kommit till uttryck på 

formuleringsarenan i läroplanerna för Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11 samt hur läroplanerna 

realiseras i samhällskunskapläroböckerna för årskurs 1-3. Denna studie som tillämpas utifrån 

ett läroplansperspektiv görs för att analysera hur formuleringarna i läroplanerna har realiserats 

i läromedel. Varför vi valt att fokusera just på samhällskunskapsläromedel kommer vi att 

redovisa i metodavsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna till denna studie har arbetat med samtliga avsnitt tillsammans, däremot har huvudansvaret för 

delar av studien delats upp. Leyla Celiker har haft huvudsakligt ansvar för Lgr 69, läroböcker grundade på Lgr 

69 samt syfte, övergripande mål och riktlinjer för Lgr 11 och slutligen läroboken “SO-boken”. Ida Lundstedt har 

haft huvudsakligt ansvar för Lgr 80, läroböcker grundade på Lgr 80 samt normer och värdegrund, centralt 

innehåll, kunskapskrav för Samhällskunskapsämnet för årskurs 1-3 för Lgr 11 och läroboken “Boken om 

SO”.  För de resterande delarna har ett gemensamt ansvar tagits.  
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Bakgrund  

Historisk tillbakablick på skapandet av en demokratisk skola 

I Sverige antogs år 1951 en religionsfrihetslag som innebar att samhället skulle baseras på en 

demokratisk grundideologi. Denna religionsfrihetslag innebar också att pressfrihet, 

yttrandefrihet och religionsfrihet blev grundläggande värden. I samband med införandet av 

religionsfrihetslagen fick kristendomsundervisningen en mindre plats i skolan och istället fick 

skolan en mångreligiös och en mångkulturell riktning (Dahlkwist, 2011, s. 13).  

Efter första världskriget tillsatte Sverige en liberal och socialdemokratisk 

koalitionsregering som skrev ett efterkrigsprogram som fastställde ett mål för den svenska 

skolan. Detta mål innebar att den svenska skolan skulle bli en 9-årig enhetsskola med god 

medborgerlig och mänsklig bildning. År 1946 tillsattes en kommission i Sverige, 

Skolkommissionen, vars uppgift var att undersöka ett beslut från en skolutredning taget år 

1940. Resultatet av Skolkommissionens undersökning blev bland annat att undervisningen i 

skolan skulle individualiseras men samtidigt vara samarbetsinriktad och fostra till 

självständighet, samarbetsförmåga och kritiskt tänkande (Larsson, 2011, s. 64, 65).  

Den svenska skolan blev år 1962 en nioårig grundskola och i samband med detta utgavs 

läroplanen Lgr 62. I denna läroplan tillkom fostransbegrepp så som social fostran, 

personlighetsfostran, individuell fostran, etisk fostran, ekonomisk fostran, fostran för arbete 

och fostran för fritiden. Med den nya läroplanen fick klassens och gruppens samarbete en stor 

betydelse för elevens sociala fostran. Under denna tid skedde en normupplösning i samhället 

och diskussioner väcktes om att fostransbegreppet skulle skrivas in i läroplanens mål. Denna 

diskussion som fortsatte att växa under 1970-talet handlade om frågor om hur skolan skulle 

kunna påverka elevernas värderingar. I samband med lanseringen av den nya läroplanen Lgr 

80, ledde denna diskussion till att värderingskonflikter i skolan och samhället betonades i den 

nya läroplanen. Lanseringen av den nya läroplanen innebar också att skolan fick som uppdrag 

att aktivt påverka eleverna att ta ställning till frågor som till exempel de gemensamma skol- 

och klassrumsreglerna. Det konkreta innehållet som uttrycktes i Lgr 80 gällande skolans 

demokratiska fostran har sitt ursprung från det reformarbete som skedde i Sverige under 

perioden från 1940-talet till 1970-talet. Detta reformarbete uppkom i samband med det 

socialdemokratiska maktövertagandet och den så kallade välfärds- och 

omfördelningspolitikens genomförande. Syftet med detta reformarbete som också blev början 
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till den så kallade " nya skolan" var att dels demokratisera själva utbildningssytemet och 

avskaffa parallelskolesystemet och dels göra skolan till en demokratisk institution.   

Under 1990-talet skedde en förändring i hur begreppet värderingar" betraktades. 

Denna förändring vilket skedde i samband med skapandet av 1994-års läroplaner innebar att 

begreppet "värden" som till en början relaterades till "kristen etik" och "västerländsk 

humanism" ersatte begreppet "värderingar" (Dahlkwist, 2012, s. 15, 16).  

 

Historisk tillbakablick på samhällskunskapsämnet 

Anna Larsson som har skrivit om samhällskunskapsämnet i kapitlet "Samhällskunskap" i 

Larsson och Westbergs (2015) bok Utbildningshistoria - en introduktion. Larsson skriver om 

samhällskunskapsämnet i ett historiskt perspektiv. Författaren skriver att införandet av 

rösträtten under 1900-talets första decennier innebar stora förändringar, dels för medborgarna 

och dels för samhällsundervisningen och medborgarfostran i skolan. Rösträttens införande 

sådde fröet till det stora demokratiska genombrottet vilket också medförde att människor från 

lägre klasser fick en ny roll i samhället. Detta innebar också att det tidigare religiöst eller 

nationellt inriktade underdånighetsfostran som folkskolan hade, kom att ersättas med fostran 

att förbereda eleverna för det demokratiska samhället. I samband med införandet av rösträtten, 

introducerades också i 1919 års skolordning samhällskunskap i folkskolan i form av 

skolämnet medborgarskap. Medborgarskapsämnet lästes främst av elever som deltog i 

fortsättningsskolan och som var från en lägre samhällsklass. Detta i syfte till att dessa elever 

inte skulle studera vidare utan istället förberedas för det arbetsliv som väntade dem (Larsson, 

s. 297, 298).  

Förslaget om samhällskunskap som skoläme lanserades i skolkommissionens arbete redan 

på 1940-talet. Behovet av ökade kunskaper inom samhällskunskap ansågs vara stora och var 

skolkommissionens största argument för propositionen. Denna proposition vars centrala syfte 

var för skolan att värna och förmedla demokratin, kom också att lägga fundamentet för en 

gemensam grundskola för alla. Tanken om "en för alla gemensam skola" ansågs gynna 

demokratin, då den skulle avlägsna de differenser som fanns i samhället. Ett odifferentierat 

samhälle skulle dessutom ge alla barn, oavsätt klass-, kön- och begåvningsskillnader 

möjligheten att få en social samhörighetskänsla. I kontrast till det nationalistiska och kristna 

stoffet, skulle undervisningens grund moderniseras och kunskapsinnehållet skulle vara saklig 

samt baseras på objektiv vetenskap. I det nya ämnet samhällskunskap skulle demokratiska 

arbetsformer, även kallad för aktivitetspedagogiska arbetsformer, prägla skolans verksamhet. 
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Förslaget innebar också att det tidigare kunskapinnehållet som var baserad på 

medborgarkunskap och sammhällslära skulle utvidgas med sociala fostran. Eleverna skulle, 

med hjälp av det aktivitetsbetonade arbetssättet som undervisningen bestod av, fostras till 

samverkan och samarbete. Detta var samtidigt någonting som ansågs vara ett fundamentalt 

villkor för ett fungerande och demokratisk samhälle (Larsson, sid. 299, 300). Eftersom 

fostransuppdraget har varit och är en väsentlig del av skolans verksamhet, fungerar 

samhällskunskapsämnet som ett verktyg som förmedlar kunskaper om de normer och 

värderingar som finns i samhället.  Tillkomsten av samhällskunskapsämnet i den svenska 

grundskolan ansågs vara ett av de viktigaste redskapen för skolan att uppfylla sitt 

demokratiska fostransuppdrag. Samtidigt som värderingar och färdigheter bör tillämpas i alla 

skolans ämnen, var samhällskunskapsundervisningen ett ämne som gav de bästa anknytnings- 

och utgångspunkterna för skolans väsentliga arbeten för den sociala fostran (Englund, 1994, s. 

363). Fortsättningsvis skriver Englund (1994) om samhällskunskapsämnets plats och form i 

den medborgerliga fostran och menar att skolans uppdrag var att på ett systematiskt sätt arbeta 

med sociala och etiska problem och genom samtal hantera faktiska och konkreta problem. 

Skolan skulle också ta hänsyn till målsättningen för ämnet som helhet och inte bara avgränsa 

sig till kunskapsmålen. Det gemensamma målet för skolan skulle vara att eleverna skulle 

stimuleras till att utvecklas till goda medborgare och med god samhällsanda (Englund, 1994, 

s. 363).  

I kunskapsmålen för samhällskunskap framlades värderingar av både teoretiska och 

praktiska slag. I värderingar främst av teoretiska slag ingick bland annat att eleverna skulle 

visa intresse för samhällsfrågor samtidigt som de ska avstå från grundlösa fördomar gällande 

frågorna. Dessutom skulle eleverna vara öppna för nya synpunkter samt granska dessa 

synpunkter kritiskt. Eleverna skulle också visa respekt och tolerans för människor med olika 

åsikter och människor som avvek från normen, samtidigt som de skulle visa förståelse och 

intresse för andra människors olikheter, istället för att vara dömande. I värderingar av 

praktiska slag ingick det bland annat att eleverna skulle studera till yrken som bidrog till att de 

i framtiden kunde sköta sin egna och sin familjs ekonomi samt sysselsätta sig med 

fritidsaktiviteter av stort värde. Vidare skulle eleverna eftersträva samarbete, hjälpsamhet och 

ansvar inom de små egna grupperna samt i hemmet, kamratkretsen och skolan. Övriga 

värderingar som framlades i de praktiska delarna var bland annat att visa respekt och ta 

hänsyn till andras rättigheter, respekt för lagar och regler samt engagera sig i och bidra till att 

lösa samhällsproblem (Englund, 1994, s. 363, 364).  
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Värdegrund i skolans styrdokument 

Skolans fostrans- och värdegrundsuppdrag genomsyrar arbetet i skolan och förskolan och det 

svenska skolväsendet, enligt skollagen vilar på demokratiska grunder. I skollagen (2010: 800) 

är det skrivet att utbildningen ska eftersträva att elever inhämtar och utvecklar kunskaper och 

värden samtidigt som den stödjer elevers utveckling och lärande, samt en livslång lust att lära 

(2010: 800, kapitel 4).  

Skolan vars stora uppdrag är att möta kunskapskraven i skolans ämnesundervisning 

ansvarar även för fostran i skolan. De värden som främjar fostransuppdraget inom skola och 

förskola är bland annat att individen ska fostras till rättskänsla, visa tolerans och generositet 

samt ansvarstagande. Dessutom ska värdegrundsuppdraget gå hand i hand med 

kunskapsuppdraget och fungera som ett gemensamt uppdrag. De värden som präglar 

skolväsendet och som skolan ska förmedla och gestalta är "människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan 

människor" (Skolverket, 2011, s. 7). 

Sverige har så som många andra länder förbundit sig till att arbeta med mänskliga 

rättigheter genom internationella konventioner. Sverige har också internationellt sett en lång 

erfarenhet att arbeta med demokrati och individens frihet. Samtidigt som arbetet med 

mänskliga rättigheter finns inskrivet i våra lagar har man även tagit fram artiklar direkt 

inskrivet från barnkonventionen i den nya skollagen. Artikel 3 som handlar om barnens bästa 

och Artikel 12 som handlar om barnens rätt till att komma till tals har lyfts in i skollagen just 

för att visa hur viktigt det är med mänskliga rättigheter (UNICEF Sverige, 2009, s. 14, 18). 

Precis som i fallet med ett sådant kontextbundet och politiskt begrepp som 

entreprenörskap har också mänskliga rättigheter skrivits fram på olika nivåer i det som styr 

skolans arbete. Förutom de ovannämnda barnkonventionsartiklarna som har lyfts in i 

skollagen finns det även en beskrivning i skollagen om hur utbildningen ska utformas. I 

Skollagen (2010:800) Kapitel 1, 5§ under "Utformningen av utbildningen" är det skrivet att: 

"Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna [...]  Var och en som verkar inom utbildningen ska 

främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling" 

(Skollagen, 2010:800).  
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Syfte och frågeställningar 

De forskningsresultat som presenteras i forskningsöversikten antyder att demokratifostran 

från grundskolans uppkomst och fram till våra dagar har varit ett konstant utbildningspolitiskt 

mål. Vidare har vi skildrat hur samhällskunskaps-undervisningen har en betydande roll för att 

uppnå detta mål. Genom samhällskunskapsundervisningen utvecklar eleverna rena kunskaper 

om mänskliga rättigheter, demokrati, samhällsfrågor och samhällets uppbyggnad. Därigenom 

blir eleverna förtrogna med demokratiska processer och arbetssätt. Allt detta blir därmed en 

förberedelse för eleverna att fostras till aktiva demokratiska medborgare samt till att aktivt 

delta i ett samhällsliv (Odenstad, 2014, s. 43).  

Läroboken som är ett väsentligt medel för undervisningen både för eleven och läraren 

lyfts upp i forskningsöversikten med anknytning till att läroboken är läroplanens faktiska 

gestaltning (Julkunen et. al., 1991, s. 36). Målet med denna studie är att undersöka hur 

formuleringsarenans meningsskapande kring demokratifostran har omsatts på 

formuleringsarenan i grunskolans tidiga år från 1960-tal till 2010-tal. Syftet med denna studie 

är därmed att, utifrån ett läroplansperspektiv, undersöka hur demokrati, normer och 

värderingar samt fostran kommit till uttryck på formuleringsarenan i läroplanerna för Lgr 69, 

Lgr 80 och Lgr 11 samt hur läroplanerna realiseras i samhällskunskapsläroböckerna för 

årskurs 1-3. Följande frågor ska besvaras i studien: 

 

1. Hur formuleras demokrati, normer och värderingar samt fostran i läroplanerna i Lgr 

69, Lgr 80 och Lgr 11?  

2. Finns det en förändring och/eller kontinuitet i läroplanerna gällande demokrati, 

värderingar och normer samt fostran? 

3. Hur realiseras demokrati, normer och värderingar samt fostran i 

samhällskunskapsläroböcker för årskurs 1-3 som är kopplade till Lgr 69, Lgr 80 och 

Lgr 11? 
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Forskningsöversikt 

Det finns få studier som intresserat sig för att studera hur formuleringar i läroplaner omsatts 

och uttolkats, realiserats, i ett historiskt perspektiv. I första hand är det på denna nivå vår 

studie lämnar ett bidrag till didaktikämnet. Det finns dock en rad studier av läroplaners 

formuleringar av demokratiämnet liksom det finns studier av hur demokrati, fostran samt 

normer och värderingar har analyserats inom ramen för samhällskunskaperna, inte minst 

genom läroboksstudier. I det följande redovisar vi huvudlinjerna i dels tidigare forskning som 

studerat skolans demokratiuppdrag så som det framträtt i läroplaner och på 

formuleringsarenan, dels hur demokratifostran tagit sig uttryck i samhällskunskapsämnet och i 

dess läroböcker.  

 

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av forskning angående samhällskunskapsämnets 

betydelse som skolämne, samhällskunskapsläroböcker, läroboksforskning samt 

samhällskunskapsläroböcker ur ett lärolansteoretiskt perspektiv. Databaserna Diva och Libris 

har använts för att hitta de vetenskapliga artiklarna, rapporterna och avhandlingarna som 

nämns i detta kapitel. Forskningsöversikten inleds med Englunds et al. (2012) forskning 

gällande demokratifostrans betydelse i läroplanerna. Med hänsyn till Englund et al. (2012) 

forskning kan vår studie användas som ett komplement samt tillföra ett bredare perspektiv till 

denna forskning, genom att vår studie undersöker på vilket sätt demokrati, normer och 

värderingar samt fostran har formulerats i läroplanerna samt hur dessa har realiserats i 

samhällskunskapsläromedlen grundade på Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11. Vår studie undersöker 

även hur denna demokratifostran har skildrats i de tre läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11. 

Eftersom det här arbetet baseras på en innehållsanalys av samhällskunskapsläroböcker följer 

därefter ett avsnitt om forskning om samhällskunskapsläroböcker samt 

samhällskunskapsämnets betydelse som skolämne. Forskning om demokrati, normer och 

värderingar samt fostran i samhällskunskapsläroböcker grundade på skolans tidigare år verkar 

saknas.  

 

Med hänsyn till detta kan denna studie tillföra ett nytt perspektiv till forskningsfältet. Det 

finns däremot flera studier om lärobokens roll i skolan vilket tas upp i detta avsnitt. Detta 

kapitel avslutas med ett avsnitt om forskning om läroböcker. Även innehållsanalyser av 

samhällskunskapsböcker ur ett läroplansteoretiskt perspektiv med fokus på demokrati, normer 

och värderingar samt forstran verkar vara sällsynta.  
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Skolans demokratiuppdrag i läroplaner 

Enligt Englund et al. (2012) hade skolans fostrans uppdrag inflytande över 

Skolkommissionens arbete 1946, där demokrati-aspekten lyftes fram. Skolkommissionens 

slutsats blev att demokratin, som är en väsentlig del av samhällets själva grundfundament, 

skulle skrivas in i skolans övergripande mål. Skolkommissionen bedömde också att 

undervisningen skulle vila på objektiva och vetenskapliga grundvalar. Det var också med 

denna ideologi som utgångspunkt som de två första läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 grundade 

sitt undervisnings innehåll på. I synnerhet var det Lgr 62 som ursprungligen utvecklade en 

stark tro och tillit till skolan som ett demokratifrämjande organ. Syftet med detta var att stödja 

och främja olika typer av samarbete mellan elever och deras sociala arbete. Till följd av det 

fick skolan som uppgift att fungera som en institution och mötesplats för olika grupper av 

människor från olika kulturella och sociala bakgrunder, där skillnaderna skulle präglas bort 

genom att de skulle fostras in i en gemensam värdegrund. I samband med att läroplanen för 

Lgr 80 uppkom, uttrycktes också skolans demokratifostran på ett tydligt och konkret sätt. I 

denna läroplan skulle demokrati-aspekten i de olika skolämnena genomsyra skolans 

verksamhet betydligt grundligare än vad det tidigare hade gjort. Dessutom skulle skolans 

pluralistiska demokratifostran kraftigt framhållas. Jämlikhet skulle skapas mellan kvinnor och 

män samtidigt som invandrare och andra eftersatta grupper skulle bemötas med solidaritet. 

Vidare skulle var och en även arbeta aktivt med att inkludera dessa grupper i 

samhällsgemenskapen (Englund et al., 2012, s. 8, 10). Larsson & Westberg är inne på 

liknande resonemang som Englund et al (2012) och skriver om hur den demokratiska skolan 

har skildrats och realiserats i läroplanerna från 1962 och framåt. Författarna går vidare och 

skriver att med anledning till den oro och bristande diciplin som skedde under 1960- och 

1970-talen i klassrummen i Sverige, föreslogs i slutet av 1960-talet att en del förändringar 

skulle införas i den nya lärplanen, Lgr 69. Dessa förändringar innebar bland annat att skolan 

skulle verka för ökad jämmstäldhet inom familjen, i arbetslivet och i samhället i sin helhet. 

Inställningen till införandet av dessa förändringar ändrades dock i början av 1980-talet av 

anledning att grundskolan betraktades som alltför samhällsbevarande och auktoritetstrogen. 

Istället ansågs det att skolan skulle vara en verksamhet som förändrade samhället i riktning 

mot ökad demokrati och jämställdet. Kritiken mot de förändringar som infördes i Lgr 69 blev 

inspiration för den nya läroplanen Lgr 80. Till skillnad från Lgr 69 vars innehåll och budskap 

ansågs vara alldeles för konfliktlöst och harmoniskt, skulle den nya läroplanen, Lgr 80, hjälpa 
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eleverna att förstå sambandet mellan mänskliga, sociala och nationella konflikter och 

aggression, våld och krig. Förutom att lära sig om ett demokratiskt arbetssätt skulle 

grundläggande värderingar i den nya läroplanen Lgr 80 även hjälpa eleverna att få praktisera 

demokratiska beslutsprocesser i det vardagliga skolarbetet (Larsson & Westberg, 2015, s. 125, 

126). De grundläggande värderingarna i Lgr 80, det vill säga jämställdhet, demokratisk 

värdegrund och individualisering i undervisningen, präglade även Lpo 94. Dessa 

grundläggande värderingar utvecklades dock senare under 1990-talet, särskilt mot bakgrund 

av den så kallade nyliberalismens framväxt, och ledde till att begrepp såsom valfrihet, 

individualisering och marknadstänkande associerades till tanken om en demokratisk skola 

(Larsson & Westberg, 2015, s. 128, 129). 

 

Läroplansteoretiskt perspektiv 

Lotta Brantefors (2011) är inne på liknande tankegångar som nämndes i Nordmarks (2015) 

ovanstående resonemang gällande att människor är uppdelade i olika grupper i samhället. 

Brantefors (2011) baserar sin studie på forskning om läroplanen och menar att det är av 

intresse att undersöka vad läroplanen säger gällande kulturell fostran utifrån det samhälle vi 

lever i idag (Brantefors, 2011, s. 11). Författaren betonar vikten med att ta upp frågor om 

mångkultur och andrafiering, med anledning till att vi idag lever i ett samhälle där det sker 

uppdelningar mellan det så kallade ”vi och dom”. Denna uppdelning enligt författaren finns 

fortfarande kvar men sker numera på ett annat sätt än vad det tidigare har gjort. Idag riktas 

uppmärksamheten mot “det andra“ både i positiv och negativ bemärkelse men ofta är 

uppmärksamheten enkelriktad, det vill säga antingen “vi” eller “de" (Brantefors, 2011, s. 13).  

I sin studie har Brantefors (2011) undersökt läroplanerna mellan åren 1940 - 2008 och 

haft kulturel fostran som utgångspunkt. Det hon kommit fram till i sin studie är att 

läroplanerna inte direkt nämner kulturell fostran. Däremot hänvisar Brantefors (2011) till 

forskning som visar på att läroplanerna har ett visst innehåll som man kan tolka ha en 

anknytning till kulturell fostran. Denna anknytning är kopplad till innehållet i läroplanerna 

gällande minoriteters skolgång samt hur elever ska förhålla sig till ”andra kulturer” eller 

”annat folk”. Vidare förklarar Brantefors (2011) att i samband med denna anknytning har det 

funnits och att det fortfarande finns kulturella frågor som på olika sätt berör en förmodad 

relation mellan majoriteten och minoriteten och att begreppet kulturell fostran har på så sätt 

mer eller mindre behandlats. Frågan om kulturell fostran har behandlats i olika styrdokument 

direkt kopplade till skolan som till exempel läroplanen. Även andra statliga dokument såsom 
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propositioner och betänkanden har diskuterat denna fråga och på så vis direkt eller indirekt 

tagit sig an frågan om kulturella relationer och kulturell fostran (Brantefors, 2011, s. 16). 

I sin studie om kulturell fostran har Brantefors (2011) använt sig av en textanalys med 

en läroplansteoretiskt perspektiv. I textanalysen undersöker författaren “fostransinnehållet” i 

läroplanerna genom att studera relationen mellan majoriteten och minoriteten, både ur ett 

teoretiskt perspektiv men även ur ett empiriskt perspektiv. Brantefors (2011) undersöker vad 

läroplanerna säger om dessa relationer, både explicit och implicit. På så vis analyserar 

författaren maktfördelningen mellan majoriteten och minoriteten i läroplanerna samt hur 

denna fördelning ser ut det vill säga vad som betonas och vad som får särskild 

uppmärksamhet i läroplanerna (Brantefors, 2011, s. 41).  Resultatet av Brantefors (2011) 

studie visar att det finns fyra innehållsliga sammanhang gällande fostran i läroplanerna som 

enligt författaren dominerar och som alla innehåller föreställningar om kulturella relationer. 

De innehållsliga sammanhangen är följande: 

1. fostran ska främja individens utveckling 

2. fostran ska uppöva ett demokratiskt förhållningsätt 

3. fostran ska ge förutsättningar för sociala relationer  

4. fostran ska överföra och utveckla kulturarvet (Brantefors, 2011, s. 57). 

 

Brantefors kopplar dessa fyra sammanhang till olika tidsperioder och menar att under 1900 

talets första hälft så skedde fostran för individens utveckling. Hon hänvisar till 

skolkommissionens betänkande från 1946 som framförde vikten av karaktärsutveckling efter 

första världskriget. Eleverna skulle inte bara få kunskaper utan de skulle även fostras och 

utvecklas till intellektuella och moraliska medborgare. (Brantefors, 2011, s. 59). Brantefors 

går vidare och menar att demokratifostran uppstod efter andra världskriget då målet för 

samhället och skolan var att arbeta för medborgares fria samverkan och att en sådan 

samverkan skulle bygga på fria personligheter. Detta ledde i sin tur till att individens fostran 

sågs som utgångspunkt för samhällets framåtskridande och utveckling.  

Målet med den individuella fostran var att genom den individuella fostran skulle 

samhället utvecklas framåt och bli ett nytt och demokratiskt samhälle (Brantefors, 2011, s. 59, 

60). Tiden efter de båda världskrigen handlade således om individuell fostran och fostran för 

samhällets uppbyggnad. Enligt Brantefors (2011) fick frågan om fostran en stor plats i 

utbildningsdokument under införandet av grundskolan och fostransfrågan utgjorde en viktig 

beståndsdel om hur barn och ungdomar skulle förhålla sig till varandra. Brantefors (2011) 
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hänvisar än en gång till Skolkommissionen som ägnade ett helt kapitel åt fostran som då 

kallades för social fostran. Denna sociala fostran innebar att eleverna skulle lära sig att 

förhålla sig till varandra för att på vis bli ansvariga medborgare. Elevernas sociala fostran 

byggdes således på samhällets oskrivna lagar om god kamratskap, så som solidaritet, inbördes 

hjälp, sammanhållning, rättvisa och självbehärskning. Författaren går vidare och återkopplar 

till kulturfostran och kulturarvet och menar att dessa begrepp försvann i samband med 

grundskolans införande och återinfördes igen på 1990-talet (Brantefors, 2011, s. 60). I Lgr 62 

samt i Skolberedningen från år 1957 resonerade myndigheterna om att skolan och elevernas 

fostran måste anpassas efter samhällets krav. Dock var skolans främsta uppgift att förvalta 

och föra kulturarvet vidare (Brantefors, 2011, s. 61). 

Slutsatsen som Brantefors (2011) har kommit fram till i sin studie är således att den 

svenska läroplanen är en läroplan vars innehåll andrafierar.  Hon går vidare och menar att 

redan vid införande av grundskolan konstruerades den nationella diskursen gällande det 

kulturella tänkandet och vetandet om “det andra”. Det kulturella vetandet och tänkandet 

fungerar som representanter för “andra folk” men även som kulturförmedlare i skolans 

demokratiska och fredsfostrande uppdrag (Brantefors, 2011, s. 70). Vidare skriver Brantefors 

(2011) att denna andrafiering som finns i läroplanerna inte skapar förutsättningar för 

relationer där barn och ungdomar kan fungera som jämnlikar (Brantefors, 2011, s. 71). 

 

Samhällskunskapsämnets betydelse som skolämne 

För att människan ska kunna bidra till samhällsutvecklingen är det viktigt att hen känner sig 

som en del av samhället. Kännedom inom samhällskunskap som skolämne blir därför 

väsentligt då det ger eleverna möjlighet till allmänbildning och preparering för självförståelse. 

Denna allmänbildning och preparering leder också till förståelse för det samhälle som de lever 

i (Odenstad, 2014, s. 35). Precis som Odenstad (2014) visar också en undersökning som har 

gjorts av Skolverket (2003) vikten med samhällskunskap som skolämne. Undersökningen 

visar att både lärare och elever anser att samhällskunskapsämnet inte bara bidrar till social och 

personlig utveckling men också god allmänbildning samt en bra handlingsberedskap för det 

vuxna livet (Skolverket, 2003).  

Beskrivningar av olika institutioner och begrepp har också varit det centrala för 

samhällskunskapsundervisningen genom åren med störst fokus på statskunskap, 

nationalekonomi och kulturgeografi. Detta har dock förändrats under senare år då 

kulturgeografin flyttades till ämnet geografi och ämnena statskunskap och ekonomi har fått en 
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sociologisk prägel. Av olika skäl finns det i dag för lite forskning om hur 

samhällskunskapsundervisningen ser ut i de svenska skolorna. En anledning är att det 

samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet i Sverige är relativt litet i dagsläget. De studier 

som har gjorts de senaste åren har inriktats in på gymnasieskolan och grundskolans senare år 

och har behandlat områden som demokratibegreppet och läroböcker. En annan anledning är 

att samhällskunskapsämnet är tvärvetenskapligt och inte har en distinkt akademisk hemvist. 

Ämnet har kombinerats av olika akademiska kunskapsområden så som statsvetenskap, 

ekonomi och sociologi och den forskning som har utövats har sin grund i antingen 

statsvetenskap eller pedagogik. Dessutom har väldigt lite forskning gjorts idag ur ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv gällande en av de centrala delarna i samhällskunskapsämnet vilket 

är ekonomi (Odenstad, 2014, s. 41, 42).  

 

Samhällskunskapsläroböcker 

Agneta Bronäs (2000) har studerat och jämfört tyska och svenska samhällskunskapsböcker för 

gymnasieskolor utgivna år 1950 och framåt. Syftet med författarens studie har varit att 

analysera hur begreppet demokrati tar form i i texterna i samhällskunskapsböckerna samt 

vilken bild av demokrati som samhällskunskapsböckerna skapar. Författaren har i denna 

analys fokuserat på att undersöka på vilket sätt läroböckerna beskriver demokrati genom text 

och bild, vad läroböckerna säger om demokrati och på vilket sätt de säger det på, vad som 

betonas och vad som utesluts i läroböckerna, hur olika begrepp presenteras i texten och hur 

dessa begrepp relateras till demokrati. Studien fokuserar också på hur kunskap och lärande 

beskrivs i läroböckerna och till vem texten riktar sig mot. Dennna studie utgår från teman och 

begrepp som förekommer i läroböckerna relaterade till demokratibegreppet samt olika 

samhälleliga fenomen (Bronäs, 2000, s. 216). 

Resultatet av undersökningen av de tyska läroböckerna visade att de dominerande 

teman var "det goda och det onda", "den bra och den dåliga demokratin", "handlingsgrupper -

  att vara eller inte vara" och enhet eller eminens".  I de svenska läroböckerna var de 

dominerande teman " som styr och lydnad", "styr och autonomi", "den autonomiska 

medborgaren", och "styrande eller egenmakt".  Författaren förklarar förbindelsen mellan de 

teman som dominerar framställningen i läroböckerna till olika händelser i samhället som till 

exempel krig och nationalsocialismen och menar att detta i sin tur påverkade urvalet av 

händelser. Författaren går vidare och skriver att begreppet demokrati redogörs på många olika 
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sätt i läroböckerna men att de flesta av redogörelserna av bilden av demokrati är vaga och 

motsägesfulla.  

I de tyska läroböckerna beskrivs medborgarna som aktiva, självständiga och 

ansvarsfulla men att det enda alternativ som ges i läroböckerna för att påverka politiker är 

genom deltagande i val. I de svenska läroböckerna beskrivs medborgarna som passiva, 

okunniga och oansvariga samtidigt som läroböckerna betonar vikten med att medborgarna ska 

lära sig att vara kritiska och genom att rösta och engagera sig i det politiska livet.  Dessutom 

lämnas kvinnor, invandrare och ungdomar utanför den politiska gestaltningen i de svenska 

samhällskunskapsläroböckerna. Vidare skriver författaren att den dominerande synen på 

kunskap och lärande i de tyska och svenska samhällskunskapsböckerna är att 

kunskapsbildning är någonting som är främst bestämt uppifrån. Dessutom gestaltas kunskap 

och information som någonting som eleverna ska ta egen ställning till och vara kritiska mot 

(Bronäs, 2000, s. 249, 250). 

Johan Nordmark (2015) har i likhet med Bronäs (2000) studie gjort en läroboksanalys 

baserad på samhällskunskapsböcker men till skillnad från Bronäs (2000) har Nordmark 

(2015) undersökt samhällskunskapsböcker för högstadiet. Syftet med Nordmarks (2015) 

avhandling har varit att kritiskt analysera och diskutera om hur framtiden föreställs i 

samhällskunskapsböckerna. Utgångspunkten i denna kritiska analys och diskussion har varit 

att svara på frågan om vilka politiska subjekt som framställs i innehållet i 

samhällskunksapsläroböckerna. Den teoretiska ramen för denna studie har varit att studera 

den unga människan som ett politiskt subjekt med potentialen att dels samverka i det framtida 

samhället men även bidra till att förändra samhället.  

Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av läromedlen betonar vikten av 

den enskilda unga människan, både som en aktiv deltagare i politiska frågor och förändringar 

som berör samhället men även kunna rätta sig efter det nuvarande samhället. Dessutom visar 

undersökningen att läromedlen ger budskapet att alla människor ska vara inkluderade i 

samhället, men att vissa människor inkluderas just för att de jämförs med individer som 

betraktas som en belastning för samhället och därmed exkluderas i samhället (Nordmark, 

2015, s. 172).  
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Läroboksforskning 

Och varenda människa förstår, att effektiviteten av vår folkundervisning beror inte bara på hur 

undervisningen bedrives, den beror också i hög grad på vad det är för slags böcker, varur ungdomen 

hämtar sin visdom. 

Arthur Engberg år 1936 [citerad i Johnsson Harrie, 2009, s. 9 ] 

 

Skolans roll för den enskildes bildning och utbildning och för vårt lands framtida tillväxt är relaterad 

till tillgången på goda läromedel. 

Svenska Läromedelsproducenters hemsida 2003 [citerad i Johnsson Harrie, 2009, s. 9] 

 

Anna Johnsson Harrie från institutionen för beteendevetenskap och lärande på Linköpings 

universitet publicerade år 2009 avhandlingen Staten och läromedlen - En studie av den 

svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938 - 1991. Den gemensamma 

utgångspunkten för de två citaten, enligt författaren, är att läromedel genom historien och 

även idag ansetts ha en viktig funktion och betydelse för undervisningen (Johnsson, Harrie, 

2009, s. 9).  

Vidare skriver författaren att Sverige införde en statlig förhandsgranskning av alla 

läromedel år 1938 med anledning till att kvalitéten på läromedlen betraktades vara ett politiskt 

ärende. Vad som får säljas och användas som en lärobok var också beroende av olika kriterier 

som var nödvändigt för en bok att uppfylla. Författaren går vidare och skriver att i samband 

med avskaffningen av den statliga förhandsgranskningen av läromedel år 1991, lades således 

ansvaret för kvalitéten för de läromedlen som används i skolan, på producenten och 

konsumenten (Johnsson, Harrie, 2009, s. 10).  

Precis som Johnsson Harrie (2009) skriver Niklas Ammert om vikten med läromedel 

och dess funktion och betydelse i undervisningen. Rollen av de läromedlen som används i en 

undervisningssituation är enligt Niklas Ammert (2011) helt beroende av undervisningens 

sammanhang, eleven samt läraren. Däremot menar författaren att, för att veta läromedlens 

exakta funktion krävs fler undersökningar och studier då det i dag finns för lite forskning om 

vilken roll läromedlen spelar i undervisningen i den svenska skolan. Läromedel, enligt den 

forskning som finns tillgängligt idag, har en framträdande roll i undervisningen i allmänhet. 

Diverse faktorer som till exempel elevgrupper, deras tidigare erfarenheter och kunskaper, 

läraren samt hens kunskaper och intressen har en påverkan på undervisningen. Trots dessa 

olika faktorer fungerar läroboken som någon form av gemensamt drag (Ammert, 2011, s. 26, 

283). 
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Wikman (2004) skriver om de olika förändringarna som sker i samhället och även i 

skolan och menar att dessa förändringar också innebär en ökning i mängden av information. 

Enligt författaren medför denna förändringstakt samt ökande av informationsmängd svåra 

uppgifter och konsekvenser för både skolan och läromedlen (Wikman, 2004, s. 71, 78). I 

kontrast till Wikmans (2004) resonemang skriver Johnsen et al (1998) att de olika 

samhällsförändringarna och dagens utveckling inte har någon påverkan på skolan eller 

läromedlen. Tvärtom menar författarna att utvecklingen mot en högre grad av otydlighet i 

läroplanen har lett till att lärobokens position har förstärkts (Johnsen et al., 1998, s. 30).  

Långström (2006) skriver också om läroboken och menar att den i Sverige anses vara 

en litteraturgenre som läses och förgrenas i högsta grad. Författaren menar också att en tydlig 

läroplan blir därför av stor betydelse då läroboken ska vara baserad på läroplanen och är ett 

medel som eleverna ständigt kommer i kontakt med i undervisningen. Dessutom menar 

författaren att läroboken som är en obligatorisk del av skolan också är de enda böcker som 

många läser (Långström, 2006, s. 109).  

Staffan Selander som har skrivit kapitlet "Pedagogic Text Analysis" i boken "Research 

on texts at school" är inne på samma tankegångar och betonar vikten med en konkret läroplan. 

Författaren menar att läroboken som är ett väsentligt medel för både läraren och eleven är 

också läroplanens faktiska gestaltning. Selander (1991) förklarar detta resonemang genom att 

säga att medan läroplanen fungerar som ett verktyg som talar om hur man ska tala om ett 

ämne, har läroboken rollen att faktiskt tala om ämnet (Julkunen et. al., 1991, s. 36).     

 

Sammanfattning av forskningsöversikt 

Den forskning som redovisas i denna studie gällande skolans demokratiuppdrag i läroplanerna 

visar att, skolan som ett demokratifrämjande organ, skulle implementera samhällets syn på 

demokrati. Genom att formulera demokratiaspekten i läroplanerna förmedlades också den 

rådande synen som samhället hade om demokrati över till eleverna. Synen på demokrati som 

fanns under 1960-1970-talet var att skolan skulle fungera som en intitution samt mötesplats 

för olika grupper av människor, för att skapa en gemensam värdegrund för ett samarbete 

mellan elever och deras sociala arbete. Detta samarbete som också var en del av skolans 

fostransuppdrag skulle medföra att olika sociala och kulturella skillnader präglades bort 

mellan olika grupper av människor.  Under 1980-talet skulle skolans demokrati-aspekt 

genomsyra hela skolans verksamhet samtidigt som skolans demokratifostrande uppdrag fick 

en tydligare och mer konkret innehåll än vad det tidigare hade gjort. Denna demokratifostran 
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skulle skapa jämlikhet mellan kvinnor och män men även att invadrare och andra eftersatta 

grupper skulle bemötas med solidaritet. Demokratiaspekten i Lgr 80 medförde att 

grundläggande värderingar såsom jämställdhet, värdegrund och individualisering i 

undervisningen lyftes fram och även överfördes till Lpo 94 och utvecklades under 1990-talet 

och framåt. Denna utveckling ledde till att begrepp såsom valfrihet, individualisering och 

marknadstänkande blev grunden till en demokratisk skola i Sverige.  

Läroplanernas innehåll som har studerats utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv 

visar att läroplanen är ett styrdokument som andrafierar. Den nationella diskursen 

konstruerades redan vid införandet av grundskolan gällande det kulturella tänkandet och 

vetandet om "det andra" och fungerar som kulturförmedlare i skolans demokratiska och 

fredsfotrande uppdrag. Dessutom visar läroplanerna att denna andrafiering inte skapar 

förutsättningar för jämnlikhet mellan barn och ungdomar.   

Forskning gällande samhällskunskunskapsämnet som skolämne visar att ämnet 

grundlades som en del i statens demokratisträvanden, såsom dessa kanaliserades i 

skolväsendet. Samhällskunskapsämnet har och har haft en betydande roll i skolan då ämnet 

bidrar till kunskap om samhället och samhällsutvecklingen. Det är genom denna kunskap som 

elever får en allmänbildning samt handlingsberedskap för det vuxna livet. 

Sammanfattningsvis är det genom samhällskunskapsämnets ämnesinnehåll som elever får 

möjlihet till självförståelse samt personlig utveckling men även förståelse för det egna 

samhället.  

 

Som tidigare nämnt finns det i dagsläget få studier utförda beträffande 

samhällskunkskapsböcker. De två studier som hänvisas till i denna studie är en studie gjord av 

Agneta Bronäs (2016) gällande tyska och svenska samhällskunskapsböcker för 

gymnasieskolor utgivna år 1950 och framåt och en studie gjord av Johan Nordmark (2015) 

gällande samhällskkunskapsböker för högstadiet. Bonäs (2016) studie visar att 

samhällskkunskapsböckernas innehåll har bristande områden gällande jämlikhet då innehållet 

i samhällskunskapsböckerna lämnar kvinnor, invandrare och även ungdomar utanför. Vidare 

visar Bronäs (2015) studie att den framträdande synen på kunskap och lärande i 

samhällskkunskapsböckerna är att kunskapsbildning bestäms uppifrån samtidigt som eleverna 

förväntas att ta ställning till samt vara kritiska mot den information och kunskap som tillges 

dem.  Även Nordmarks (2015) studie visar att samhällskunskapsböckernas innehåll brister 

gällande jämlikhet då den ger budskapet om att, samtidigt som människor ska vara 

inkluderande i samhället, inkluderas vissa just för att de jämförs med indiver som betraktas 
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som samhällsbelastningar, och därmed exkludera. Vidare visar Nordmarks (2015) studie att 

flertalet av samhällskunskapsläromedlen framhäver betydelsen av den enskilda unga 

människan. Den enskilda unga människan ska vara en aktiv deltagare i samhället samt inom 

polistka frågor samtidigt som hen ska kunna rätta sig efter det nuvarande samhället.   

I Sverige finns det idag betydande forskning om läroböcker och dess roll i 

undervisningen. Forskning visar att läroboken som är en litteraturgenre är ett medel som läses 

och förgrenas i högsta grad och som eleverna ständigt kommer i kontakt med i 

undervisningen. Forskning visar också på att läroboken är ett medel som är beroende av en 

tydlig läroplan då läroboken ska vara baserad på läroplanen.  

Med anledning till att det idag finns få studier om hur formuleringar i läroplaner 

omsätts, uttolkas och realiseras i ett historiskt perspektiv, anser vi att denna studie lämnar ett 

bidrag till didaktikämnet genom att studera skolans demokratiuppdrag såsom det har framträtt 

i läroplaner, formuleringsarenan, och hur detta har tagit sig uttryck i samhällskunskapböcker, 

realiseringsarenan.   
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt behandlas den teoretiska bakgrunden som denna studie utgår ifrån, det vill säga 

läroplansteori.  

 

Läroplanens roll  

Englund et al. (2012) skriver om läroplanernas betydelse i boken Vad räknas som kunskap?: 

läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola och menar att läroplanen 

är ett viktigt styrdokument då det gestaltar betydande värden, normer och kunskaper som är 

essentiella för samhället. Läroplanen blir således statens fundamentala ideologiska styrnings-

instrument för skolan, men till viss del även samhället. Den svenska läroplanen har under lång 

tid varit innehållsbaserad och förklarat vilket innehåll som ska undervisas men även hur det 

ska läras in. Dessutom har läroplanen varit och fortfarande är ett styrdokument som gestaltar 

samhällets syn på kunskap och kunskapsbildning (Englund et al., 2012, s. 9, 10).  

             Englund (2012) beskriver tre faser som finns inom läroplansutveckling och 

utbildningspolitik. Den första fasen som skedde under 1980-talet innebar att skolan var 

sammanhållen för elever med sociala, kulturella och kunskaps skillnader. Under denna period 

satsade man på kompensation för de svag presterande och en utsträckning av social rörlighet 

vilket i sin tur ledde till dynamiska klassrum och gemensamt lärande. Den andra fasen som 

skedde under sent 1980 talet, 1990-talet och till viss del 2000-talet innebar att den centralt 

baserade jämlikhets och likvärdighetssträvan blev utmanade av att en decentraliseringssträvan 

utvecklades. Denna utveckling innebar en introduktion av begreppet likvärdighet med 

anknytning till valfrihet och föräldrarätt. Det skapades således ett utbildningssystem med ett 

tillhörande oöverskådligt mer eller mindre valbart system till grundskolan, gymnasieskolan 

och även på högskolenivå. Detta blev grunden för de fristående skolorna som expanderade 

under fas 3, och innebar dessutom att jämnlikhetssyftandet nu successivt ersattes av allt större 

skillnader mellan skolor och klasser (Englund, 2012, s. 21, 22).  

De ovanstående faserna beskriver skolans utveckling och innebär således att 

läroplanerna har följt samma utveckling som skolan. Denna process har gått från en läroplan 

med stark innehållsfokusering till det vi har idag, det vill säga en starkt målstyrd läroplan. 

Dessa förändringar är enligt författaren inte bara baserade på styrning utan bör även 

analyseras och förstås som olika läroplansspråk. Den läroplan som vi har idag är resultatstyrd 
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och har ett helt annat språk än de tidigare läroplanerna. Den nya läroplanen innebär således att 

makten över skolans verksamhet hamnar utanför lärarens kontroll, vilket i sin tur innebär att 

lärarens profession riskeras att försvagas (Englund, 2012, s. 27, 28). 

Ulf Lundgren som har skrivit kapitlet "Arbetets moral" i boken "Vad räknas som 

kunskap?: läroplansteroretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola" menar att 

arbetets moral anses vara värdet och meningen med själva arbetet i skolan. Arbetets moral lärs 

även ut i samspel med de kunskaper och färdigheter som arbetet kräver. Enligt författaren 

reproduceras dessa värden, kunskaper och färdigheter i samhället och blir till en produkt som 

skolan sedan ska lära ut. Detta sker inte i en konsekvent linje utan är beroende av samhällets 

mobilitet. Dessutom, när mobiliteten av reproduktionen och produceringen inte stämmer 

överens behöver de också åtskiljas. De värden och kunskaper som bör reproduceras behöver 

samtidigt benämnas och talas om för att sedan kunna produceras ut i samhället och skolorna 

(Englund et. al., 2012, s. 52). 

Författaren fortsätter och skriver att när ett urval och en bestämd organisation av 

kunskap för lärande förmedlas behöver också texter för pedagogik skapas. De produkter som 

produceras bildar utbildningsscheman i form av läromedel, senare kallade läroplaner, 

kursplaner och måldokument. Dessa dokument har ett bestämt innehåll gällande utbildningens 

mål och innehåll samtidigt som den anger meningen med undervisningen. Dokumenten som 

är kodifierade med en speciell kod, det vill säga en läroplanskod, innehåller utbildningens 

syfte, mål och innehåll och är präglat av samhällets och statens syn på utbildning. Reglering 

av utbildning och reglering av skolan som institution berör i högsta grad om makten över 

utbildningens syfte, mål och innehåll och därmed även legitimiteten att utöva denna makt 

(Englund et. al., 2012, s. 54). 

 

Läroplansteoretiska utgångspunkter 

I denna studie har ett lärolplansteoretiskt perspektiv tillämpats med avsikten att studera 

lärobokens roll som förmedlare av läroplanen. Den svenska läroplanen har ur ett historiskt 

perspektiv haft fokus på undervisningens innehåll genom att förklara och tydliggöra hur och 

vad som ska undervisas. (Englund et al., 2012, s. 9). Läroplanens innehåll har också 

förändrats genom tiderna och därmed haft påverkan på innehållet av undervisningen och till 

viss del även läroböcker (Lundgren, 1989, s. 20-22). Dessutom har läroplanen haft rollen som 

en gestaltare av samhällets syn på kunskap och kunskapsbildning (Englund et al., 2012, s. 10).  
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Ulf P. Lundgren har en väsentlig funktion i skapandet och utvecklingen av den 

svenska läroplansteorin. Lundgren (1989) skriver om skapandet av utbildningen och menar att 

den är en artificiell process. Med artificiell process menar Lundgren (1989) att utbildningen 

utformas med specifika syften, innehåll och metodik. För att förstå och reformera ett 

utbildningssystem blir kännedom om hur dessa artificiella processer regleras och kontrolleras 

där av, av stor betydelse. Genom att ha en god uppfattning om verkligheten samt mål, kan 

politiskt handlande förändra utbildningen. Med hjälp av läroplansteori kan kunskap byggas 

upp om huruvida målet, innehållet och metodiken i utbildningen utformas i ett visst samhälle 

och en viss kultur (Lundgren, 1989, s. 20).  

Begreppet läroplan som innebär ett dokument i vilket utbildningens mål, innehåll och 

fördelning av tid anges, har en konkret innebörd i svenskt språkbruk. Samma begrepp har en 

ytterligare mening i engelskt språkbruk. Begreppet som på engelska heter “Curriculum” 

avser förutom ett konkret dokument, också all filosofi och grundtankar som en konkret 

läroplan vilar på. Den svenska och engelska innebörden av begreppet läroplan används 

således för att beteckna ett konkret styrinstrument och hela den uppfattning som varit 

styrande. De används också för att representera den kod som beskriver de samlande principer 

som gestaltas i styrdokument och undervisningsmaterial (Lundgren, 1989, s. 21).  

Lundgren (1989) framställer tre nivåer som kan urskiljas i en läroplan. Den första nivån 

beskriver huruvida värderingar, kunskaper och erfarenheter tas ut och organiseras i läroplanen 

samt vilka kunskaper som anses vara viktiga och som utbildningen ska vila på. I denna nivå 

tas också hänsyn till utbildningssystememets historiska utveckling och även vilken inverkan 

denna utveckling har på synen av läroplanernas syfte, innehåll och funktion. Ställningen i 

arbetsmarknaden och hur denna ställning tolkas av samhället har också en påverkan på 

utformandet av den konkreta läroplanen. Den sammanfattande beskrivningen av den första 

nivån är att utformningen och organiseringen av en läroplan baseras på samhällets syn och 

tolkningar av värderingar och kunskaper som är av värde (Lundgren, 1989, s. 21-22). 

Den andra nivån  ger en beskrivning av den konkreta läroplanens styrande innehåll 

vars innehåll är  baserat på statliga utvärderingar och beslut. Dessa statliga utvärderingar och 

beslut är baserade på en kontrollprocess med läroplanens utformning som utgångspunkt. 

Läroplanens innehåll är även baserat på pedagogisk forskning. (Lundgren, 1989, s. 22). 

Läroplanens formulering sker inom ramen för det som Lundgren (1989) benämner 

formuleringsarenan. Formuleringsarenans aktörer, till exempel skolpolitiker och forskare, 

utformar skolans uppdrag och mål, men de gör det i en viss historisk kontext. Därmed speglar 

och återspeglar läroplaner alltid den historiska period inom vilken den formuleras.  
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Den tredje nivån beskriver läroplanens funktion samt läromedlets funktion som styrmedel för 

undervisningen.  Den konkreta läroplanen med tillhörande läromedel styr 

undersvisningsprocessen genom sitt innehåll och sina organisatoriska ramar, vilket i sin tur 

leder till lärande och social interaktion. ( Lundgren, 1989, s. 22). Dock benämns läromedlens 

utformningsarena och hur de implementeras för en realiseringsarena inom ramen för 

läroplansteorin. Realiseringsarenan är helt enkelt skolan, lärarnas professionella arbete och 

läroböckerna och läroboksförfattarnas nivå; med andra ord den samling insatser där 

läroplanen realiseras i konkreta utbildningsinsatser.            

 

Värderingar, värdegrund och normer  

I samband med uppkomsten av Lpo 94 introducerades begreppet värdegrund. Detta begrepp 

blev således ett samhällsbegrepp som står för de önskvärda värderingarna som finns i 

samhället. Dessa värderingar är också grundade på samhällets idéer om etik, demokrati och 

gott uppförande. Samhällets föreställningar om dessa värderingar leder i sin tur till att 

traditioner blir intimt förbundna med normer (Philgren, 2012, s. 57). 

 Normer byggs på olika samhällstraditioner vars roll är viktiga då de kan bidra till 

gemenskap samt en känsla av tillhörighet. För att dessa traditioner, deras mening samt vad de 

ska omfatta ska få en inkluderande funktion måste de också öppet diskuteras. Om 

traditionerna inte diskuteras kan de få en exkluderande funktion. Vikten av en levande 

diskussion gällande normer och värderingar blir därmed väsentligt för skolans fostrans- och 

värdegrundsuppdrag (Dahlkwist, 2011, s. 23). Vidare anses normer också vara informella och 

osynliga regler som förklarar hur vi ska bete oss mot varandra. Dessa beteenden uppfattas 

som det normala och godtagbara beteende som är eftersträvansvärda i ett visst sammanhang 

(Wedin, 2014, s. 43).  

Men hur reproduceras normer? En individ är sällan en passiv mottagare av ett 

normsystem. Istället är individen en aktiv aktör som påverkar hur det sociala systemet ska 

utformas. Utformandet av det sociala systemet sker genom en grupp, gruppens normer och 

värden vilket i sin tur internaliseras i individen. Eftersom individen är en aktiv mottagare 

skapas också ett socialt sammanhang, det vill säga en normskapande process. Dessutom har 

språket en betydelsefull funktion och fungerar som en viktig del i den normskapande 

processen då det är genom språket som vi kommunicerar, handlar och skapar gemensamma 

ramar för vad vi vill förmedla om omvärlden. Normer reproduceras därmed genom språket 

och våra handlingar (Elmeroth, 2012, s. 20). 
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Läromedlens roll  

Utbildningsfrågor har ur ett historiskt perspektiv alltid varit en aktuell fråga i den politiska 

dagordningen samt för utbildningspolitiken. Lagar och förordningar gällande skolan och 

skolans verksamhet har varit beslut som har fattats av riksdag och regering.  

Än idag är skolan ett föremål för politiska beslut och som en del av samhällsutvecklingen 

bestämmer staten och nationella politiker ramarna för både skolan och framställningen av 

läroplaner samt styrdokument (Skolverket, 2015). Dessutom har staten på olika sätt inflytande 

på skolans verksamhet då den fattar beslut om de organisatoriska och ekonomiska 

ramfaktorerna för skolan. Ett av de ämnen som binder skolan och samhället samman är 

samhällskunskapsämnet. Ämnen som statskunskap och politik blir där av en central del av 

samhällskunskapen och har en ideologisk förbindelse till staten (Bjessmo, 1990, s. 20, 21). 

Läromedel har idag ett styrande förhållningssätt i undervisningen samtidigt som de 

betraktas som ett tryggt redskap för lärare att planera sin undervisning efter. Begreppet 

läromedel vars definition enligt SOU 1975:216 är "sådan materiel som förmedlar innehållet i 

läroplan" ändrades i Sverige år 1975 från lärobok till läromedel med anledning till att staten 

ville omfatta en bättre bild av de medel som lärare och elever använde sig av i undervisningen 

(SOU 1975:216 ). För att säkerställa för en likvärdig skola, har läromedel genom tiden 

granskats och formats av staten. Detta förändrades dock år 1991 då den statliga 

förhandsgranskningen av läromedel avskaffades och ansvaret för val av material för att uppnå 

kunskapsmålen lades på lärarna och skolans huvudmän. Ansvaret för kvalitetssäkringen av de 

läromedlen som används i undervisningen har också indirekt lagts på lärarutbildningen i 

Sverige. Genom att lärarutbildningen utbildar de blivande lärarna om att det inte längre finns 

någon form av läromedelsgranskning, blir de också medvetna om att det är upp till dem att 

kunna göra bra kvalitetsgranskningar av de läromedel som de använder i sin undervisning 

(Skolverket, 2015).  
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Metod 

För att besvara forskningsfrågorna om demokratins, normer och värderingars samt fostrans 

formulering, förändring/kontinuitet samt realisering tillämpas en kvalitativ innehållsanalys 

med komparativt ändamål. För att tydligöra studiens metodval, tillvägagångs sätt samt urval 

följer nedan en mer detaljerad förklaring 

 

Metodval  

I denna studie har metoden kvalitativ innehållsanalys tillämpats för att besvara 

frågeställningarna. Analysen har gjorts ur ett läroplansteoretiskt perspektiv med komparativt 

ändamål. Syftet med kvalitativa innehållsanalyser är att tolka innehållet i texter, det vill säga 

“Vad säger texterna?” (Bergström & Boréus, 2012, s. 50). En komparativ innehållsanalys 

innebär att liknande texter jämförs med varandra med avsikt att finna skillnader och likheter. 

Dessutom är det viktigt i en komparativ innehållsanalys att även förklara hur och varför 

texterna är olika. Komparativ innehållsanalys är därav av stort intresse för denna studie då den 

kan användas för att analysera läroplaner samt läroböcker från olika tidsperioder och därmed 

upptäcka och undersöka hur synen på kunskap har förändrats genom tiden (Stukát, 2011, s. 

60, 61). I denna studie blir den komparativa innehållsanalysen mycket aktuell då vi analyserar 

grundskolans olika läroplaner samt läroböcker från år 1969, 1980 samt 2011. 

Metodvalet bygger på innehållsanalysens funktion där innehållsanalysen fungerar som 

ett hjälpmedel för att finna mönster i större material som till exempel texter men även för att 

göra jämförelser i form av att finna likheter och skillnader. Innehållsanalyser som genomförs 

manuellt kontra maskinellt möjliggör mer avancerade bedömningar och tolkningar 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 50).  Det vanligaste tillvägagångssättet i en kvalitativ analys 

av dokument är en innehållsanalys som är kvalitativt inriktat. Med detta menas att i en 

kvalitativ analys utgår man från bakomliggande teman i det material som analyseras. Dessa 

teman kan vara i form av korta citat eller begrepp (Bryman, 2011, s. 505). Med hänsyn till 

detta valdes tre teman ut, demokrati, normer och värderingar samt fostran, som analysverktyg 

för denna studie. Urval, material och analysverktyg presenteras mer utförligt nedan.  
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Avgränsning och urval 

Denna analys har avgränsats till att omfatta samhällskunskapsläroböcker för årskurs 1-3 som 

är grundande på läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11. Motiveringen till val av ämne 

grundar sig på Odenstads (2014) forskning om ämnesdidaktik för SO-ämnena samt Larssons 

(2015) forskning om samhällsvetenskapshistoria. Samhällskunskapsämnet enligt Odenstad 

(2014) är det ämne som främst utvecklar elevernas kunskaper om mänskliga rättigheter och 

demokrati, samtidigt som den ger eleverna rena kunskaper om samhällsfrågor och samhällets 

uppbyggnad (Odenstad, 2014, s. 43).  Larsson (2015) som skriver om samhällskunskapsämnet 

ur ett historiskt perspektiv menar att ända sedan införandet av ämnet har kunskapsinnehållet 

varit baserad på medborgarkunskap, samhällslära och socialfostran. Detta kunskapsinnehåll 

ska enligt författaren leda till att elever fostras till samverkan och samarbete. Med detta menar 

författaren att kunskapsinnehållet för samhällskunskap är ett fundamentalt villkor för ett 

fungerande och demokratisk samhälle (Larsson, 2015, s. 299, 300). Val av årskurs motiveras 

utifrån läroplanernas innehåll som visar att samhällskunskapsämnet inte har ett specifikt 

kursinnehåll för årskurs ett, två eller tre utan innefattar samtliga årskurser för lågstadiet. 

Ursprunligen var avsikten med denna studie att studera Lgr 62, Lgr 80 och Lgr 11 med 

anledning till att dessa läroplaner är de läroplaner som representerar den första, mitten och 

senaste läroplanen i Sverige. Avsikten med att analysera läroplan Lgr 62 var att denna är den 

första läroplan som den svenska skolan grundande sig på (Dahlkwist, 2012, s. 15). 

Under datainsamlingen blev det klart att det inte var möjligt att analysera läroböcker 

grundade på Lgr 62 då det inte fanns några läroböcker grundade på läroplan för Lgr 62. Valet 

av att analysera läroplan Lgr 69 blev därmed baserad på att Lgr 69 var den läroplan som kom 

direkt efter Lgr 62 och var den läroplan som hade läroböcker grundade till sig. Gällande val 

av läroplanerna Lgr 80 och Lgr 11 var att vi ville analysera den första möjliga läroplanen, det 

vill säga Lgr 69, den läroplan som bäst reprepresenterar en mitten period det vill säga Lgr 80 

och den senaste läroplanen, Lgr 11. Grundtanken till denna avgränsning var att undersöka hur 

demokrati, normer och värderingar samt fostran har formulerats och förändrats historiskt.  

Urvalet av läroböckerna för denna studie är baserad på en slutsats som vi kom fram till 

via den information som vi fick från bokförlagen Studentlitteratur, Bonniers, Natur & Kultur 

och Gleerups. Genom telefonsamtal med bokförlagen blev vi informerade om att 

läroböckerna “SO-boken” och “Boken om SO” är i dagsläget de enda 

samhällskunskapsläroböcker som är grundade på läroplan Lgr 11 och för årskurs 1-3. 

Gällande urvalet för läroböckerna grundade på läroplan Lgr 69 och Lgr 80 hade bokförlagen 
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ingen information att tilldela. Med hänsyn till denna information från bokförlagen 

undersöktes därmed de läroböcker som fanns att tillgå i Stockholm och Uppsala med 

anledning till att vi bor i Stockholm och studerar i Uppsala. Efter att vår undersökning visade 

att det ej fanns några läroböcker tillgängliga i Stockholm valdes två läroböcker som är 

grundade på läroplan Lgr 69 och två läroböcker som är grundade på läroplan Lgr 80 ut fanns 

tillgängliga på Blåsenhusbibliotek i Uppsala. Detta urval som kallas för ett 

bekvämlighetsurval innebär således att material för en studie väljs ut utifrån det material som 

råkar finnas tillgängligt för författaren/författarna (Bryman, 2011, s. 132). Till skillnand från 

läroböcker grundade på Lgr 11 där samtliga SO-ämnena (samhällskunskap, historia, geografi 

och religion) är samlade i en och samma lärobok., är läroböckerna grundade på Lgr 69 och 

Lgr 80 ämnesspecifika. Efter att ha undersökt innehållet i samtliga läroböcker i 

samhällskunskapsämnet grundade på läroplan för Lgr 69 och Lgr 80 i Blåsenhusbibliotek, 

valdes två läroböcker ut för respektive läroplan. Av alla samhällskunskapsböcker som fanns 

på Blåsenhusbiblioteket för lågstadiet var dessa fyra läroböcker de enda läroböckerna som 

innehöll det vi ville undersöka. Med andra ord var innehållet i dessa läroböcker det som 

främst kunde anknytas till vår studie och svara på frågor om demokrati, normer och 

värderingar samt fostran.  

Vi är medvetna om att urvalet för läroböcker grundade på läroplan för Lgr 69 och Lgr 

80 inte kan generaliseras för hela populationen av läroböcker i samhällskunskap för lågstadiet. 

Detta med anledning till att vi inte har haft möjlighet att undersöka alla läroböcker som finns 

tillgängliga i Sverige. Intentionen var att undersöka samtliga läroböcker för alla tre läroplaner 

för att få ett brett och tillräckligt urval men eftersom att endast finns två läroböcker grundade 

på läroplan för Lgr 11, blev vår selektion begränsad till att även innefatta två läroböcker för 

Lgr 69 och Lgr 80. För att analysen skulle baseras på samma antal läroböcker från respektive 

läroplan valdes därmed två läroböcker grundade på Lgr 11, Lgr 80 och Lgr 69. För att 

behandla forskningsfrågorna bedöms urvalet vara tillräckligt och utfallet kan medföra att nya 

frågor väcks och även skapa möjligheter för fler studier. För att generaliserbarheten i en 

undersökning inte ska påverkas är ett noggrant redovisat urval enligt Stukát (2011) av stor 

vikt (Stukát 2011, s. 136-137). Med detta i åtanke presenteras vårt urval tydligt nedan: 
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Läroplan för grundskolan Lgr 69: 

“Jag har flyttat till Sverige”, (Ronnheden, G. & Stegeland, L. (1971). Jag har flyttat till 

Sverige. Göteborg: Gummesson läromedel.). 

“Ping från Hongkong”, (Koustrup, S. (1972). Ping från Hongkong. Stockholm: 

Utbildningsförlaget.). 

 

 

Läroplan för grundskolan Lgr 80: 

“Vi och vår skola”, (Gun Källstigen, G., Stårsta, H. & Wennerström, L. (1980). Vi och vår 

skola: ett arbetsmaterial för elever, lärare och föräldrar i grundskolan. Stockholm: 

Arbetsgruppen kring normbildning och normöverföring i skolan, Utbildningsdep..). 

 

“Jag är”, (Olofsson, M. & Öberg, K. (1981). Jag är: samlevnad. Barnens bok. Stockholm: 

Natur och kultur.). 

 

 

 

Läroplan för grundskolan Lgr 11: 

“SO-boken”, (Willebrand, M. (2011). SO-boken. Arbetsbok 1. (1. uppl.) Stockholm: Natur & 

kultur.) 

 

“Boken om SO”, (Hedin, A. & Ivansson, E. (2013). Boken om SO. 1-3. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber.) 

 

Material 

Följande är en sammanfattande beskrivning av läroplanernas innehåll samt läromedlens 

innehåll. 

 

Lgr 69 

Styrdokumentet från år 1969, Lgr 69, är en läroplan som är fastställd av Skolöverstyrelsen 

(SÖ) för hela grundskolan. Läroplanen som är på 224 sidor börjar med ett förord som 

beskriver läroplanens allmänna del och läroplanens supplement del. Sedan anger läroplanen 



 

 32 

en innehållsförteckning där sidhänvisningar till läroplanens mål och riktlinjer samt timplaner 

och kursplaner angivs. Under "mål och riktlinjer" anges en övergripande beskrivning av syftet 

med skolan och dess undervisning. Vidare under "Allmänna anvisningar för skolans 

verksamhet" angives en beskrivning av skolans allmänna skyldigheter och rättigheter med 

hänvisning till Hem-skola och Samhälle, skolans inre arbete, Samverkan, Det fria valet, 

Studie och yrkesorientering, Undervisning, Elevvård, Bedömning av elevernas arbetsresultat 

och Planering.  Därefter beskriver läroplanen timplanerna och dess bestämmelser samt 

kursplaner.  

De kursplaner som befattar läroplanen för Lgr 69 beskrivs först med obligatoriska 

ämnen och sedan med orienteringsämnen, tillvalsämnen och sist övriga ämnen. De 

obligatoriska ämnena är svenska, matematik, engelska, musik, teckning, slöjd, hemkunskap, 

barnkunskap och gymnastik. Orienteringsämnen är religionskunskap, hembygdskunskap, 

samhällskunskap, historia, geografi, naturkunskap, biologi, kemi, fysik och praktisk 

yrkesorientering. De tillvalsämnena är franska, tyska, ekonomi, konst och teknik. Vidare 

under övriga ämnen beskriv finska och maskinskrivning (Skolöverstyrelsen, 1969). 

Läromedeln ”Ping från Hongkong” beskriver en 10-årig pojke som bor och lever i 

Hongkong, hans liv och livsförhållanden. Pojken som heter Ping bor tillsammans med sin 

ensamstående mamma och sina två små syskon. Vidare beskriver boken hur Ping som mer än 

allt vill gå i skolan, inte kan göra det på grund av fattigdom. Pojken, som vilket barn som helst 

har drömmar, och drömmer om att någon gång i framtiden få gå i skolan och bli sjö-kapten. 

Han måste istället arbeta för att stödja sitt hem och försörja sin familj ekonomiskt. Utöver att 

arbeta utanför hemmet som sko-putsare och frukt-försäljare hjälper Ping även till hemma 

genom att passa sina småsyskon och städa under tiden som hans mamma är ute och arbetar. 

I läromedeln ”Jag har flyttat till Sverige” möter vi en Jugoslavisk flicka som nyligen har 

flyttat till Sverige och lär oss om hennes tankar och känslor kring hennes nya liv. Vidare 

förklarar boken vad en invandrare är och omständigheterna kring deras flytt till Sverige. I 

boken får vi följa den nyanlända flickan och hennes motgångar gällande sociala och språkliga 

svårigheter som nyanländ. Boken är uppbyggd på så vis att den försöker att fånga läsarens 

empati genom att ställa hen ledande frågor som t.ex. "Kan du komma på något man kan göra 

tillsammans trots svårigheter med språket?". 
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Lgr 80 

Läroplan för grundskolan, Lgr 80, i likhet med Lgr 69 består av två delar, en allmän del och 

ett kommentarmaterial som ansluter till denna. Läroplanen som är ett styrdokument fastställt 

av Skolöverstyrelsen (SÖ) är på 166 sidor. Till skillnad från Lgr 69 börjar läroplanen för Lgr 

80 med ett förord som beskriver tre förordningar som läroplanen grundar sig på. Dessa 

förordningar är Förordning (SFS 1980: 64) om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för 

grundskolan, Förordning om kursplaner i 1980 års läroplan för grundskolan och Förordning 

om timplaner och föreskrifter för timplaner i 1980 års läroplan för grundskolan. Vidare precis 

som Lgr 69 anger läroplanen för Lgr 80 en innehållsförteckning där sidhänvisningar till 

läroplanens mål och riktlinjer, kursplaner samt timplaner angives. En skillnad mellan de två 

läroplanerna i fråga är att i Lgr 69 är ämnena uppdelade i olika kategorier såsom 

obligatoriska, orienteringsämnen, tillvalsämnen och övriga ämnen medan de i Lgr 80 inte är 

det.   

Precis som Lgr 69 anges under "mål och riktlinjer" i Lgr 80 en övergripande 

beskrivning av syftet med skolan och dess undervisning. Till skillnad från Lgr 69 som har en 

del för "Allmänna anvisningar för skolans verksamhet" där en rad olika underrubriker, med 

anknytning till skolans allmänna skyldigheter och rättigheter beskrivs, har Lgr 80 inte en 

sådan del. Däremot beskrivs skolans allmänna skyldigheter och rättigheter under "mål och 

riktlinjer" i Lgr 80.  Därefter och i likhet med Lgr 69, beskriver läroplanen för Lgr 80 

timplanerna och dess bestämmelser samt kursplaner. De ämnen som nämns i Lgr 80 och som 

är i bokstavsordning är barnkunskap, bild, engelska och franska/tyska, hemkunskap, idrott, 

matematik, musik, orienteringsämnen, slöjd, svenska, svenska som främmande språk, 

hemspråk och maskinskrivning. Dessutom under varje ämne anges beskrivande underrubriker 

av ämnesinnehållet (Skolöverstyrelsen, 1980). 

 I läromedlen "Vi och vår skola" möter vi på första sidan av frågorna "vem är jag?" , 

"Vilka är vi?". Läromedlen börjar således med att introducera första temat som är "vem är 

jag". I detta kapitel får läsaren möta texter som handlar om att alla är olika och ser olika ut. 

Vidare beskriver läromedlen att vi alla har olika känslor och tankar och att vi behöver tid för 

att reflektera över samt bearbeta dessa känslor och tankar. I läromedlens nästa kapitel Vi lever 

i olika världar finns texter om att alla människor behöver bostad, mat och kläder och att vi 

trots att vi alla är olika är vi fortfarande lika mycket värda. I denna del av läromedlen 

förklaras livets och människors olika sätt att vara genom att kalla det för "världar". Samtidigt 

kan dessa "världar" tolkas som samhällets olika förhållanden och delar då "världarna" beskriv 
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som "Dagis", Drömvärlden", "Polisen" och "Tv-Serier-Film". Läromedlen går vidare och 

beskriver människors beteendemönster i dessa "värdar" samt reglerna kring förhållanden i 

dessa "värdar". I läromedlens sista del som återknyter till dessa världar, ges en förklaring och 

beskrivning om hur trots att vi lever i olika "världar" får ingen lämnas utanför och att vi kan 

lösa konflikter genom samarbete. 

Läromedeln “Jag är” som är skriven av Margareta Olofsson & Kerstin Öberg (1981) har 

ett liknande innehåll men texterna är mer poetiska och i diktform. Läsaren får fundera mycket 

själv genom att boken ställer frågor till läsaren om känslor, t.ex vad känner du……..när du ser 

blixten?. Boken är uppdelad på ett liknande sätt som Vi och vår skola, med att först fokusera 

på individen och sedan går boken vidare och diskuterar livsfrågor som liv och död, och 

familjeförhållanden. Läromedlen avslutar med kapitlet om invandring som handlar om olika 

människor och deras livsförhållanden. 

 

Lgr 11 

Lgr 11 som är en läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är ett 

styrdokument som fastställdes år 2011 av Skolverket. Denna läroplan skiljer sig i hög grad 

från de tidigare läroplanerna i fråga, då det i denna läroplan anges kunskapskraven som 

eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs 3, 6 och 9. Läroplanen som är på 281 sidor börjar 

med en inledning med en tydlig beskrivning av styrdokumentets olika delar. Dessa delar är 

skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt 

kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Vidare anger läroplanen en 

innehållsförteckning där sidhänvisningar till läroplanens mål och riktlinjer angivs.  

Till skillnad från Lgr 69 och Lgr 80 där även timplaner angivs under denna del, angivs 

istället skolans värdegrund och uppdrag i Lgr 11. Under "skolans värdegrund och uppdrag" 

anges skolans grundläggande värden, skolans uppdrag samt skolans rättigheter och 

skyldigheter. Under "övergripande mål och riktlinjer beskrivs normer och värden, kunskaper, 

elevernas ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och omvärlden, bedömning och 

betyg samt rektorns ansvar. Vidare under "kursplaner" angivs de olika skolämnena där de 

natur- och samhällsorienterade ämnena erhåller en egen rubrik. Dessa ämnen som i likhet med 

Lgr 80 anges också i bokstavsordning och är bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, 

idrott och hälsa, matematik, moderna språk, modersmål, musik. I kategorin för 

naturorienterande ämnen angivs biologi, fysik och kemi. Under kategorin för 

samhällsorienterade ämnen faller ämnen som geografi, historia, religionskunskap och 
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samhällskunskap. Följaktligen i innehållsförteckningen i läroplan för Lgr 11 finner vi slöjd, 

svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk och hörande samt teknik (Skolverket, 2011). 

”So-boken” är en allsidig samhällskunskapsbok för årskurs 1-3. Läroboken är en 

samlingsbok för de samhällsorienterade ämnena och är till viss del uppdelad i ämnena 

samhällskunskap, historia, geografi och religion. Läroboken är indelat i kapitel och de kapitel 

som endast avser vår undersökning är "Vi bor mitt i Sverige", "I skolan", "Trafik", "Min 

familj", "Här bor vi", Vårt samhälle", "Kartan", "Hela världen". I denna lärobok får vi läsa om 

Elin och hennes klasskompisar berätta om sig själva, sina familjer, sin skola, det samhälle 

som de bor i, landet där de bor. Dessutom vår vi lära oss om pengar och dess värde, klassråd, 

olika kulturer, hur man läser en karta, om andra barn i världen samt om barnkonventionen. 

”Boken om SO” är en allsidig samhällskunskapslärobok för årskurs 1-3. Läroboken är 

en samlingsbok för de samhällsorienterade ämnena och är till viss del uppdelad i ämnena 

samhällskunskap, historia, geografi och religion. Läroboken är indelat i kapitel och de kapitel 

som endast avser vår undersökning är "Du och jag", "Tillåtet och förbjudet", "Jobba och tjäna 

pengar", "Vi bor i Sverige", "Alla har rätt till ett bra liv". I denna lärobok får vi läsa om 

rättvisa och orättvisa, pengar och dess värde, barnkonventionen, var man kan bo, olika 

livsförhållanden och konflikthantering. 

 

Analysverktyg 

Inför utformandet av analysverktyget har en pilotstudie genomförts för att studera 

läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11. Detta har gjorts i syfte att få en uppfattning om 

läroplanernas innehåll gällande de tre valda teman; demokrati, normer och värderingar samt 

fostran. En pilotstudie innebär att en liten provanalys utförs utifrån de riktlinjer och metod 

som hela studien är tänkt att vara baserad på. Efter pilotstudiens utförande blir det klart och 

tydligt vare sig studien kan utföras i sin helhet eller ej. Om pilotstudiens resultat visar att 

analysen är genomförbar innebär detta en försäkring om att inga hinder kommer att uppstå när 

den faktiska analysen genomförs. Pilotstudien ger också den verkliga studien möjligheter till 

korrigering samt förbättring gällande områden som visar sig vara bristfälliga. Resultatet av 

pilotstudien kan sedan användas som en del av hela studiens resultat (Bergström & Boréus, 

2012, s. 56; Denscombe, 2016, s. 237). 

Pilotstudien i denna studie visar att samtliga tre undersökta läroplaner innehåller 

information om demokrati och demokratisk fostran men att dessa begrepp alltid uppträder i 

sammanhang med tre övriga, nämligen, normer, värderingar samt fostran. Analysverktygen 
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för denna studie är således de historiska begreppen demokrati, normer och värderingar samt 

fostran (hur de definierats i läroplanerna) och sedan hur just definitionerna av dessa har 

förändrats historiskt samt realiserats i läromedel. Detta har varit vår ingång till vår 

begreppshistoriska analys av läroplanernas innehåll samt hur läroplanerna realiserats i 

läroböckerna samt läromedlen. 

 

Bearbetning och arbetsgång  

Med analysverktygen som utgångspunkt har läroplanerna för Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11 

analyserats av författarna Leyla Celiker och Ida Lundstedt.  Denna analys är grundad på 

läroplansteori och är en kvalitativ innehållsanalys med ett historiskt-komparativt ändamål. 

Leyla Celiker har haft huvudansvar för Lgr 69 samt läromedel grundade på Lgr 69, Ida 

Lundstedt har haft huvudansvar för Lgr 80 samt läromedel grundade på Lgr 80.  Med 

anledning till att fördelningen av materialet ska bli jämnt, har ansvaret för Lgr 11 samt 

läroböcker grundade på Lgr 11 delats upp mellan författarna.  

Efter att författaren har analyserat läroplanerna enskilt, har en gemensam analys av 

läroplanerna genomförts. Den gemensamma analysen har gjorts med syfte att säkerställa och 

kontrollera resultaten av analyserna. Sedan har resultaten av analysen sammanställts i form av 

rubriker utifrån teman demokrati, normer och värderingar samt fostran. Detta resultat har i sin 

tur verkat som grund för den komparativa delen av analysen. I den komparativa delen av 

analysen har resultaten av läroplanernas innehåll jämförts med varandra i syfte att undersöka 

kontinuitet och förändring. Därefter har läromedlens samt läroböckernas innehåll studerats 

utifrån teman demokrati, normer och värderingar samt fostran och jämförts med resultatet av 

läroplansanalysen med syfte att undersöka om/hur läroplanerna realiseras i läromedlen och 

läroböckerna.  

 

Reliabilitet och validitet 

Beträffande val av metod är det av stor vikt att känna till dess reliabilitet och validitet väl. 

Reliabiliteten avser datamaterialets pålitlighet, det vill säga kvaliteten på själva 

mätinstrumentet. En undersökning har hög reliabilitet om olika och oberoende mätningar av 

ett och samma fenomen ger samma eller ungefärliga samma resultat. Reliabiliteten av en 

undersökning bestäms genom att undersöka hur mätningarna utförs och hur pass nogrann 

informationen av dessa mätningar bearbetas (Stukát, 2011, s. 133). Validiteten redogör 
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däremot mätinstrumentets pålitlighet och att mätinstrumentet mäter det som ska mätas 

(Bergström & Boreus, 2012, s. 41).  

Då validiteten även är beroende av vad vi mäter är det av stor vikt att det vi mäter 

tydliggörs i frågeställningarna. Detta gäller särskilt för undersökningar som ej går att mäta 

eller räkna. (Magne Holme, Krohn Solvang, 1997, s. 163). Målsättningen för vår 

undersökning har varit att ha så reliabel eller pålitlig information som möjligt. Det har därför 

blivit intressant för vår metod att undersöka hur pass pålitlig och relevant vårt analysverktyg 

är. För att den insamlade informationen ska få en så pålitlig och relevant reliabilitet och 

validitet som möjligt har vi både i planeringen och utförandet av vår undersökning bearbetat 

materialet genom kontinuerligt kritisk prövning och noggrannhet (Magne Holme, Krohn 

Solvang, 1997, s. 163; Stukát, 2011, s. 133).  

 

Etiska hänsynstaganden  

Etiska aspekter hör hemma under metodkapitlet i en studie och är många gånger viktiga och 

nödvändiga ämnen att diskutera (Stukát, 2011, s. 138). I en studie är etiska frågor såsom 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet grundläggande för de individer som är 

direkt kopplade i undersökningen. Det är därför viktigt att forskaren/forskarna i en studie 

informerar de berörda individerna om undersökningens syfte samt har deltagarnas samtycke 

och godkännande för dem att delta i undersökningen (Bryman, 2011, s. 131, 135).  

I denna studie har hänsyn tagits till APA-manualens etiska principer gällande 

upphovsrätten. Detta innebär att rätten till intellektuell egendom har skyddats och att 

resultaten av denna studie har presenterats så noggrant och sakligt som möjligt (Stukát, 2011, 

s. 138). Ytterligare en viktig etisk aspekt som tas upp i APA-manualen är plagiat. Med plagiat 

menas det att andra individers tankar i skrift, idéer samt resultat ej får utnyttjas eller användas 

med avsikt att presentera dem som sina egna. Med hänsyn till dessa etiska principer har vi i 

vår studie använt oss av APA refernssystemet för att på ett tydligt och uppriktigt sätt redovisa 

samtliga källor. 
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Analys och resultat 

Den analys som presenteras nedan är utförd med teman demokrati, normer och värderingar 

samt fostran som utgångspunkt. Syftet med denna analys är att svara på frågeställningarna. 

Analysen kommer att redovisas tillsammans med resultaten. För att kunna redovisa resultatet 

av frågeställningen "Hur realiseras demokrati, värdegrund och normer samt fostran i 

tillhörande samhällskunskapsläromedlen för årskurs 1-3?" kommer läromedlen grundade på 

Lgr 69 och Lgr 80, "Ping från Hongkong", "Jag har flyttat till Sverige", "Vi och vår skola" 

och "Jag är" hänvisas som ”läromedel”. Detta med anledning till att läromedlen grundade på 

Lgr 69 och Lgr 80 ej uppges vara läroböcker utan läromedel. Däremot uppges det tydligt i 

läroböckerna grundade på Lgr 11, "Boken om So" och "So-boken" att dessa är läroböcker. 

Läroböcker grundade på Lgr 11 kommer därmed att hänvisas som ”läroböcker”.  

 

1. Hur formuleras demokrati, normer och värderingar samt fostran i 

läroplanerna i Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11? 

 

Demokrati i läroplanerna 

Lgr 69   

I läroplanen för Lgr 69 anges en tydlig beskrivning av hur elevens centrala ställning i skolans 

verksamhet ser ut. I läroplanen framhävs vikten av att alla som verkar inom skolans 

verksamhet visar respekt för elevens människovärde. Skolan ska även förärva sig kunskaper 

om elevens individuella förutsättningar och egenart samtidigt som den ger eleven möjlighet 

att lära sig att leva och samarbeta med andra. Detta ska i sin tur förbereda elevens roll som 

aktiv medborgare i morgondagens samhälle. Vidare beskrivs definitionen av en demokratisk 

skola som en institution som präglas av grundläggande principer som förstärker demokratin. 

Skolan ska förutom att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män och inom 

samhällslivet i övrigt också utveckla egenskaper hos eleverna som befäster demokratins 

principer om tolerans, samverkan och alla människors lika värde (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 

5, 10, 14). Dessutom är det skolans huvuduppgift att framställa "respekt för sanning och rätt, 

för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till 

personlig integritet" (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 15). Skolans personlighetsutvecklande roll 
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betonas också kraftfullt i Lgr 69. Skolans uppgift är att, genom stöd och stimulans, hjälpa 

eleverna "att på bästa sätt ta till vara och utveckla sina inneboende förutsättningar både som 

enskild individ och som medborgare i ett demokratiskt samhälle" (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 

12). 

Skolan ska också sträva efter att främja elevens självförtroende samt utveckla elevens 

önskan till god samarbete med andra. Detta ska enligt Lgr 69 ske genom att ge eleverna god 

uppfattning om de värderingar och principer som håller upp rättsväsendet och genom att förse 

dem med full kännedom för innebörden av begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn och 

tolerans. Genom att skapa gemenskapskänsla, samarbete, medansvar och självdisciplin ska 

skolan märka synen på andra nationer och folkgrupper samtidigt som den gestaltar medkänsla 

och sympati för de grupper som har särskilda problem i det nutida samhället 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 25, 64 ). 

Skolan ska även ta ställning till att diskutera och belysa individernas olika värderingar 

samtidigt som den själv verkar efter de grundregler som eleverna fogar sig i och de regler 

eleverna själva är med och gestaltar. Ytterligare är det skolans ansvar att skapa känsla av 

samhörighet, solidaritet och medansvar hos eleverna och för att en känsla av fred och 

frihet  bland människorna ska befästas måste skolan dessutom öka deras kunskaper om 

förståelse för människors liv och villkor i andra länder och samhällen. Slutligen är det skolans 

uppdrag att lära eleverna meningen av internationellt samarbete och goda relationer mellan 

olika människor från och i andra länder (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 182 ). 

 Demokrati i Lgr 69 kan sammanfattas på så vis att skolan, genom att implementera 

demokratiska principer såsom tolerans, samverkan och alla människors lika värde, både i 

undervisningen och dess innehåll, förbereder eleverna till att vara aktiva demokratiska 

medborgare. Vidare har skolan som uppgift att verka som en personlighetsutvecklande 

instution. Genom att förse eleverna med kunskaper om de demokratiska principerna såsom 

samhörighet, solidaritet och medansvar, lär sig eleverna också att leva och samarbeta med 

andra människor.  

 

Lgr 80 

I läroplan för Lgr 80 beskrivs det att skolan ska utveckla egenskaper hos eleverna vars grund 

ska prägla demokratins principer om tolerans, samverkan och jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Dessa egenskaper som eleverna ska utveckla ska prägla eleverna till insikten att ingen 

människa ska utsättas för förtryck och att ingen människa med problem eller svårigheter ska 
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lämnas utanför samhällets gemenskap (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 14). Vidare beskrivs det i 

Lgr 80 att skolan ska på ett aktivt och medvetet sätt fostra elever till att vilja omfatta 

demokratiska grundläggande värderingar. Dessa demokratiska grundläggande värderingar ska 

därigenom komma till uttryck genom praktik och vardaglig handling (Skolöverstyrelsen, 

1980, s. 16). Vidare Vidare beskriver läroplanen att skolans roll även är att stödja eleverna att 

utveckla en känsla för respekt beträffande sanning och rätt, människans egenvärde, 

människans okränkbarhet och rätten till personlig integritet (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 17). 

Undervisningen ska även leda eleverna till insikten att värna om de demokratiska 

rättigheterna och fullfölja skyldigheterna som dessa rättigheter innebär (Skolöverstyrelsen, 

1980, s. 28). 

  Demokrati i Lgr 80 kan sammanfattas på så vis att skolans roll är att stödja och hjälpa 

eleverna till att utveckla kunskaper om demokrati och demkratiska principer. Genom att 

eleverna utvecklar dessa kunskaper förstärks också deras kunskaper om sanning och rätt, 

människans egen värde, tolerans, samverkan och jämställdhet mellan män och kvinnor. 

 

Lgr 11 

I läroplan för Lgr 11 beskrivs det att skolväsendet vilar på demokratiska grunder och att dessa 

grunder ska förmedlas samt förankras genom utbildningen. Genom denna utbildning ska 

eleverna också befästa de grundläggande kunskaperna om mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar (Skolverket, 2011, s. 8). Eleverna ska också få grundläggande 

kunskaper om att alla människor i världen har lika mycket värde samt de rättigheter som barn 

i världen har. Genom att befästa dessa kunskaper får eleverna en god kännedom om de 

mänskliga rättigheterna samt barnkonventionen. Vidare ska skolan förmedla och gestalta 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

samt solidaritet mot svaga och utsatta” (Skolverket, 2011, s. 7). Skolan ska dessutom fostra 

eleverna till att känna rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande ska samtidigt som 

skolan ska fostra eleverna till förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Skolan ska också utveckla kunskaper hos eleverna som hjälper dem att vilja främja respekt för 

andra individers egenvärde samtidigt som de är kritiska och visar motstånd till att människor 

utsätts för förtyck och kränkande behandling. Eleverna ska även lära sig att visa empati och 

sympati för andra människor och utveckla en vilja för att handla för allas bästa (Skolverket, 

2011, s. 10, 11) 
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Gällande skolans personal, ska alla som verkar i skolan bidra till att eleverna utvecklar 

en känsla för gemenskap, solidaritet och ansvarighet för individer både innanför och utanför 

den egna gruppen. Det dagliga arbetet ska också baseras på demokratiska inställningar och 

respekt ska visas för den enskilde individen. Dessutom ska läraren på ett uppmärksamt sätt 

samt tillsammans med övrig personal arbeta för att motarbeta och hindra alla former av 

diskriminering och kränkande behandling. Vidare ska alla som arbetar i skolan ge stöd och 

uppmärksamhet till individer som är i behov av särskilt stöd. Ytterligare en av lärarens 

uppgifter är att informera eleverna om de rättigheter och skyldigheter som vårt demokratiska 

samhälle grundar sig på och därigenom förbereda eleverna för involvering och ansvar för vårt 

samhälle (Skolverket, 2011, s. 14). 

Skolan har också som uppdrag att utveckla elevernas kunskaper om de lagar och 

normer som finns i samhället samtidigt som den ska lära eleverna om mänskliga rättigheter 

och demokratiska värderingar både i skolan och i samhället (Skolverket, 2011, s. 14, 15).  

Undervisningen ska utöver att öka elevernas kunskaper att kritiskt tänka och granska de olika 

samhällsfrågor och samhällsstrukturer, också bidra till en utveckling av elevernas förtrogenhet 

gällande mänskliga rättigheter och demokratiska processer och arbetssätt. Genom att se på 

samhällsfrågor ur olika perspektiv utvecklar eleverna också förståelse för sina egna och andra 

människors levnadsvillkor, innebörden av jämlikhet samt hur samhället påverkas av olika 

aktörer. Eleverna ska utveckla egenskaper gällande de omständigheter och orsaker till att 

individer flyttar inom ett land men även mellan länder samt vad detta kan ge för konsekvenser 

och följder. Eleverna ska även få kunskaper om allmänna bestämmelser så som trafikregler 

samt trafiksäkerhet. Dessutom ska eleverna få kunskaper om hur möten organiseras och 

genomförs t.ex. genom klassråd (Skolverket, 2011, s. 199-212).   

Demokrati i Lgr 11 kan sammanfattas på så vis att elever ska befästa demokratiska 

kunskaper om mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar, alla människors lika värde 

tolerans och solidaritet mot svaga och utsatta. Dessa demokratiska kunskaper som enligt Lgr 

11 ska baseras i det dagliga arbetet, ska även prägla hela skolans verksamhet och läras ut 

genom den grundläggande utbildningen.  Dessutom skriver Lgr 11 att all skolans personal ska 

genom den grundläggande utbildningen bidra till att elever utvecklar en känsla för 

gemenskap, solidaritet, innebörden av jämlikhet samt förståelse för sina egna och andra 

människors levnadsvillkor.  
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Normer och värderingar i läroplanerna 

Lgr 69  

Skolans uppdrag gällande avsnittet normer och värderingar beskrivs som att skolan ska bereda 

eleverna omfattande kunskaper och kompetens, vanor, attityder och värderingar samt utbilda 

eleverna att vara självständiga och kognitiva. Detta blir i sin tur ett medel för skolan att 

förstärka elevernas personliga utveckling och ge dem möjlighet att leva som 

samhällsmedborgare och påverka i morgondagens samhälle. Dessutom ska eleverna få 

möjlighet att lära sig att analysera, jämföra och sammanfatta samtidigt som de utvecklar sina 

kunskaper om att tänka kritisk samt inte ge vika för tendentiös påverkan (Skolöverstyrelsen, 

1969, s. 22, 23 ). 

 

Lgr 80 

Skolans uppdrag gällande avsnittet normer och värderingar beskriver att eleverna ska fostras 

till en grundläggande vilja att söka fredliga lösningar av konflikter. Detta ska i sin tur leda till 

att eleverna införskaffar sig förmågan till att utveckla empati och sympati för andra 

människors livssituationer samtidigt som den utvecklar en vilja att bemöta och behandla dessa 

människor på bästa sätt. Dessutom ska eleverna få kunskaper så att de kan känna tilltro till sin 

egna förmåga att förbättra och förstå sitt egna och andras liv. Vidare beskriver läroplanen att 

undervisningen ska utveckla elevernas kunskaper att uppsöka grunden till konflikter samtidigt 

som de lär sig att bearbeta dessa konflikter. Eleverna ska även få förståelse för hur konflikter 

mellan enskilda människor, grupper och stater har uppstått i det förflutna och hur det kan 

uppstå idag (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 30-33). 

 

Lgr 11  

Skolans uppdrag gällande normer och värderingar är att, genom effektivitet och medvetenhet 

influera och stimulera eleverna till att omfatta de gemensamma värderingar som finns i vårt 

samhälle, samtidigt som skolan ger eleverna möjlighet att uttrycka sig fritt rörande praktisk 

vardaglig gärning. Vidare ska skolan utveckla kunskaper hos eleven som bidrar till att hen kan 

tala om och ta etiska ställningar baserade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska även bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om samt ökar sin förmåga att reflektera över de principer och värden som 

kännetecknar ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2011, s. 12) 
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Förutom skolans roll som en institution som befäster demokratins principer, har även 

läraren en ledande roll som personlighetsutvecklare. Läraren ska i sin undervisning och 

genom samspel och diskussion med eleverna tydliggöra samhällets värdegrund samt de 

följder och verkan som värdegrunden kan ha för individens handlingar (Skolverket, 2011, s. 

15-19).  Eleverna ska även få diskutera livsfrågor som rätt och orätt, jämställdhet och 

relationer, samt normer och regler i livsmiljön till exempel i skolan eller sportsammanhang. 

Vidare ska eleverna utveckla kunskaper om värdet av pengar och dess användning 

(Skolverket, 2011, s. 160) 

 

Fostran i läroplanerna 

Lgr 69  

Gällande fostran beskriver läroplanen att ett samarbete mellan skola, hem och samhälle är 

kärnan för skolans verksamhet. Detta samarbete ska genom skolan främja elevernas allsidiga 

utveckling. Beträffande barnets vård och fostran är det hemmet som har huvudansvaret under 

den tid som barnet går i skolan. Däremot är det av stor betydelse för skolan och hemmet att 

försöka att sammanjämka de differenser i normer som kan finnas mellan skola och hem. Detta 

kan göras genom att skolan håller sig informerad om elevens hem situation och föräldrarna 

om skolans arbete. Ansvaret för att verkställa detta samarbete ligger i synnerhet på skolan.  

I läroplanen understryks även skolans roll som en personlighetsutvecklande institution 

och att den, genom stöd och stimulans, ska stödja eleverna att bevara och förbättra sina 

naturliga förutsättningar, både som en enskild människa och som en medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. Eftersom ansvaret för den enskilde individen är stort i ett demokratiskt 

samhälle, är det också av stor vikt att skolan som ett intellektuellt organ tar sin ställning till att 

stödja och utveckla elevernas allsidighet (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 20-23 ). 

 

Lgr 80 

Gällande en av skolans huvudsakliga uppgifter nämligen fostran, beskriver läroplanen att 

skolan ska, i samarbete med hemmet, på ett aktivt och medvetet sätt fostra eleverna genom att 

påverka och stimulera dem till viljan att förstå de grundläggande demokratiska värdena och på 

så vis fostras till demokratiska medborgare. Denna fostran ska ske genom att undervisningen 

ger kunskaper om samt förståelse om de lagar och normsystem som det svenska samhället 

vilar på. Dessa demokratiska värden ska sedan komma till uttryck i praktiska och vardagliga 

händelser. Skolan ska även utveckla och fostra elevernas känsla för solidaritet mot 
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försummade grupper både inom och utanför Sverige. Detta genom att skolan aktivt arbetar 

med att ”invandrarna” i Sverige involveras i samhället och blir en del av gemenskapen. 

Eleverna ska även fostras till en grundläggande vilja att söka fredliga lösningar av 

konflikter. Detta ska i sin tur leda till att eleverna införskaffar sig förmågan till att utveckla 

empati och sympati för andra människors livssituationer samtidigt som den utvecklar en vilja 

att bemöta och behandla dessa människor på bästa sätt. Samtidigt ska undervisningen bidra 

till att eleverna får full förståelse för andra människor och deras levnadsvillkor vilket också är 

en grundsten för elevernas fostran gällande viljan till jämlikhet och solidaritet 

(Skolöverstyrelsen, 1980, s. 16, 26 ). 

 

Lgr 11 

Skolans ansvar i Lgr11 gällande fostran är att skolan som verksamhet ska arbeta för att 

förmedla varje individs egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Skolan ska även 

fostra eleverna att på ett aktivt, kunskapsmässigt samt genom öppna diskussioner bemöta och 

ta ställning till främlingsfientlighet och intolerans (Skolverket, 2011, s. 7).  Genom att 

stimulera eleven till att införskaffa sig samt utveckla grundläggande kunskaper och värden 

ska skolan även bidra till lärande samt förberedelse för att leva och fungera i samhället. Ett 

samarbete mellan hem och skola är en väsentlig del av skolans uppdrag där skolan ska 

fungera som ett stöd för familjerna. Genom detta samarbete ska skolan stötta familjerna 

gällande barnens fostran och utveckling vilket i sin tur ska bidra till att skolan och hemmet 

överför och stärker "ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation 

till nästa" (Skolverket, 2011, s. 9).  

För att kunna utveckla skolans innehåll och verksamhet är ett samarbete mellan skolan 

och hem ett viktigt ansvarsområde för alla som arbetar i skolan. Skolan har, tillsammans med 

hemmet, ett ansvar för att frambringa de yttersta möjliga förutsättningar rådande barns och 

ungdomars lärande och utveckling. Läraren ska genom att samarbeta med hemmet, arbeta för 

elevens fostran. Detta arbete ska ske genom att läraren klargör skolans normer och regler 

vilka också är grunden för arbetet för samarbete (Skolverket, 2011, s. 7-12). 
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2. Finns det en förändring och/eller kontinuitet i läroplanerna gällande 

demokrati, värderingar och normer samt fostran? 

 

En komparation av demokrati mellan Lgr 69 och Lgr 80 och Lgr 11 

 

Beträffande demokrati i läroplanen för Lgr 69 är eleven i centrum för skolans verksamhet. 

Dessutom är det skolans ansvar att förärva sig kunskaper om elevens individuella 

förutsättningar och behov. Detta ska i sin tur ge eleverna möjlighet att leva och samarbeta 

med andra och därmed förbereda dem för sin roll som aktiva demokratiska 

samhällsmedborgare. Det syns en förändring i jämförelse av läroplanen grundade på Lgr 69 

och Lgr 80 gällande skolans syn på demokrati. Till skillnad från Lgr 69 som har fokus på 

elevens individuella egenskaper som utgångspunkt för skapandet av den demokratiska 

medborgaren, är fokus i Lgr 80 på att eleven ska fostras till den demokratiska medborgaren. 

Denna fostran i Lgr 80 är grundad på demokratiska principer som till exempel tolerans och 

jämställdhet mellan människor och ska ske genom att eleverna utvecklar insikter om dessa 

principer.  

Skolans syn på demokrati i Lgr 80 och Lgr 11 visar på kontinuitet då i likhet med Lgr 

80 beskriver även Lgr 11 att det är genom fostran som eleverna ska bli demokratiska 

medborgare. Den demokratiska medborgarfostran i Lgr 80 och Lgr 11 är baserad på 

demokratiska principer men det syns en förändring mellan läroplanerna om hur detta ska ske. 

Till skillnad från Lgr 80 som beskriver att eleverna ska förärva sig de demokratiska 

principerna via insikter, beskriver Lgr 11 att denna fostran ske genom att eleverna förärver sig 

kunskaper om demokratiska principer. 

 

En komparation av normer och värderingar mellan Lgr 69 och Lgr 80 och 

Lgr 11 

Gällande normer och värderingar beskriver Lgr 69 att eleverna ska förberedas att få 

omfattande kunskaper om vanor, attityder och värderingar. Dessa kunskaper ska ge dem 

möjligheten till att leva och påverka som samhällsmedborgare. Det syns en förändring mellan 

Lgr 69 och Lgr 80 gällande normer och värderingar. Medan Lgr 69 beskriver att eleverna ska 

förberedas att få kunskaper om vanor, attityder och värderingar beskriver Lgr 80 att eleverna 
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ska fostras till att få grundläggande kunskaper samt förståelse om grunden till konflikter men 

även hur dessa konflikter ska bearbetas. Vidare beskriver Lgr 80 att genom att bemästra dessa 

kunskaper utvecklar eleverna även förmågan att visa empati och sympati för sina 

medmänniskor.  

Det syns en förändring i Lgr 11 i jämförelse med de tidigare läroplanerna angående 

normer och värderingar på så sätt att, i läroplan Lgr 11 ska skolan via läraren på ett effektivt 

och medvetet sätt stimulera och influera eleverna till att ta till sig de gemensamma 

värderingar som finns i vårt samhälle. Medan denna färdighet i Lgr 80 ska ske genom fostran, 

kunskap och förståelse ska det i Lgr 11 ske genom att läraren i sin roll som 

personlighetsutvecklare och via samspel och diskussion med eleverna stimulerar och influerar 

samhällets gemensamma värderingar såsom mänskliga rättigheter, normer och regler. I likhet 

med Lgr 80 ska denna färdighet även i Lgr 69 ske genom att eleverna förärver sig kunskaper 

om gemensamma värderingar.  

 

En komparation av fostran mellan Lgr 69 och Lgr 80 och Lgr 11 

Beträffande fostransuppdraget som är kärnan för skolans verksamhet i Lgr 69 är det hemmet 

som har huvudansvaret. Dock anger läroplanen att det ändå ska finnas ett samarbete mellan 

hem, skola och samhälle och att det är skolans ansvar att se till att detta samarbete verkställs. 

Det syns en kontinuitet i jämförelse mellan Lgr 69 och Lgr 80 då fostransuppdraget även i Lgr 

80 är skolans huvudsakliga uppdrag och att detta fostransuppdrag ska ske mellan hem och 

skola. Men att det finns en skillnad mellan läroplanerna då Lgr 69 även beskriver att detta 

samarbete ska ske mellan samhället, vilket Lgr 80 inte nämner.  

Fostransuppdragets syfte som i Lgr 80 är att utveckla elevernas känsla för solidaritet 

samt empati och sympati för både nationella och internationella försummade grupper ska även 

fostra eleverna till demokratiska medborgare. Det syns en tydlig förändring mellan Lgr 69 och 

Lgr 80 gällande synen på det globala medborgaransvaret. Medan Lgr 80 tar upp frågan om 

nationella och internationella grupper, nämns detta ej om i Lgr 69. Ytterligare en förändring 

som syns mellan de både läroplanerna är att Lgr 80 förklarar vad fostransuppdraget innebär, 

medan detta saknas i Lgr 69. En förändring mellan Lgr 69 och Lgr 80 gällande 

fostransuppdraget är att i Lgr 69 är det huvudsakligen hemmet som har huvudansvaret medan 

i Lgr 80 ligger detta ansvar i synnerhet på skolan.  

Gällande fostransuppdraget i Lgr 11 ska skolan i samarbete med alla som är 

verksamma i skolan arbeta för att förmedla respekt för den gemensamma miljön samt alla 
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individers egenvärde. Detta är en förändring från läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80 där det inte 

nämns någonting om att all skolans personal ska vara delaktiga i skolans fostransuppdrag. 

Däremot syns en kontinuitet i jämförelse mellan Lgr 11 och de två tidigare nämnda 

läroplanerna. Precis som de två andra läroplanerna beskriver Lgr 11 att det ska ske ett 

samarbete mellan hem och skola gällande elevens fostran. Men i likhet med Lgr 80 beskrivs 

det ej i Lgr 11 att detta samarbete även ska ske med samhället, vilket det gör i Lgr 69. En 

förändring som syns mellan läroplanerna gällande ett samarbete mellan hem och skola är att i 

Lgr 11 står syftet för detta samarbete och att detta samarbete ska fungera som ett stöd för 

hemmet samt att de normer och värderingar som finns i hemmet och skolan överförs till 

varandra och därmed förstärks. En kontinuitet mellan läroplanerna Lgr 80 och Lgr 11 är att 

eleverna i läroplan för Lgr 11 ska precis som i Lgr 80 fostras genom stimulans, kunskaper och 

öppna diskussioner.  

 

3. Hur realiserades demokrati, värdegrund och normer samt fostran i 

tillhörande samhällskunskapsläromedlen för årskurs 1-3 som är kopplade 

till Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11? 

 

Realisering av läromedel grundade på Lgr 69 

Demokratiuppdraget i Lgr 69 visar att genom att implementera demokratiska principer såsom 

tolerans, samverkan och alla människors lika värde, både i undervisningen och dess innehåll, 

förbereder eleverna till att vara aktiva demokratiska medborgare. Vidare har skolan som 

uppgift att verka som en personlighetsutvecklande institution. Genom att förse eleverna med 

kunskaper om de demokratiska principerna såsom samhörighet, solidaritet och medansvar, lär 

sig eleverna också att leva och samarbeta med andra människor. Skolans uppdrag gällande 

avsnittet normer och värderingar beskrivs som att skolan ska bereda eleverna omfattande 

kunskaper och kompetens, vanor, attityder och värderingar samt utbilda eleverna att vara 

självständiga och kognitiva. Detta blir i sin tur ett medel för skolan att förstärka elevernas 

personliga utveckling och ge dem möjlighet att leva som samhällsmedborgare och påverka i 

morgondagens samhälle. Dessutom ska eleverna få möjlighet att lära sig att analysera, 

jämföra och sammanfatta samtidigt som de utvecklar sina kunskaper om att tänka kritisk samt 

inte ge vika för tendentiös påverkan.   Gällande skolans uppdrag i avsnittet normer och 

värderingar skriver Lgr 69 att skolan ska bereda eleverna omfattande kunskaper och 

kompetens, vanor, attityder och värderingar samt utbilda eleverna att vara självständiga och 
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kognitiva. Detta blir i sin tur ett medel för skolan att förstärka elevernas personliga utveckling 

och ge dem möjlighet att leva som samhällsmedborgare och påverka i morgondagens 

samhälle. Dessutom ska eleverna få möjlighet att lära sig att analysera, jämföra och 

sammanfatta samtidigt som de utvecklar sina kunskaper om att tänka kritisk samt inte ge vika 

för tendentiös påverkan.  Skolans fostransuppdrag i Lgr 69 beskrivs på så sätt att ett 

samarbete mellan hem, skola och sämhälle bör ske och att det är i synnerhet skolans ansvar att 

se till att detta samarbete sker. Dessutom, för att förstärka detta samarbete och därmed 

sammanjänka de differienser i normer som kan finnas mellan hem och skola är det av stor 

betydelse att skolan håller sig informerad om elevens hem stiuation och föräldrarna om 

skolans arbete. Skolan har även rollen som personlighetsutvecklande instituion och ska även 

verka som ett intellektuellt organ för elevens allsidiga utveckling.  

 De läromedel som publicerades efter Lgr 69 realiserade läroplanens formuleringar på olika 

sätt. Utmärkande för samtliga böcker var att de inte tog sin utgångspunkt i övergripande 

samhälleliga förhållanden, utan i individuella levnadsöden.  

 

“Ping från Hongkong” 

Läromedeln ”Ping från Hongkong” beskriver en pojke som bor och lever i Hongkong, hans 

liv och livsförhållanden. Pojken som heter Ping är 10 år och bor tillsammans med sin 

ensamstående mamma och sina två små syskon. Läromedeln beskriver hur Ping som mer än 

allt vill gå i skolan men inte kan göra det på grund av fattigdom. Trots att boken inte 

uttryckligen diskuterar frågor kring demokrati, så uttalar den sig ändå om sådana frågor. 

Beskrivningarna av pojkens livssituation verkar syfta till att väcka medkänsla och sympati för 

de grupper som har särskilda problem som till exempel fattigdom. Pojken, som vilket barn 

som helst har drömmar, drömmer om att någon gång i framtiden få gå i skolan och bli sjö-

kapten när han blir vuxen. Igen på grund av fattigdom kan han inte göra det utan måste istället 

arbeta för att stödja sitt hem och försörja sin familj ekonomiskt. Utöver att arbeta utanför 

hemmet som sko-putsare och frukt-försäljare hjälper Ping även till hemma genom att passa 

sina småsyskon och städa under tiden som hans mamma är ute och arbetar.  

Genom att ta upp sådana frågor realiserar läromedelns innehåll läroplanens innehåll 

gällande demokrati där en känsla av solidaritet och medansvar får utrymme i undervisningen 

och genom förståelse för människors liv och villkor i andra länder kan en känsla av fred och 

frihet befästas hos eleven, vad Lgr 69 säger om demokrati. I förhållande till läroplanens 

innehåll gällande normer och värderingar samt fostran tolkar vi att läromedeln inte behandlar 
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dessa två teman i särskilt hög grad. Trots att läromedeln inte uttryckligen diskuterar frågor 

kring dessa två teman, kan det ändå tolkas åt det hållet när läromedeln beskriver pojken hjälpa 

till hemma med att städa och ta hand om sina syskon (Koustrup, S. 1972, s. 1-55) 

 

“Jag har flyttat till Sverige” 

Läromedeln ”Jag har flyttat till Sverige” har en liknande utgångspunkt. Även här tar 

författarna sin utgångspunkt i ett individuellt levnadsöde. Här möter vi en Jugoslavisk flicka 

som nyligen har flyttat till Sverige, och få lära oss om hennes tankar och känslor kring hennes 

nya liv i Sverige. Vidare berättar läromedeln vad en invandrare är och omständigheterna kring 

deras flytt till Sverige. I läromedeln får vi följa Susanna 9 år från Jugoslavien. Vi får lära oss 

om hennes hemstad i Jugoslavien, hennes färd till Sverige samt hennes motgångar gällande 

sociala och språkliga svårigheter som nyanländ.  

Detta läromedel realiserar Lgr 69 på olika sätt. Genom att beskriva flickans livssituation 

skapar läromedeln ett medansvar hos eleverna och därmed bemärker elevernas syn på flickans 

livssituation där hon på grund av sin flytt upplever diverse känslor såsom oro, känsla av 

utanförskap men även nyfikenhet och spänning. Beskrivningarna av flickans livssituation 

verkar syfta till att väcka medkänsla och sympati för de grupper som har särskilda problem 

med hänsyn till att flickan till en början inte har några vänner att leka med och inte följer med 

i undervisningen på grund av att hon inte förstår eller kan prata språket. Läromedeln ställer 

också läsaren frågan om vad de tror att Susanna tänkte på under sin resa till Sverige samt om 

hur läsaren skulle ha känt om hen flyttade till ett nytt land. Genom att ta upp sådana frågor 

realiserar detta läromedelsinnehåll läroplanens innehåll gällande skolans demokratiuppdrag 

vilket är att främja elevens önskan till att samarbeta med andra. Dessutom genom att arbeta 

med sådana frågor bidrar boken också till att eleverna får full kännedom för innebörden av 

begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans. 

Ett annat sätt som läromedeln realiserar Lgr 69 på är när Susannas lärare hjälper 

henne, inte bara med språket, men även att utveckla en känsla för samhörighet både hos 

Susanna och hos eleverna i läromedeln, genom att ordna en utställning och därmed låta 

eleverna ta del av Susannas Jugoslaviska kultur. Vidare i läromedeln får vi läsa ett avsnitt där 

Susanna blir retad av andra elever för att hon uttalar ett ord fel på svenska. Susanna blir dock 

försvarad av sin lärare genom att läraren säger till eleverna "-Tänk om ni skulle börja lära er 

serbo-kroatiska! Säkert skulle det låta underligt i Susannas öron. Så här ser en läsebok ut från 

Susannas hemland. Kan ni läsa?" (Ronnheden & Stegeland, 1971, s. 8). Genom att ta upp 
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sådana händelser realiserar detta läromedelsinnehåll läroplanens innehåll gällande skolans 

ansvar att hos eleverna befästa demokratins principer om tolerans, samverkan och alla 

människors lika värde. Trots att boken inte tydligt diskuterar frågor kring skolans 

fostransuppdrag, så uttalar den sig ändå om att stödja och stimulera eleverna till att bevara och 

förbättra sina naturliga förutsättningar, både som en enskild människa och som en medborgare 

i ett demokratiskt samhälle. Läromedeln realiserar detta genom att beskriva hur läraren låter 

eleverna se bilder, frimärken och en matta från Jugoslavien och därmed ta del av Susannas 

kultur. I förhållande till läroplanens innehåll gällande normer och värderingar tolkar vi att 

läromedeln inte behandlar detta tema i särskilt hög grad (Ronnheden, G. & Stegeland, L., 

1971, s. 1- 42). 

 

Realisering av läromedel grundade på Lgr 80 

Demokrati i Lgr 80 kan sammanfattas på så vis att skolans roll är att stödja och hjälpa 

eleverna till att utveckla kunskaper om demokrati och demkratiska principer. Genom att 

eleverna utvecklar dessa kunskaper förstärks också deras kunskaper om sanning och rätt, 

människans egen värde, tolerans, samverkan och jämställdhet mellan män och 

kvinnor.Gällande skolans uppdrag i avsnittet normer och värderingar är skolans uppdrag att 

fostra elever till att vilja söka fredliga lösningar och konflikter som i sin tur leter till eleverna 

utvecklar empati och sympati för andra människor samt viljan att bemöta dessa människor på 

bästa sätt. Skolan ska också utveckla elevernas kunskaper om att uppsöka grunden till 

konflikter samt bearbeta dessa konflikter. Skolans huvudsakliga uppdrag i Lgr 80, det vill 

säga fostran, är att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare. Dessa demokratiska 

värden som ska komma till uttryck i praktiska och vardagliga händelser ska ske genom att 

eleverna förstår de grundläggande demokratiska värden som finns i samhället. Eleverna ska 

också fostras till att få full förståelse för andra människor och deras levnadsvillkor och 

därmed fostras till viljan för jämlikhet och solidaritet.  

I likhet med de läromedel grundade på Lgr 69 realiserade också läromedlen grundade på Lgr 

80 sin läroplan på olika sätt. 

 

“Vi och vår skola” 

I läromedeln "Vi och vår skola" som är uppdelat i 5 kapitel får läsaren i det första kapitlet 

"vem är jag?", "Vilka är vi?" möta texter som handlar om att alla är olika och ser olika ut. I 

detta kapitel får läsaren lära sig att vi alla har olika känslor och tankar och att vi behöver tid 
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för att reflektera över samt bearbeta dessa känslor och tankar. Genom att läsaren får möjlighet 

till att reflektera över vem hen är som person, hens känslor, hens tankar samt hens kropp, får 

läsaren också en bättre förståelse för hur andra kan vara samt hur de kan tänka och känna 

(Källstigen, G., Stårsta, H. & Wennerström, L., 1980, s. 1-8). 

Genom att ta upp sådana frågor realiserar läromedelns innehåll läroplanens innehåll 

gällande demokrati. Då det är skolans uppgift att utveckla egenskaper hos eleverna vars grund 

ska prägla demokratins principer om tolerans, samverkan och jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Vidare i läromedlens nästa kapitel "Vi lever i olika världar" finner vi texter om att alla 

människor behöver bostad, mat och kläder och att trots att vi alla är olika är vi fortfarande lika 

mycket värda. I detta avsnitt i läromedeln realiseras läroplanens innehåll gällande demokrati 

då läromedeln tar upp frågor som människors rättigheter och då ett av skolans uppdrag är att 

fostra eleverna till insikten att ingen människa ska utsättas för förtyck och att ingen människa 

med problem eller svårigheter ska lämnas utanför samhällets gemenskap. Samtidigt i detta 

kapitel förklaras livets och människors olika sätt att vara genom att kalla dem för "världar". 

Dessa "världar" tolkar vi som samhällets olika förhållanden och delar med anledning till att 

"världarna" beskrivs som "Dagis", "Drömvärlden", "Polisen", "hur vi tänker" "var vi bor". 

Läromedeln går vidare och beskriver människors beteendemönster i dessa "värdar" samt 

reglerna kring förhållanden i dessa "världar". (Källstigen, G., Stårsta, H. & Wennerström, L., 

1980, s. 8-12). 

Genom att läromedeln tar upp och förklarar samhällets olika förhållanden och delar 

realiseras läroplanens fostransuppdrag då läromedelns innehåll ger förståelse för de lagar och 

normsystem som det svenska samhället vilar på.  I läromedelns sista del som återknyter till 

dessa världar, anges en förklaring och beskrivning om att vi lever i olika "världar" och att 

ingen får lämnas utanför samt att vi kan lösa konflikter genom samarbete (Källstigen, G., 

Stårsta, H. & Wennerström, L., 1980, s. 12-18). Genom att läromedeln tar upp och beskriver 

att vi som människor kan lösa konflikter genom samarbete realiserar läromedelns innehåll 

läroplanens innehåll gällande att eleverna ska fostras till en grundläggande vilja att söka 

fredliga lösningar av konflikter. Detta ska i sin tur leda till att eleverna införskaffar sig 

förmågan till att utveckla empati och sympati för andra människors livssituationer samtidigt 

som den utvecklar en vilja att bemöta och behandla dessa människor på bästa sätt. 
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"Jag är"  

I samhällskunskapsläromedlen "Jag är" vars innehåll grundar sig på poetisk- och diktform får 

läsaren möjlighet till självreflektion genom att läromedeln ställer frågor om känslor till 

exempel "vad känner du....när du ser blixten?" (Olofsson & Öberg, 1981, s. 8). 

Läromedelns första avsnitt som endast handlar om känslor tolkar vi som att läromedeln inte 

har någon som helst anknytning i förhållande till läroplanens innehåll gällande demokrati, 

normer och värderingar samt fostran. Vidare i läromedelns andra avsnitt beskrivs hur 

människor kan vara på olika sätt, deras känslor, tankar och fantasier. Genom att läromedeln 

ger läsaren tillgång till att få läsa om känslor, fantasier, drömmar och tankar om livet får 

läsaren en förståelse för hur människan kan vara samt hur den kan tänka och känna. På grund 

av att läromedeln har detta innehåll realiseras skolans demokrati uppdrag gällande att skolan 

ska utveckla egenskaper hos eleverna vars grund ska prägla demokratins principer om 

tolerans, samverkan och jämställdhet mellan människor. I läromedelns tredje avsnitt får 

läsaren möta ett protokoll från ett klassråd där protokollet går igenom konflikter som är 

baserade på normer och värderingar samt hur dessa konflikter kan hanteras och lösas 

Olofsson, M. & Öberg, K., 1981, s. 1-15). 

Genom att beskriva ett klassråd med tillhörande frågor realiserar läromedelns innehåll 

läroplanens innehåll gällande avsnittet normer och värderingar som beskriver att eleverna ska 

fostras till en grundläggande vilja att söka fredliga lösningar av konflikter. Detta ska i sin tur 

leda till att eleverna införskaffar sig förmågan till att utveckla empati och sympati för andra 

människors livssituationer samtidigt som den utvecklar en vilja att bemöta och behandla dessa 

människor på bästa sätt. Vidare beskriver läroplanen att undervisningen ska utveckla 

elevernas kunskaper att uppsöka grunden till konflikter samtidigt som de lär sig att bearbeta 

dessa konflikter. Avslutningsvis i läromedelns sista kapitel som beskriver olika människor 

samt deras ursprung, handlar främst om svenskar och invandrare och deras 

familjeförhållanden. Läromedeln tar även upp och diskuterar omständigheterna kring 

invandrarnas flytt till Sverige och vad människans plats på jorden innebär. Sedan i samma 

kapitel får läsaren en väldigt kort beskrivning av de olika klasskillnaderna som finns i ett 

samhälle, att en del barn har för många leksaker och andra inga alls, varför en del människor 

inte har ett hem. Läromedeln avslutar med att förklara att vi alla ska hjälpa varandra med att 

få ett bra liv (Olofsson, M. & Öberg, K., 1981, s. 15-32).  

Genom att läromedlen än en gång tar upp frågor gällande mänskliga rättigheter 

realiseras skolans fostransuppdrag som beskriver att skolan ska utveckla och fostra elevernas 
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känsla för solidaritet mot försummade grupper både inom och utanför Sverige. Detta genom 

att skolan aktivt arbetar med att ”invandrarna” i Sverige involveras i samhället och blir en del 

av gemenskapen. Samtidigt ska undervisningen bidra till att eleverna får full förståelse för 

andra människor och deras levnadsvillkor vilket också är en grundsten för elevernas fostran 

gällande viljan till jämlikhet och solidaritet. 

 

Realisering av läromedel grundade på Lgr 11 

Demokrati i Lgr 11 kan sammanfattas på så vis att elever ska befästa demokratiska kunskaper 

om mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar, alla människors lika värde tolerans och 

solidaritet mot svaga och utsatta. Dessa demokratiska kunskaper som enligt Lgr 11 ska 

baseras i det dagliga arbetet, ska även prägla hela skolans verksamhet och läras ut genom den 

grundläggande utbildningen.  Dessutom skriver Lgr 11 att all skolans personal ska genom den 

grundläggande utbildningen bidra till att elever utvecklar en känsla för gemenskap, solidaritet, 

innebörden av jämlikhet samt förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor. 

Skolans uppdrag i Lgr 11 gällande avsnittet normer och värderingar är att skolan ska på ett 

effektivt och medvetet sätt influera och stimulera elever till att omfatta de allmänna 

värderingar som finns i samhället. Skolan ska även utveckla kunskaper hos elever som bidrar 

till att elever tar etiska ställningar baserade på mänskliga rättigheter samtidigt som de 

utvecklar förmåga att reflektera över de principer och värden som definierar ett demkratiskt 

samhälle. Dessutom skriver Lgr 11 att lärarens roll som personlighetsutvecklare ska vara att 

hen i sin undervisning och genom samspel tydliggör samhällets värdegrund. Gällande 

avsnittet fostran skriver Lgr 11 att skolan ska på ett aktivt, kunskapsmässigt samt genom 

öppna diskussioner fostra eleverna till att bemöta och ta ställning till främlingsfientlighet och 

intolerans. Skolan ska även fungera som ett stöd för familjerna genom att samarbeta med 

hemmet och därmed stötta familjerna gällande barnens fostran och utveckling. Detta 

samarbete ska ske genom att läraren tydliggör skolans normer och regler.  

 

“So-boken” 

“So-boken” är en samhällskunskapslärobok för årskurs 1-3. Läroboken är en samlingsbok för 

de samhällsorienterade ämnena och är till viss del uppdelad i ämnena samhällskunskap, 

historia, geografi och religion.  

I bokens första del presenterar karaktärerna Elin, Jurirat, Jan, Rikard, Amina och Aron en kort 

beskrivning om sig själva, sina livsförhållanden och familj samt om ett samhällsområde som 
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de är nyfikna på och vill veta mer om. Läroboken inleder med en kort förklaring av vad 

förkortningen "SO" innebär och att ämnet samhällsorientering lär ut kunskaper om Sverige 

och platsen där vi bor (Willebrand, M., 2011, s. 4). Genom att ta upp sådana frågor realiserar 

detta läroboksinnehåll läroplanens innehåll gällande skolans demokratiuppdrag vilket är att 

eleverna genom att se på samhällsfrågor ur olika perspektiv utvecklar förståelse för sina egna 

och andra människors levnadsvillkor samt hur samhället påverkas av olika aktörer.  

Vidare i läroboken får vi lära oss om skolan och varför människor går i skolan, vem 

som bestämmer i skolan och hur alla ska trivas och må bra. Läroboken presenterar de ovan 

nämnda karaktärernas skola genom att berätta om hur många elever som går i den skolan, hur 

många årskurser som finns, vilka det är som går i skolan i Sverige, vilka som arbetar på 

skolan och vad deras arbeten innefattar. Sedan beskriver läroboken vikten med en trygg och 

trivsam skola för alla. Läroboken beskriver också villkoren kring skolplikten i Sverige, vad en 

lagbok är och vad som står i lagboken, vad man ska lära sig i skolan, regler kring för att må 

bra i en skola, klassråd, elevråd, vän-förhållanden och olika konflikter som kan uppstå mellan 

individer i en skola. Dessutom berättar läroboken att inte alla barn i världen går i skolan och 

hänvisar till en bild på en afghansk flicka, Asma, som arbetar medan hennes bröder går i 

skolan (Willebrand, M., 2011, s. 6-15).  

Genom att ta upp frågor kring skola, vikten med en trivsam skola, vän-förhållanden 

och konflikter realiserar detta läroboksinnehåll läroplanens innehåll gällande normer och 

värderingar och att eleverna ska få möjlighet att diskutera livsfrågor som rätt och orätt, 

jämställdhet och relationer, samt normer och regler i livsmiljön till exempel i skolan. Vidare 

realiserar detta läroboksinnehåll läroplanens innehåll gällande normer och värderingar genom 

att ta upp frågor som klassråd, elevråd, lagboken och skolplikten. Genom att läroboken tar 

upp dessa frågor utvecklas elevernas kunskaper om, samt ökar deras förmåga att, reflektera 

över de principer och värden som kännetecknar ett demokratiskt samhälle. Detta leder i sin tur 

till att eleverna även utvecklar kunskaper som bidrar till att de kan tala om samt ta etiska 

ställningar baserade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska 

värderingar. 

Fortsättningsvis beskriver läroboken två individer (Anna och Fredrik) och berättar om 

hur de känner sig när de inte har någon att leka med på rasterna samtidigt som den berättar om 

mobbning och varför någon mobbar (Willebrand, M., 2011, s. 14). Genom att beskriva dessa 

två individers känslor kring mobbning och utanförskap realiserar lärobokens innehåll 

läroplanens innehåll gällande skolans demokratiuppdrag och att skolan ska förmedla och 
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gestalta ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, samt solidaritet mot svaga och utsatta” (Skolverket, 2011, s. 7). Dessutom genom att ta 

upp dessa frågor realiserar lärobokens innehåll läroplanens innehåll gällande demokrati och 

bidrar till att eleverna får kännedom samt utvecklar kunskaper som hjälper dem att vilja 

främja respekt för andra individers egenvärde samtidigt som de är kritiska och visar motstånd 

till att människor utsätts för förtyck och kränkande behandling. Eleverna får även lära sig att 

visa empati och sympati för andra människor och utveckla en vilja för att handla för allas 

bästa. 

Vidare får vi lära oss om vad en familj är och hur en familj såg ut förr i tiden och hur 

familjen använder sina pengar. I detta kapitel får vi lära oss om hur familjer kan se olika ut 

och att beroende på livsförhållanden kan man antingen leva med en förälder eller båda sina 

föräldrar. Sedan får vi lära oss om omständigheterna kring de vuxnas arbete, vem jobbar, vem 

jobbar inte, hur de åker till jobbet osv. Genom att ta upp frågor kring pengar och ekonomi 

realiserar detta läroboksinnehåll läroplanens innehåll gällande normer och värderingar och 

bidrar till att eleverna får kunskaper om pengar och dess värde (Willebrand, M., 2011, s. 22-

29).  

Fortsättningsvis beskriver läroboken en karta över Sverige och visar var staden Falun 

ligger vilket är samma stad där karaktärerna i läroboken bor. Vi får först en kort beskrivning 

om fjäll, skog, hav och kust, odlad mark och stad och sedan en utförlig beskrivning av varje 

del. Vidare får vi träffa olika minoritetsfolkgrupper som till exempel samerna.  Sedan får vi 

träffa en flicka som heter Sari och hennes förhållanden kring hennes flytt från Finland till 

Sverige. Därefter beskriver läroboken om varför människor flyttar, inte bara från ett land till 

ett annat, utan även inom ett land. Dessutom berättar läroboken om olika samhällsstrukturer 

som till exempel sjukhus, sophantering (Willebrand, M., 2011, s. 30).  Genom att beskriva de 

omständigheter och orsaker till att individer flyttar inom ett land men även mellan länder, 

samt vad detta kan ge för konsekvenser och följder realiserar detta läroboksinnehåll 

läroplanens innehåll gällande demokrati. Dessutom, genom att behandla områden som 

minoritetsfolkgrupper realiserar lärobokens innehåll läroplanens innehåll om fostran och 

bidrar till att eleverna på ett aktivt, kunskapsmässigt samt genom öppen diskussion bemöter 

och tar ställning till främlingsfientlighet och intolerans. Genom att ta upp frågor kring fjäll, 

skog, hav och kust samt om olika samhällsstrukturer som till exempel sjukhus, vad som 

händer med våra sopor realiserar detta läroboksinnehåll läroplanens innehåll gällande fostran 

att förmedla varje individs egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö (Willebrand, M., 

2011, s. 31-35).  
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Vidare behandlar lärobokens sista kapitel frågor om mänskliga rättigheter, där vi får 

lära oss om vilka länder som eleverna i läromedlen tycker är viktiga för dem, hur barn har det 

i andra länder, och om barns rättigheter. Läroboken beskriver de olika individerna i läroboken 

(se ovan) berätta om var deras föräldrar kommer ifrån och visar på en stor världskarta var de 

länderna ligger samt i vilken världsdel dessa länder ligger. Läroboken går också vidare och 

berättar att när barnen i klassen tittar på kartan upptäcker de att de tillsammans känner någon 

från alla världsdelar. I samma kapitel träffar vi först en pojke som beskriver Thailand samt 

den by som hans mormor bor i och omständigheterna kring hennes by och livsförhållanden. 

Sedan möter vi en flicka som beskriver sin kusin i Kanada och att människor i Kanada är 

tvåspråkiga samtidigt som vi får lära oss om naturen i Kanada och att den är väldigt lik 

naturen i Sverige. Dessutom får vi lära oss om ursprungsfolket i Kanada, inuiter.  

Vi får även träffa en pojke som beskriver sin kusin som bor i Rio de Janeiro som är en 

stor stad där det bor nästan lika mycket befolkning som hela Sverige. Pojken beskriver 

dessutom omständigheterna kring att det finns många gatubarn i Brasilien som inte har några 

hem och inte går i skolan. Vi får också träffa en pojke som har varit i Sydafrika med sin pappa 

och som beskriver naturen i Sydafrika, människornas livssituationer samt kriget i Sydafrika. 

Sedan får vi träffa en flicka som längtar efter att kriget i Irak ska ta slut så att hon kan åka dit 

och träffa sin mormor igen. Läroboken slutar med att ge en kort beskrivning av FN (Förenta 

Nationer), barnens rättigheter, alla barns bästa och barnkonventionen (Willebrand, M., 2011, 

s. 44, 49, 55, 90-93).  Genom att ta upp frågor som berör omständigheterna kring barn och 

vuxnas livsförhållanden i andra länder, deras kultur samt områden som FN, barnens 

rättigheter och barnkonventionen realiserar detta läroboksinnehåll läroplanens innehåll 

gällande demokrati.   

 

“Boken om SO”  

“Boken om SO” är en allsidig samhällskunskapslärobok för årskurs 1-3. Läroboken är en 

samlingsbok för de samhällsorienterade ämnena och är till viss del uppdelad i ämnena 

samhällskunskap, historia, geografi och religion. I lärobokens första kapitel får vi en 

beskrivning om människors känslor och tankar samt att dessa känslor och tankar definierar 

vilka vi är som person. Vidare presenterar läroboken olika barn, deras namn samt 

omständigheter kring deras intressen. Sedan ställer läroboken frågor till läsaren till exempel 

"vet du varför du har fått ditt namn?" (Hedin, A. & Ivansson, E., 2013, s. 9). Vidare berättar 

läroboken om en pojke som precis har börjat i skolan samt om omständigheterna kring hans 
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relationer och konflikter med hans nya vänner i skolan. Även här ställer läroboken frågor till 

läsaren som till exempel "Varför får Poppe ont i magen när han tänker på Elvira" och "Är 

Poppe en bra kompis?". (Hedin, A. & Ivansson, E., s. 9, 12). Genom att läroboken behandlar 

frågor kring människors namn realiserar lärobokens innehåll läroplanens innehåll gällande 

temat demokrati om att eleverna ska få grundläggande kunskaper om att alla människor i 

världen har lika mycket värde samt de rättigheter som barn i världen har.  

Genom att befästa dessa kunskaper får eleverna en god kännedom om mänskliga 

rättigheter samt barnkonventionen. Vidare realiserar läroboken temat demokrati igen genom 

att behandla områden som till exempel konflikter i skolan, utanförskap samt solidaritet. 

Genom att förse eleverna med dessa kunskaper förmedlar och gestaltar läroboken även 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

samt solidaritet mot svaga och utsatta” (Skolverket, 2011, s. 7). Läroboken realiserar även 

läroplanens fostransuppdrag gällande att eleverna ska fostras till att känna rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande och till förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse.  

Nästa kapitel som behandlar begreppen "rättvist" och "orättvist" samt "tillåtet" och 

"förbjudet" handlar om samhällets lagar och regler. Läroboken frågar läsaren frågor som till 

exempel "Vad finns det för regler i skolan?" och ger läsaren möjlighet att reflektera kring den 

frågan (Hedin, A. & Ivansson, E., s. 14). Vidare behandlar läroboken områden som till 

exempel trafikregler och vad man behöver tänka på när man är ute i trafiken. Sedan beskriver 

läroboken olika yrken som är viktiga i samhället samt frågor kring varför det är viktigt att 

arbeta. Slutligen i detta kapitel får eleverna lära sig om pengar. Genom att läroboken 

behandlar frågor kring lagar och regler realiserar lärobokens innehåll läroplanens innehåll 

gällande skolans demokratiuppdrag. Detta uppdrag är att utveckla elevernas kunskaper om de 

lagar och normer som finns i samhället samtidigt som skolan ska lära eleverna om mänskliga 

rättigheter och demokratiska värderingar både i skolan och i samhället (Hedin, A. & Ivansson, 

E., s. 22). 

Genom att behandla områden som till exempel yrken, realiserar lärobokens innehåll 

igen läroplanens innehåll om demokrati. Genom att se på samhällsfrågor ur olika perspektiv 

utvecklar eleverna också förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, 

innebörden av jämlikhet samt hur samhället påverkas av olika aktörer. Gällande att behandla 

områden som till exempel pengar bidrar läroboken till att eleverna får kunskaper om pengar 

och dess värde vilket beskrivs under temat normer och värderingar.  
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Vidare i nästa kapitel som behandlar läroboken länder och olika samhällsområden som 

man kan bo i har detta kapitel både geografi och samhällskunskap som utgångspunkt. Detta 

kapitel beskriver även att människor bor på ett specifikt ställe på grund av naturresurser. 

Läroboken berättar om att vi alla behöver ett hem och att hem kan se olika ut. Slutligen i detta 

kapitel beskriver läroboken två barn som har flyttat från sina hemländer till Sverige (Hedin, 

A. & Ivansson, E., s. 29-31,42-45). Genom att läroboken behandlar områden som till exempel 

människors levnadsvillkor samt om människor som flyttar från ett annat land till Sverige 

realiserar lärobokens innehåll läroplanens innehåll gällande demokrati. Genom att se på 

samhällsfrågor ur olika perspektiv utvecklar eleverna också förståelse för sina egna och andra 

människors levnadsvillkor, innebörden av jämlikhet samt hur samhället påverkas av olika 

aktörer. 
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Sammanfattande diskussion 

Demokrati 

Syftet med denna studie är att undersöka hur demokrati, normer och värderingar samt fostran 

kommit till uttryck på formuleringsarenan i läroplanerna för Lgr 69, Lgr 80 och Lgr 11 samt 

hur läroplanerna realiseras i samhällskunskapläroböckerna för årskurs 1-3. Denna studie som 

tillämpas utifrån ett läroplansperspektiv görs för att analysera hur formuleringarna i 

läroplanerna har realiserats i läromedel. Samtliga läroplanernas syften gällande demokrati har 

varit att eleverna skulle fostras till demokratiska medborgare. Hur detta skulle gå till skiljde 

sig dock mellan läroplanerna. I Lgr 69 anges inte en tydlig beskrivning om hur detta ska ske 

utan endast att det ska ske genom att eleven ska vara i centrum för skolans verksamhet.  

 Med hänsyn till att fokus på elevfostran under 1960-talet var på olika fostransbegrepp 

såsom ekonomisk fostran, fostran för arbete, individuell fostran, etisk fostran och fostran för 

fritiden och inte på demokrati, anser vi att detta kan vara en av orsakerna till att det i Lgr 69 

inte uttrycks exakt hur den demokratiska medborgarfostran ska gå till väga i skolan. Under 

denna period var inte heller fostransbegrepp ännu inskrivet i läroplanens mål för Lgr 69. Detta 

fostransbegrepp blev först aktuellt i samband med läroplan för Lgr 80 (Dahlkwist, 2012, s. 15, 

16). Fostransbegreppet fick en ny innebörd i och med införandet av läroplan för Lgr 80. Detta 

överensstämmer med vårt resultat av läroplan för Lgr 80 som beskriver att skolans 

huvuduppdrag är att fostra eleverna till demokratiska medborgare. I Lgr 80 anges även hur 

detta ska ske, vilket är genom att eleverna förärver sig kunskaper om demokratiska principer. 

Grunden till denna demokratisering av läroplanen för Lgr 80 anser vi kan vara det 

reformarbete som skedde från 1940-talet fram till 1970-talet. Syftet med detta reformarbete 

var att avse skolan med nya kunskaper och medel för en demokratisk skola (Isling, 1974, s. 

10-13).  

Skolväsendet för Lgr 11 som vilar på demokratiska grunder ska precis som Lgr 80 

fostra eleverna till demokratiska medborgare (Skolverket, 2011). I samband med införandet 

av läroplan för Lgr 11 tillkom också nya begrepp för läroplanen såsom mänskliga rättigheter, 

barn konventionen och barns rättigheter. Detta innebar i sin tur att skolans demokratiska 

uppdrag gällande elevfostran blev allt större. Med hänsyn till det som skollagen säger om att 

alla som verkar i en skola ska främja mänskliga rättigheter och arbeta för att motverka 

kränkande behandling, skulle nu alla som arbetar i en skola, genom demokratiska 
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inställningar i det dagliga arbetet, ansvara för elevernas demokratiska fostran (Skollagen, 

2010: 800).  

Demokratiaspekten tas upp i våra analyserade läromedel genom att beskriva och 

förklara andra människors livssituationer både i Sverige och utanför Sverige. Vidare 

diskuteras demokratiaspekten både i läromedlen och i läroböckerna genom att beskriva 

människors olika tankar och känslor kring sig själva och andra samt kring olika händelser i 

livet. Dessutom realiserar läromedlen och läroböckerna demokrati genom att beskriva 

klassråd, samhället, samhällsstrukturer, mänskliga rättigheter, pengar, mobbning och 

konflikthantering. I och med att läromedlen är ett verktyg som eleverna kommer i kontakt 

med dagligen är det också viktigt att dessa läromedel och läroböcker är baserade på en tydlig 

läroplan (Långström, 2006, s. 109).  

Läroplan för Lgr 69 som beskriver att eleverna ska skapa känsla av samhörighet, 

solidaritet och medansvar för andra människor menar också att detta ska göras för människors 

liv och villkor i andra länder och andra samhällen. Även Lgr 80 beskriver att eleverna ska 

skapa en känsla av empati och sympati för andra människors livssituationer men inför ett nytt 

begrepp "invandrare" och menar att invandrarna ska involveras i det svenska samhället. 

Dessutom beskriver läroplan för Lgr 11 att eleverna ska visa sympati och empati för andra 

människor samt utveckla tolerans och solidaritet för andra människor. Men den stora 

skillnaden mellan läroplanerna vilket också kan ses i läromedlens och läroböckernas innehåll 

är att i Lgr 11 anges inte en "vi" och "de" budskap utan beskriver det hela svenska samhället 

som ett integrerat samhälle.  

Vi kan se att de analyserade läromedlen och läroböckerna till en början reflekterade 

dåtidens samhälle genom att beskriva "andra människor" i “andra länder”. Därefter genom att 

samhället förändrades och blev ett allt mer mångkulturellt samhälle, speglades denna bild 

även läromedlen. Denna samhällsförändring ledde i sin tur till att de senare läromedlen och 

läroböckerna började innefatta dessa "andra människor" numera som en del av det svenska 

samhället. Detta kan styrkas med Bronäs (2000) avhandling om samhällskunskapsböcker 

utgivna år 1950 - 2000 som visar att kvinnor och invandrare lämnas utanför i de svenska 

samhällskunskapsläroböckerna (Bronäs, 2000, s. 43). Det bör poängteras att Bronäs (2000) 

avhandling inte kan omfatta alla samhällskunskapsböcker då hennes avhandling är baserad på 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Däremot kan vi konstatera att Bronäs 

(2000)  avhandling blir väsentlig för denna studie då Bronäs (2000) ger en generaliserad bild 

av begreppet demokrati samt hur kunskap och lärande beskrivs i de svenska 

samhällskunskapsläroböckerna.  
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Värdegrund, normer och värderingar 

Syftet med normer och värderingar i samtliga läroplaner har varit att eleverna ska genom 

skolan få kunskaper om de normer och värderingar som finns i samhället. Avsikten med detta 

syfte är att eleverna ska kunna verka och påverka i samhället. Odenstad (2014) styrker 

läroplanernas innehåll genom att skriva att människan måste känna sig som en del av 

samhället för att därmed också kunna bidra till samhällsutvecklingen. Samhällskunskap som 

skolämne blir därför väsentligt enligt Odenstad (2014) då det ger eleverna möjlighet att få 

kännedom om samhället men även preparering för självförståelse, vilket i sin tur leder till 

social och personlig utveckling (Odenstad, 2014, s. 35). Med hänsyn till det som Odenstad 

(2014) har skrivit kan vi tolka att läromedlen grundade på Lgr 80 och läroböcker grundade på 

Lgr 11 med all säkerhet gör detta genom att innehålla hur ett samhälle fungerar, lagar och 

regler, rätt och orätt, klassråd, mobbning och konflikthantering.  

Bronäs (2000) är inne på liknande tankegångar som Odenstad (2014) och menar att 

samtidigt som de svenska samhällskunskapsböckerna beskriver medborgarna som passiva, 

okunniga och oansvariga betonar läroböckerna också vikten av att vara kritisk och engagera 

sig i samhället genom att rösta (Bronäs, 2000, s. 9). Nordmark (2015) skriver om budskapet 

som samhällskunskapsläromedlen ger om att som samhällsmedborgare är det av stor vikt att 

vara engagerad i samhällsförändringar och inkludera sig själv och andra i samhället 

(Nordmark, 2015, s. 172). Även här bör det poängteras att Nordmark (2015) studie inte kan 

omfatta alla samhällskunskapsböcker då hans studie är baserad på samhällskunskapsböcker 

för högstadiet. Däremot kan vi konstatera att Nordmark (2015) studie blir relevant för denna 

studie då han i sin avhandling ger en generaliserad bild av individens roll som 

samhällsmedborgare samt om de normer och värderingar som finns i samhället. 

 

Fostran 

Genom samtliga läroplaner kan vi se att fostransuppdraget är ett begrepp som anknyts till ett 

samarbete mellan hem och skola. Som vi har nämnt i vår analys (se avsnitt) skiljer sig 

ansvaret för detta uppdrag mellan de olika läroplanerna. Det som utmärker läroplan för Lgr 69 

från Lgr 80 samt Lgr 11 är att samarbetet om fostransuppdraget även ska ske med samhället. 

Med hänsyn till Bjessmo (1990) resonemang om att samhällskunskapsämnet är det ända 

ämnet som binder samman skolan och samhället kan vi säga att medan läroplanen för Lgr 69 

beskriver det så realiserar inte läromedlen detta för den perioden det (Bjessmo, 1990, s. 19). 

Däremot kan vi konstatera att Bjessmos (1990) resonemang är i full grad i enlighet med 
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läromedlen grundade på Lgr 80 och läroböckerna grundade på Lgr 11 då de både läromedlen 

och läroböckerna innehåller kunskaper om samhällets olika förhållanden och strukturer samt 

de grundläggande värderingarna gällande barn och människors rättigheter. 

Som vi har nämnt ovan skiljer sig ansvaret för elevernas fostran i skolan mellan de 

olika läroplanerna. Dock kvarstår innebörden av detta ansvar för alla tre läroplaner vilket är 

att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare. Fostransuppdraget som dessutom 

präglar hela skolans verksamhet kan kopplas till Dahlkwist (2012) teori om hans tredje fas (se 

avsnitt) gällande att elever, genom värdegrundsarbeten, ska fostras till demokratiska 

medborgare. Genom dessa värdegrundsarbeten utvecklar eleverna också kunskaper som är 

baserade på demokratiska värderingar som betonar hur vi ska behandla varandra samt om 

allas lika värde (Dahlkwist, 2012, s. 45, 46).  

Utifrån Dahlkwist (2012) teori anser vi att samtliga läromedlen och läroböckerna för 

Lgr 80 och Lgr 11 realiserar läroplanernas innehåll då läromedeln och läroböckerna innehåller 

områden såsom klassråd, klassrumsregler, lagar men även om likabehandling och tolerans. Vi 

anser däremot att endast en av läromedlen grundande på Lgr 69 (“Vi flyttar till Sverige”) gör 

det då detta läromedel ger information om att ta hänsyn till andra människors livssituationer, 

känslor och tankar. Brantefors (2011) skriver i sin studie om att det finns fyra innehållsliga 

sammanhang gällande fostran som dominerar i de svenska läroplanerna. Dessa fyra 

innehållsliga sammanhang beskriver att fostran ska främja individens utveckling, uppöva ett 

demokratiskt förhållningssätt, ge sociala förutsättningar och överföra och utveckla 

kulturarvet. Vi anser att även Brantefors (2011) resonemang kan anknytas till samtliga 

läromedel för Lgr 80 och läroböcker för Lgr 11 men endast ett av läromedlen grundade på Lgr 

69 (“Vi flyttar till Sverige”).  
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Slutord 

Läromedel och läroplaner kommer alltid att vara aktuella forskningsområden då läroplanen är 

ett styrdokument som reflekterar samhällets syn på kunskap och kunskapsbildning. En 

konkret läroplan blir därför i högsta grad aktuell då läroboken är läroplanens faktiska 

gestaltning. Sambanden mellan hur läroplanerna realiseras i läroböckerna blir därmed 

väsentligt att undersöka. Med hänsyn till detta kan vi konstatera att denna studie behandlar 

och delger angelägna aspekter beträffande läroplansteori, läroplansforskning samt forskning 

om samhällskunskapsämnet.  
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