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1.2 Inledning 
 

Jag ska göra en komparativ idéanalys av läroplan 1970 för gymnasiet och läroplan 2011 för 

gymnasiet. Jag valde just det här ämnet för jag kände mig väldigt nyfiken på hur 

värdegrundsarbetet ser ut i svensk skola. Just värdegrund som ämne är någonting som är 

otroligt brett, för att avgränsa mig själv valde jag att fokusera på familjevärden i läroplanerna. 

Som framtida lärare tycker jag också att det är bra att ha med sig dåtida läroplaner i 

bakhuvudet så att man har någorlunda koll på hur skolan har förändrats. För att göra det 

enklare för mig förkortar jag läroplan 1970 för gymnasiet till lgy70 och läroplan 2011 för 

gymnasiet till lgy11. Jag valde just familjevärden för att jag inte själv kommer ifrån någon 

kärnfamilj utan jag har flera halvsyskon och styvsyskon. Jag har syskon som är 18 år äldre 

mig och blev nyfiken på vad för värden som förmedlas till dem respektive mig.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med in undersökning är att göra en komparativ idéanalys av läroplan 1970 för 

gymnasiet respektive läroplan 2011 för gymnasiet, med fokus på familjevärden.  

 

Till min hjälp har jag följande frågeställningar: 

•  

Vad säger läroplan 70 respektive läroplan 11 om familjevärden? 

•  

Vilka skillnader och likheter finns mellan läroplanerna vad gäller familjevärden? 

•  

På vilka sätt har idén om kärnfamiljen förändrats i läroplanerna? 

 

1.4 Metod 
 

Jag kommer att använda mig av en komparativ idéanalys i min undersökning. Det innebär att 

jag kommer undersöka lgy11 samt lgy70 utifrån samma metod för att sedan jämföra dem. För 

att kunna använda idéanalysen måste jag först definiera vad som menas med begreppet ”idé”. 

Eftersom syftet i min undersökning har fokus på familjevärden kommer jag att använda idé 

som värdeomdöme i första hand, men jag kommer även att komma in på verklighetsomdömen 

samt handlingsföreskrifter. Då alla dessa går att tillämpa i skolans värld samt att 

värdegrundsarbetet går in på alla dessa olika faktorer. Jag ska kort beskriva vad meningen med 

dessa omdömen är. Verklighetsomdömen handlar om människors uppfattning om hur 
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samhället är alternativt hur samhället bör vara, i denna kontext är det skolan. Värdeomdömen 

är drivkraften bakom hur saker bör vara, inte hur de är. Den är alltså mer idealistisk. 

Handlingsföreskrifter handlar om hur man bör agera utifrån regler alternativt normer, olika 

ramverk som motiverar handlingen1.  

Jag väljer att använda begreppet övergripande idéer istället för övergripande ideologier, för att 

göra det mer precist, det blir en sorts mix mellan övergripande idéer och domänspecifika idéer. 

Domänspecifika idéer verkar inom ett avgränsat område, i min undersökning är det skolan som 

är det området. Ideologier är en samling av idéer i någon mening, medan jag mer undersöka 

hur samma idé ser olika ut beroende på kontexten. Jag skapar därmed en sorts konflikt mellan 

läroplanernas värde för att möjliggöra min komparativa del2. Jag känner mig tvungen att 

påpeka att syftet inte är att bestämma vilken läroplan som är ”bäst” utan jag ska mer beskriva 

en utveckling av läroplanerna i två skilda samhällen, Sverige idag och Sverige på 1970-talet. 

Med tanke på den inte står ”familjevärden” uttryckligen i läroplanerna kommer jag vara 

tvungen att utgå ifrån det som beskrivs i Bergström och Boréus ”Säga något om materialet som 

inte säger sig självt”. Det innebär att jag kommer att utgå ifrån mina egna tolkningar samt 

resonera kring möjliga slutsatser och orsaker. Vidare beskriver även litteraturen vilken sort av 

frågor man ska ställa sig samtidigt som undersöker texten, dessa kommer jag vara tvungen att 

anpassa till litteraturen, som ”Hur förhåller sig dessa idéer till varandra?”. Det tillämpat i min 

undersökning blir hur de olika läroplanerna förhåller sig till varandra men även varför de 

förhåller sig på det sättet som de gör. Nästa fråga ”Har det skett någon historisk förändring i 

de ideologier som studeras?”. Det i min undersökning blir att jag helt enkelt byter ut ideologi 

mot idé, då det är hur värdegrunden med fokus på familjevärden jag ska undersöka hur de 

förändras3.  

Jag tänker mig att jag kommer att använda en kvalitativ idéanalys. Litteraturen har utgått ifrån 

Mats Lindbergs definition av idéer ”Handlingsorienterade och handlingsmotiverande tankar 

som är integrerade i eller relaterar till samhällets institutioner eller inriktar sig mot att bevara 

eller förändra samhällets institutioner”4. Detta går att koppla till skolan, som är en väldigt 

betydande intuition i samhället. Samt en del av användningsområdet av skolan är att förändra 

vissa delar av samhället och vissa delar är till för att bevara samhället, detta görs självklart 

genom skolans styrdokument. Kvalitativ idéanalys har två olika kategorier för idéer enligt 

Lindberg. Den fösta är den grundläggande nivån, det handlar om övergripande idésystem som 

till ex. Styrdokument. Den andra nivån är den operativa nivån, med det menas att hur dessa 

idéer fungerar i praktiken 5 . I min undersökning kommer jag primärt att använda den 

 
1 Bergström och Boréus (red.). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (2012) 

Lund: Studentlitteratur. S. 133–134. 
2 Ibid. S. 136–137. 
3 Ibid. S. 141. 
4 Ibid. S. 144. 
5 Ibid. S. 146. 
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grundläggande nivån, men jag tänker mig att den operativa nivån kommer att användas i 

diskussionsdelen.  

2 Tidigare forskning 
 

Jag ska nu redogöra tidigare för forskning som kommer vara relevant för min studie. Kronlid 

går igenom flera olika modeller och resonemang som är fullt relevanta för läroplan 2011, 

eftersom det finns liknande formuleringar i läroplan 1970 använder jag Kronlids resonemang 

i båda delarna. Kronlid ger flera olika perspektiv på värdegrund samt hur läraren ska hantera 

frågor som kan uppfattas som känsliga. Därmed passar Kronlids resonemang bra in i båda 

läroplanerna. 

Familjevärden och religiös tillhörighet är tätt sammankopplade. Därför tar jag upp att Kronlid 

menar i sin bok, Skolans värdegrund 2.0 att kristen etik i skolans arena är djupt 

problematiskt. Kronlid menar att det riskerar att exkludera elever som har en annan 

livsåskådning än kristen etik och västerländsk humanism6. Kronlid fortsätter med ett 

resonemang om det är lämpligt eller ens möjligt att ha en värdegrund delvis baserad på 

kristen etik och västerländsk humanism i dagens Sverige. Kronlid hävdar att kristen etik är 

otroligt svårt att avgränsa. Kronlid menar att olika livsåskådningar och religioner kan ställa 

sig bakom de läroplanens grundläggande värden. Kronlid beskriver att det är lätt att särskilja 

till ex. islamsk etik från kristen etik men att problematiken består i att definiera vad just 

kristen etik är7. Kronlid menar också att eftersom skolan ska vara icke-konfessionell bör den 

också vara etiskt icke-konfessionell8. Kronlid menar att det i huvudsak finns tre olika sätt 

som värdegrunden interagerar med skolan. Det första är att skolan ska vila på värdegrunden 

med stöd av styrdokumenten9. Det andra är att det är elevernas egna inställningar kring moral 

som styr värdegrunden. Kronlid menar då att det är alla som verkar i skolan som i någon 

mening styr värdegrunden. Nackdelen med detta enligt Kronlid är att det ger lite utrymme för 

individualitet då värdegrunden benämns i singularis10. Det tredje är att man bygger det 

svenska samhällets värderingar genom skolan, Kronlid menar också att det bevarar det 

svenska samhällets moral11. Roger Fjellström är en annan forskare som för samma 

resonemang om formuleringen. Fjellström hanteras mer detaljerat i analysen. 

Kronlid menar att lärare och annan personal inom skolan förmedlar värden, normer och 

värderingar samt att skolan bygger vidare på elevens egna åsikter kring moral. Kronlid 

beskriver det som att ”Lärare och de andra som jobbar på värdegrundens byggarbetsplats ska 

 
6 Kronlid, D. O. (2017). Skolansvärdegrund 2.0. Etik för en osäker framtid. Stockholm: Natur och kultur. S. 95 
7 Ibid. S. 96. 
8 Ibid. S. 96. 
9 Ibiid. S. 97. 
10 Ibid. S. 97. 
11 Ibid. S. 98. 
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engagera sig i en förmedlande verksamhet”12. Kronlid menar därmed att skolans personal 

skall överföra specifika normer, värden och värderingar till eleverna som då använder sina 

kunskaper och erfarenheter för att stämma in i en avgränsad moralkör13. Kronlid menar att 

det går att förmedla samma sak på olika sätt. Kronlid delar in det i etiska normer, värderingar 

och värden. Målet med värden enligt Kronlid är att eleverna ska bli goda, alltså goda 

människor som vill göra rätt som till exempel solidariska handlingar14. Normer enligt Kronlid 

är aldrig individuella och skiljer sig därmed från värden. Går du utanför normer följer olika 

former av ”bestraffningar” som till exempel utfrysning. Skolan blir då en sorts 

normförmedlare15. I värderingsperspektivet beskriver Kronlid att elevernas uppfattningar är 

centralt. Kronlid menar att värderingar styr övertygelser i handlingar, till skillnad från normer 

styr de inte det sociala i första hand16. Kronlid menar att allt detta sker i relation till färdiga 

värden och normer som det svenska samhället vilar på17. 

Kronlid menar att på sättet som styrdokumenten är formulerade så är normer och värderingar 

en icke frånkomlig del av värdegrunden. Enligt Kronlid är det värdena skapar gränser medan 

normerna fungerar som ett regelsystem som skyddar värdegrunden. Tillsammans skapar 

dessa två stabilitet inom värdegrunden. Kronlid beskriver att hoten emot värdegrunden 

kommer ifrån oss själva. Därför är syftet att lära eleverna hur de ska handla enligt den moral 

som styrdokumenten förespråkar. Därmed får värderingarna (Våra beslut som grundar sig på 

moralen) den definierad form som kallas för delibirativa samtal18. Kronlid menar att 

delibirativa samtal är ett sätt för eleverna att testa sina erfarenheter samt sina uppfattningar 

kring moral. Nackdelen är dock att när det sker i skolans miljö innebär det att de inte får testa 

det fullt ut. Då skolans miljö innebär att det finns en viss kontroll över situationen. Kronlid 

för ett resonemang om det är rimligt att utsätta eleverna för det. Kronlid menar då att 

eftersom moralen alltid är instabil när vi ställs inför dilemman behöver vi lära eleverna att 

navigera kring moraliska frågor istället för att de ska undvika moraliska dilemman19. Kronlid 

menar att lärarens roll blir mer som en ”maskinskötare” där läraren endast förmedlar färdiga 

normer till eleverna utifrån läroplanen20. Enligt Kronlid består en värdegrund av normer, 

värden och värderingar som inte går emot värdegrundens normer, de värden som går emot 

värdegrunden exkluderas för att göra värdegrunden stabil medan de värden som ses som bra 

förstärker värdegrunden. 

Elever som för delibarativa samtal enligt värdegrunden skapar en stabil moralbyggnad, för att 

det skall fungera optimalt måste ramen för värdegrunden vara ”Av advekat material och 

dimension”. Det innebär enligt Kronlid att de normer som utgör värdegrunden samt de 

 
12 Ibid. S. 99. 
13 Ibid. S. 99. 
14 Ibid. S. 100. 
15 Ibid. S. 101. 
16 Ibid. S. 101. 
17 Ibid. S. 102. 
18 Ibid. S. 102. 
19 Ibid. S. 103. 
20 Ibid. S. 104–105. 
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normer som det byggs vidare på samspelar med varandra, därmed bygger de upp varandra21. 

Kronlid resonerar även kring vad som kan skada eller hota värdegrunden. Enligt 

skolinspektionen är värdegrunden aldrig ”vunnen” utan måste hela tiden tas tillbaka22. Enligt 

Kronlid är det väldigt oklart om det existerar fler hot mot värdegrunden och förutsatt att de 

existerar. Vart kommer de ifrån?23. Kronlid menar att utifrån formuleringen i läroplan för 

gymnasiet 2011 angående mångfalden i det svenska samhället är positivt formulerad därmed 

är den betydelsefull och inte ett hot emot värdegrunden. Kronlid lyfter dock fram att hans 

egna perspektiv är avgörande. Kronlid menar att lgy11 förespråkar att eleverna ska betrakta 

sig själva som världsmedborgare. Kronlid tolkar att ”det gemensamma kulturarvet” är 

grunden för att bygga en identitet som går utanför det ”svenska samhället” och genom det se 

sig själva som världsmedborgare24.  

Kronlid menar att det finns en flexibilitet i värdegrunden genom hur läroplanen har 

formulerats och använder Kristus som ett exempel. Kronlid påpekar att Kristus var en stark 

normbrytare, därmed finns en flexibilitet i värdegrunden. Dock så påpekar Kronlid att en del 

av värdegrunden är statisk och går inte att byta ut för att vissa värden är grundläggande och 

ger ej att byta ut25. Kronlid tar dock upp ett argument som hävdar motsatsen. Att 

värdegrunden ändras i takt med samhället, enligt Kronlid tar det dock lång tid. Kronlid 

använder metaforen att det inte går att bygga ett stabilt hus på en flexibel grund. Kronlid 

menar då att det inte går att bygga en stabil värdegrund på någonting som kan ändras hur som 

helst26.  

Kronlid riktar även kritik emot den nuvarande värdegrundsmodellen. Kronlid påpekar att det 

inte är innehållet som han kritiserar utan att ett bestämt metaforiskt uttryck som skapar endast 

en bestämd värdegrund27. Kronlid beskriver begreppet metafor. Enligt Kronlid beskriver inte 

metaforer verkligenheten. Metaforer och de metaforiska uttrycken skapar förutsättningar, 

form och innehåll för skolans arbete med etik, även hur vi lever och handlar. Kronlid menar 

att den dominerande ställning som värdegrundsmodellen har leder till en ”metaforisk 

överföring”. Kronlid menar att läroplanen genom personalen i skolan förmedlar normer, 

värden och värderingar till eleverna. Kronlid menar att det förhindrar elevernas möjligheter 

att tillsammans med läraren komma fram till vad som är okej att prata om i klassrummet28. 

Vidare fortsätter Kronlid med att alla värderingar och argument borde få ta plats i 

klassrummet då de redan finns i vår värld som eleverna är en del av. Kronlid påpekar att 

läraren har ett ansvar för alla elevers förmåga att navigera och argumentera kring moraliska 

frågor samtidigt som läraren har ett ansvar för deras välbefinnande. Kronlid menar då att 

 
21 Ibid. S. 105–106. 
22 Ibid. S. 106–107. 
23 Ibid. S. 107. 
24 Ibid. S. 108. 
25 Ibid. S. 111. 
26 Ibid. S. 112. 
27 Ibid. S. 120. 
28 Ibid. S. 121. 
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läraren ska inta en unik pedagogisk position som går längre än att rätta till barnen. Kronlid 

menar att alla värderingar borde få höras i klassrummet även till exempel icke demokratiska 

värderingar. Kronlid förtydligar att ingen ska bli hotad eller genuint (inte bli kränkt för att 

någon har en annan åsikt utan att ingen ska behöva bli utsatt för personpåhopp) kränkt i 

klassrummet. Kronlid lyfter även fram att läraren måste kunna hantera spända situationer i 

klassrummet för att kunna hantera detta. I ett framtidsperspektiv menar Kronlid att det är 

omöjligt att ”låsa” skolan vid nuvarande värdegrundsmodell. Om politikerna vill använda 

skolan för att minska förtryck, segregering och orättvisor menar Kronlid att vi behöver en 

metaforisk mångfald. Kronlid menar även att om skolan ska användas på sättet som jag 

beskrivit ovan måste eleverna lära sig att försvara demokratiska värderingar även om de 

utsätts för obehagliga situationer. Enligt Kronlid är det som är ”Moralens ambivalens”, att 

behandla värderingarna som en kunskap som det går att bocka av är att svika eleverna enligt 

Kronlid. För att det hämnar elevernas moraliska kompetens som är en nödvändighet för att 

kunna navigera i den moraliska ambivalensen29.  

Anna Höglund skriver i boken, genusperspektiv i skolan- om kön, kärlek och makt att 

hemmet är grunden för hur individen skapas samt att hemmet bidrar med starka normer om 

vad som är kvinnligt och manligt30. Höglund går igenom olika effekter av den mångkulturella 

faktorn. Höglund utgår ifrån Susan Moller Okin samt Ayaan Hirsi Ali för ett beskriva kritik 

emot mångkulturalismen. Höglund för ett resonemang angående normativ relativism. 

Höglund menar att det innebär att uppfattningen om vad som är korrekt i en viss kultur alltid 

rätt, oberoende vad andra kulturer tycker om det31. Höglund menar då att eftersom alla 

kulturer har olika uppfattningar om moral finns det inte någon objektiv standard som kan 

avgöra vad som är bättre och sämre moraluppfattningar. En effekt av detta enligt Höglund är 

att den egna kulturen inte får någon special ställning utan bara blir en i mängden. Höglund 

påpekar även att en kultur inte är något fast och enhetligt utan att det finns olika dragningar 

inom samma kultur32.  

Johanna G. Lundberg menar att vi lever i ett sexuellt öppet samhälle. Det medför enligt 

Lundberg ”En pornografisering” av det offentliga rummet vilket stärker heteronormen enligt 

Lundberg, genom att idealtyper av man respektive kvinna konstrueras. Lundberg menar att 

det i en skolkontext leder till för stort fokus på individen istället för mer övergripande. Det 

leder till att den individen som har ”rätt” erfarenheter blir betraktad som kunnig. Lundberg 

menar att sex och samlevnadsfrågor är viktigt att ta upp i skolan, men att det i dagens 

samhälle är viktigt att diskutera de olika komponenterna som skapar undervisningen 

(Lärandeprocesser, lärarrollen och kunskapssynen). Lundberg menar att lärarens personliga 

egenskaper i det postmoderna samhället ges företräde i jämfört med till exempel kunskap. 

Lundberg påpekar att det också gäller eleverna, Lundberg skriver detta i kontexten av sex och 

 
29 Ibid. S. 122. 
30 Franck, Olof (red.), 2007, Genusperspektiv i skolan - om kön, kärlek och makt. Lund: Studentlitteratur. S. 96. 
31 Ibid. S. 97. 
32 Ibid. S. 97–98 
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samlevnadsfrågor33. Lundberg ger en historisk beskrivning av sexualundervisningen i svensk 

skola för jag vilket nu kommer att redogöra relevanta delar. 1977 kom en handledning för 

lärarna inom sex och samlevnadsområdet. Där lyfts det fram att undervisningen ska bli mer 

accepterande inom vissa områden som till exempel sex före äktenskap. Respekten angående 

individens val och förmågan att göra det valet skulle vara i centrum. Undervisningen skulle 

även rika sig till de som saknade sexuell erfarenhet samt de som hade sexuell erfarenhet. 

Undervisningen skulle även förmedla tolerans mot till exempel homosexuella34. Eftersom 

boken skrevs 2007 fortsätter författaren med det som då var den senaste handledningen som 

kom år 2000. Den undervisningen utgår ifrån frågeställningar och erfarenheter som barn och 

ungdomar har. Även den handledningen förespråkar tolerans. Elevernas erfarenheter står i 

centrum i denna handledning och dialog mellan elev-lärare förespråkas35. Vidare fortsätter 

Lundberg med att det är problematiskt när undervisning delas in i tjej respektive killgrupper, 

argumentet för en sådan indelning är oftast att tjejerna ska stärkas. Lundberg för då 

resonemanget att tjejerna får en viss offerroll och därmed får killarna en viss förövarroll. Det 

lyfts även fram att i vissa undervisningssituationer kan lärarens kön vara problematiskt som 

till exempel att en manlig biologilärare inte kan förmedla lika bra till tjejer som en kvinnlig 

biologilärare har potentialen att göra36.   

 

 

3. Analys av lgy70 
 

Jag ska nu redogöra vad läroplan 70 för gymnasieskolan säger om familjevärden utifrån min 

metod. Läroplan 70 för gymnasieskolan kommer att förkortas till lgy70. Innan jag börjar 

måste jag definiera vad som innebär med ”Familjevärden”. Familj är en individs närmaste 

anhöriga som individen i de flesta fall är släkt med. Värden i kontexten av min undersökning 

menas med vilka sorts värderingar som läroplanen subtilt förmedlar angående familjen. Det 

blir hur läroplanen ser på familjen samt vilka sorts värderingar som familjen förmedlar till 

individen, men även vilka sorts värderingar som läroplanen förmedlar till eleven om familjen. 

Med kärnfamilj menas att en familj består av två föräldrar, en mamma och en pappa. 

Kärnfamiljen har oftast två barn men fler kan förekomma. Vidare kan det också innebära att i 

kontexten av 1970-talet att mamman oftast är hemmafrun medan pappan försörjer familjen 

rent ekonomiskt. 

Lgy70 säger följande om familjevärden ”Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och 

kvinnor- i familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt, den bör orientera 

 
33 Ibid. S. 8–9. 
34 Ibid. S. 10. 
35 Ibid. S. 11. 
36 Ibid. S. 14–15. 
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om könsrollsfrågan och stimulera eleverna att debattera och ifrågasätta rådande 

förhållanden”37. Utifrån detta ska eleverna kritiskt granska sin egen familjesituation i relation 

till jämställdhet. Beroende på individens familjesituation kan det innebära jämställdhet inom 

kärnfamiljen. Förutsättningen för att kunna debattera och ifrågasätta rådande förhållanden 

innebär ett kritiskt tänkande. Därmed blir ett kritiskt tänkande relevant för eleverna i relation 

till citatet.  

Vidare säger läroplanen att ”Elevernas känsla av samhörighet, solidaritet och medansvar 

måste sålunda vidgas utöver gränserna för familj och släkt”38. Utifrån detta vill skolan i viss 

mån begränsa familjens inverkan på eleverna för att skapa en större känsla av gemenskap. 

Vad för familjevärden en individs familj har spelar ingen större roll för lgy70, då detta gäller 

alla individer som fostrats av lgy70. Familjen ses inte nödvändigtvis som ett hot utan skolan 

fungerar mer som normförmedlare. Kronlid menar att när skolan fungerar som 

normförmedlare överförs önskvärda normer som behövs för att fungera som en kompetent 

medborgare i Sverige39. Utifrån citatet vill då lgy70 bygga på ”rätt” normer (De normer 

eleven eventuellt har med sig från hemmet som till exempel känslan av solidaritet) och ändra 

på ”fel” normer (de normer eleverna eventuellt har med sig hemifrån som försvårar 

alternativt förhindrar känslan av solidaritet).     

Lgy 70 fortsätter med ”Många andra faktorer-deras psykiska och fysiska egenskaper, 

intressen, hemförhållanden med mera spelar stor roll. Läraren måste därför så lång möjligt 

söka bilda sig en uppfattning om varje elev och individualisera undervisningen”40. Detta citat 

visar på att skolan här samspelar med hemmet angående eleven. Skolan är förberedd på att 

individens hemförhållanden antingen hjälper eller stjälper eleven. Jag utgår än en gång ifrån 

Kronlids resonemang om skolan som normförmedlare. Utifrån citatet skulle då till exempel 

läraren lägga mer tid på eleven som har ”fel” normer än den eleven som har ”rätt” normer. I 

föregående citat tycks lgy70 köra över familjen medan här tycks lgy70 vara mer intresserad 

av att samspela med familjen.  

Lgy70 utgår ifrån att eleven har två närvarande föräldrar, detta märks på vilket sätt lgy70 

beskriver relationen mellan skola och hem. Lgy70 skriver föräldrarna istället för till exempel 

vårdnadshavare41. Utifrån detta tolkar jag det som att lgy70 till viss del utgår ifrån 

kärnfamiljsnormen, att varje elev har två föräldrar.  

Lgy70 utgår även ifrån att varje elev har ett stabilt och tryggt hem, då lgy70 skriver att ”Det 

kan ibland vara fördelaktigt för eleven om den närmare kontakten med föräldrarna tas i 

 
37 Läroplan för gymnasieskolan. Allmän del 1. Skolöverstyrelsen 1970, reviderad upplaga 1975. S. 15.  
38 Ibid. S. 15. 
39 Kronlid, D. O. (2017). Skolans värdegrund 2.0. Etik för en osäker framtid. Stockholm: Natur och kultur. S. 

101. 

 
40 Läroplan för gymnasieskolan. Allmän del 1. Skolöverstyrelsen 1970, reviderad upplaga 1975. S. 17. 
41 Ibid. S. 20. 
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elevens hem”42. Än en gång här är det språket som visar primärt två saker. Den första är det 

som jag gått igenom ovan, att lgy70 formulerar föräldrarna i plural, det utgås därmed ifrån att 

varje elev har mer än en förälder. Den andra är hur hem skrivs i singular. Läroplanen utgår då 

från att eleven endast har ett hem. Dessa två tillsammans tolkar jag då som att förutsättningen 

är att varje elev har en kärnfamilj med ett hem. Hur just den kärnfamiljen ser ut kan såklart 

vara olika, det kan vara till exempel en biologisk förälder och en styvförälder. Ett vidare 

resonemang är att förutsättningen för att bedriva en del av skolans verksamhet, så som det 

beskrivs i lgy70 är att eleven har ett stabilt hem. Med stabilt hem enligt lgy70 menas då att 

eleven har en kärnfamilj. Det blir därmed att skolan till viss del förmedlar kärnfamiljsnormen 

till eleverna då det är en del av förutsättningarna.  

Lgy70 fortsätter med ”I samarbetet mellan skola och hem bör inte skolan ensam vara 

initiativtagande även om ansvaret för kontakten i första hand åvilar skolan. Den bör också på 

olika sätt kunna lita till stöd från föräldrarna”43. Jag tolkar detta som att kärnfamiljen är en 

förutsättning för engagerade föräldrar. Till viss del innebär det att elever från förhållanden 

som inte faller in under kärnfamiljen förutsätts att ha mindre engagerande föräldrar. Det är 

formuleringen i citatet som visar på det. Hem skrivs i singular, individen har därmed endast 

ett hem, det visar på kärnfamiljsnormen då det utesluter att eleven till exempel har skilda 

föräldrar som den bor varannan vecka hos. Föräldrarna skrivs i plural vilket visar på att 

eleven har närvarande föräldrar, antagligen två. Detta skapar tillsammans kärnfamiljen, ett 

hem och två föräldrar. 

 

 

3.2 Analys av lgy11 

 

Jag ska nu redogöra vad läroplan för gymnasieskolan 2011 säger om familjevärden. 

Definitionerna som jag redogjorde inför lgy70 kommer jag att tillämpa här också. Läroplan 

för gymnasieskolan 2011 kommer att förkortas till lgy11. Värt att nämna är att vissa 

kursplaner som ingår i lgy11 håller just nu (2019-11-18) på att revideras men religionsämnet 

ingår inte där44.  

Lgy11 börjar med att visa värden vissa värden som alla människors lika värde, jämställdhet 

etcetera, ska i viss mån utgå ifrån ”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

tolerans osv45”. Formuleringen angående kristen tradition är djupt problematiskt enligt Roger 

 
42 Ibid. S. 20. 
43 Ibid. S. 22. 
44 https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-

att-revidera-kurs--och-amnesplanerna 
45 Läroplan för gymnasiet 2011. SKOLFS 2011:144. S. 1. 

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna
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Fjellström. Han menar att på sättet det är formulerat går inte västerländsk humanism och 

kristen tradition ihop. Fjellström menar att även om man utesluter all teologi ifrån det sista 

nämnda så existerar inte en gemensam uppsättning av värderingar och normer mellan de två 

begreppen. Vidare menar Fjellström att om det skulle finnas någon gemensam nämnare 

skulle det innebära att tanken kring människors lika värde inte ingå i värdegrunden46. Kronlid 

lyfter samma problematisering, att det svårt att definiera vad kristen etik innebär då det finns 

en mängd olika tolkningar inom kristendomen, då det är en väldigt bred religion47. Det blir 

omöjligt för skolan att förmedla värden eller normer utifrån Kronlids resonemang48, om inte 

lärarna själva vet vad de ska förmedla. Därmed blir citatet minst sagt svårtolkat och 

formuleringen fyller ingen funktion utan skapar bara oreda.  

Citatet kopplat till familjevärden kommer att gå emot varandra till viss del. Eleven ska få 

värden utifrån en kristen etik samt en västerländsk humanism, det är inte alltid dessa två går 

ihop. Det har inte alltid varit självklart med till ex. Skilsmässa eller utomäktenskapliga barn 

utifrån en kristen tradition. Medan en västerländsk humanism har en helt annan syn på det 

och är mer accepterande. En tanke jag får är vad menar de med kristen etik? Det går såklart 

att hävda att det är den svenska kyrkan som menas i formuleringen då läroplanen i första 

hand utspelar sig i en svensk kontext. Men läroplanen nämner inte det utan endast kristen, 

vilket är ett mycket större begrepp. Därmed faller det argumentet. Sverige 2011 var precis 

som det är idag ett mångkulturellt samhälle med flera olika religioner som lever i samma 

land, därmed flera olika trosinriktningar. Till exempel den katolska kyrkans syn på 

familjevärden skiljer sig dramatiskt åt ifrån den protestantiska kyrkans familjevärden. Det är 

en problematisering som jag inte har något svar på men det är viktigt att lyfta fram den. För 

att visa på den instabilitet som finns i lgy11. Samtidigt menar lgy11 att detta ska leda till 

tolerans det kopplat till familjevärden innebär att eleverna ska lära sig tolerans gentemot 

andra och därmed finns en möjlighet att begreppet kärnfamiljen relativiseras ifrån samhället.  

En fråga som dyker upp är, vad händer med de individer som faller utanför dessa ramar om 

kristen etik och västerländsk humanism? Jag har inget svar på den frågan utan det är ett sätt 

att problematisera det ytterligare. Poängen med den problematiseringen är att lyfta fram 

eventuella konsekvenser av lgy11:as formulering. Samt att visa på konflikten som existerar 

inom citatet, eleverna ska vara ha en etik utifrån en kristen tradition, därmed delvis kristna 

men samtidigt ha en etik ifrån en västerländsk humanism.  

 

Vidare fortsätter lgy11 med ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande 

rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”. Jag tänker framför allt på det sista 

 
46 Roger Fjellström. 2004. Skolområdets etik en studie i skolans fostran. Lund: Studenlitteratur. S. 68–69. 
47 Kronlid, D. O. (2017). Skolans värdegrund 2.0. Etik för en osäker framtid. Stockholm: Natur och kultur. S. 

96. 

48 Ibid. S. 100–101.  
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nämnda. Detta kopplat till min undersökning blir hur dagens mångkulturella samhälle har 

påverkat familjevärdena. Anna T. Höglund beskriver hur mångkulturalismen påverkat det 

svenska samhället49. Höglund menar att mångkulturalismen är ett relativt klart begrepp, att 

det är flera människor med olika kulturer som lever i samma samhälle, det faller därmed in 

under det sista nämnda i citat från läroplanen50. Men att mångkulturalismen även kan ses som 

ett etiskt ideal med normerande betydelse och svårigheten att leva upp till det idealet51. 

Höglund exemplifierar sedan hur mångkulturalismen påverkat samhället, till exempel 

debatten om slöja och hedersmord52. Ska man tillämpa samma exemplifiering i kontexten av 

familjevärden tänker jag att polygami existerar i Sverige53. Jag menar inte att citatet 

förespråkar polygami, men att citatet förespråkar att man ska i någon mån kunna acceptera 

det. Det är värt att påpeka att man endast får vara gift med en person i Sverige, dock så kan 

utländska äktenskap där polygami ingår accepteras54. Citatet signalerar därmed att lgy11 är 

öppen för andra familjeförhållanden än kärnfamiljen.  

Lgy 11 fortsätter med ”Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till 

inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det 

globala”55. Detta kopplat till familjevärden innebär att skolan förmedlar flera olika 

familjevärden istället för den traditionella kärnfamiljsnormen. Med flera olika familjevärden 

menar jag då hur olika värden skapar olika familjer. Ett vidare resonemang är ett eftersom 

eleven ska få en identitet som kan kopplas till andra nationella och globala kontexter innebär 

det att eleven till viss del ska känna till hur andra kulturers familjevärden ser ut. Utifrån det 

utökas individens ”valmöjligheter” om hur just deras familj ska se ut. Enligt Kronlid består 

en värdegrund av normer och värderingar som sedan överförs till eleverna56. Utifrån citatet 

innebär det då att skolan ska överföra de normer samt de värden som bidrar till en sorts 

världsmedborgaridentitet, då flera faktorer än den svenska nämns.    

Lgy11 går vidare med ”Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar 

om vad som är kvinnligt och manligt”57. Detta citat är i sig problematiskt. Då citatet utgår 

ifrån att det finns en fördomslös syn på manligt respektive kvinnligt. Vad blir då skolans 

uppgift i relation till citatet, ska skolan ge ”rätt” svar på vad som är kvinnligt och manligt? 

Vad säger då citatet om familjevärden? En tanke är att det kan såklart kan vara en ståndpunkt 

gentemot traditionella familjevärden, men det kan även menas att intressena ska utvecklas 

inom kärnfamiljen. Då inom traditionella familjevärden är det normen att kvinnan stannar 

hemma och tar hand om barnen medan mannen går till jobbet och försörjer familjen 

 
49 Franck, Olof (red.), 2007, Genusperspektiv i skolan - om kön, kärlek och makt. Lund: Studentlitteratur. S. 90. 
50 Ibid. S. 90, 
51 Ibid. S. 90–91. 
52 Ibid. S. 92–93. 
53 Månggifte i folkbokföringsregistret. Skatteverket. S. 13. 
54 Ibid. S. 13. 
55 Läroplan för gymnasiet 2011. SKOLFS 2011:144. S. 1. 
56 Kronlid, D. O. (2017). Skolans värdegrund 2.0. Etik för en osäker framtid. Stockholm: Natur och kultur. S. 

102. 
57 Läroplan för gymnasiet 2011. SKOLFS 2011:144. S. 2. 
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könsroller är därmed en central del av de traditionella familjevärdena. Den tolkningen av 

traditionella familjevärden är lever fortfarande kvar, även i Sverige. Till exempel det är 

pappan o familjen som lagar bilen och sköter det praktiska. Medan mamman till ex städar 

mer än pappan.  Skolan ska därmed jobba emot könsroller vilket i sin tur innebär att skolan 

jobbar emot de värderingar som ingår i den traditionella familjen. Höglund menar att de flesta 

kulturer är normerande som delar in hemmet i kvinnligt och manligt58. Höglund menar då att 

det är normer i första hand som delar in om vad som är manligt och kvinnligt, utifrån det ska 

då skolan agera som en normförmedlare utifrån Kronlids modell.  

Lgy11 har som mål att varje elev ska ”kan samspela i möten med andra människor utifrån 

respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia”59. Detta innebär i 

relation till familjevärden att elever med olika familjevärden inte ska krocka med varandra 

utan istället kunna samspela med varandra, även om eleven kanske har familjevärden som 

inte skolan förmedlar.  

Vidare har skolan som riktlinje att ”Medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen”60. I 

relation till familjevärden innebär detta att eleven ska i viss mån tas utanför sin direkta familj 

och känna samhörighet med grupper som kan ha helt familjevärden än vad som är normen i 

Sverige. Målet är delvis att eleven ska hamna utanför kärnfamiljen och i en ny social grupp. 

Skolan agerar här som en värdeförmedlare enligt Kronlids resonemang. Då skolan förmedlar 

”färdiga” normer blir lärarens roll för det som Kronlid kallar för ”maskinskötare”.  

3.3 Analys 
Skillnader och likheter  

 

Jag ska nu redogöra för vilka skillnader samt likheter som finns i läroplanerna. Det jag utgår 

ifrån är familjevärden.  

Det första jag märker med hjälp av min metod är hur lgy70 formulerar sig kontra lgy11. 

Lgy70 lägger mer fokus på hem och familj än vad lgy11 gör. Lgy70 formulerar sig i form av 

”familjen” och ”hemmet”. Den sorten av formuleringar saknas i lgy11. En möjlig slutsats 

utifrån det är att lgy70 har en annan utgångspunkt än vad lgy11 har, att lgy70 utgår i större 

grad ifrån kärnfamiljsnormen än vad lgy11 gör.  

Lgy70 verkade i en helt annan historisk och social kontext än vad lgy11 verkar i. År 1983 var 

44% av alla barn mellan 0–6 år hemma med en vårdnadshavare som tog hand om dem, 24% 

av dem gick i någon form av barnomsorg61. Statistiken visar på att det är primärt kvinnor som 

 
58 Franck, Olof (red.), 2007, Genusperspektiv i skolan - om kön, kärlek och makt. Lund: Studentlitteratur. S. 96. 
59 Läroplan för gymnasiet 2011. SKOLFS 2011:144. S. 7. 
60 Ibid. S. 7. 
61 På tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet 1984. SCB. S. 15. 
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är hemma med barnen62. I jämförelse med 2019 där en majoritet av barn mellan 2–5 år går i 

förskolan, det är endast barn som är 1 år där majoriteten inte går i förskolan, dock så går 49% 

1 åringarna i förskola63.  

Kvinnor tog år 1974 ut 99,5% av föräldrapenningen medan män tog 0,5 %. 2011 tog 

kvinnorna ut 76,3% och männen tog ut 23,7% av föräldrapenningen64. Detta visar på att det 

är primärt kvinnorna som tar hand om barnen, även om det blivit jämnare på senare år är 

kvinnorna fortfarande i majoritet där. En majoritet av barnen (cirka 62% vid 18 års ålder) 

födda år 1998 var under hela uppväxten folkbokförda hos båda sina föräldrar vilket innebär 

att deras föräldrar inte hade separerat65. Rapporten visar inte könsfördelningen för barnen. År 

1979 bodde 77% av kvinnor i ålder 16–19 år sina föräldrar, motsvarande siffra för män i 

samma ålder var 90%66.  

Lgy70 tycks till skillnad från lgy11 att kärnfamiljen är normen vilket statistiken ovan visar att 

kärnfamiljen var vanligare runt 1970–1980 talet. Båda läroplanerna har som mål att eleven 

ska ifrågasätta deras nuvarande situation, även om de formulerar sig olika om det. Därmed 

vill båda läroplanerna introducera nya värden hos individen vilket i vissa fall frånskiljer sig 

ifrån familjens värderingar samt elevens egna värderingar och i vissa fall stämmer in på 

familjens värderingar, det beror på vilka värden varje familj förmedlar medvetet och 

undermedvetet till individen. Det beror alltså på värdekontexten om hur det påverkar varje 

individ. Detta syfte finns alltså med ifrån 1970-talet till idag. Varken lgy11 eller lgy70 

nämner att skolan ska ta hänsyn till elevens familjevärden. Om skolan då agerar som 

”maskinskötare” enligt Kronlids modell där de förmedlar färdiga normer och värden innebär 

det att skolan kör över vissa värderingar som individen har fått med sig hemifrån. Skolans 

värdegrund går då före familjens värdegrund och förmedlar sina egna värden och normer i 

skolans arena. 

En faktor som är både en likhet och en skillnad är läroplanernas både formulering och 

därmed syfte angående könsroller. Lgy70 till skillnad från lgy11 kopplar könsroller till 

någonting konkret medan lgy11 beskriver det mer generellt. Lgy70 säger följande om 

könsroller ”Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor- i familjen, på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt, den bör orientera om könsrollsfrågan och 

stimulera eleverna att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden”67. Lgy11 säger följande 

om könsroller ”Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt”68. Detta visar på en skillnad, att lgy70 som jag tidigare 

redogjort utgår ifrån kärnfamiljen kontra lgy11. Formuleringen i lgy11 är inte lika precis som 

lgy70, en möjlig förklaring till det är att kärnfamiljsnormen fortfarande har en stark ställning 

 
62 Ibid. S. 18. 
63 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/ 
64 Socialförsäkringsrapport 2012:9. Föräldrapenning, analys av användandet 1974–2011. S. 11. 
65 Att mäta föräldraseparationer, kvalitet på registerbaserad statistik. SCB. S. 9. 
66 På tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet. 1984. SCB. S. 8. 
67 Läroplan för gymnasieskolan. Allmän del 1. Skolöverstyrelsen 1970, reviderad upplaga 1975. S. 15. 
68 68 Läroplan för gymnasiet 2011. SKOLFS 2011:144. S. 2. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/23-000-barn-gar-inte-i-forskola/
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idag, men inte lika stark som den var på 1970-talet. Utifrån statistiken samt de två citaten 

ovan drar jag slutsatsen att båda läroplanerna förhåller sig till kärnfamiljsnormen men på 

olika sätt, samt att båda två vill relativisera själva ställningen kärnfamiljsnormen har. Båda 

läroplanerna har liknande mål men utgår ifrån två olika kontexter. Synen på könsroller följer 

liknande trend, både utifrån statistiken och citaten. I relation till statistiken är målet ifrån 

lgy70 delvis uppfyllt, denna ifråga sättningen har därmed lett till ett mer jämlikt samhälle. 

Det ser man på fördelning av föräldrapenningen.  

I lgy70 ska eleverna orienteras kring könsrollsfrågan, det innebär att konceptet könsroller 

måste ha varit relativt nytt på 1970-talet medan idag är det ett självklart fenomen. Lgy70 

verkar mer bestämt än lgy11, i lgy11 får eleverna välja själva vilket innebär att det är helt 

okej för en kvinnlig elev att välja någonting kvinnligt. Medan i lgy70 skulle det kunna ses 

som mer ”problematiskt”. Även här ska både lgy70 och lgy11 verka emot könsroller, vilket i 

sint tur innebär att i någon mån jobba emot den ställning kärnfamiljsnormen har, båda 

läroplanerna verkar för kärnfamiljen och emot kärnfamilj i någon mån. 

Lgy11:as formulering angående västerländskhumanism och kristen etik visar vart de 

generella värderingar ska komma ifrån som skolan ska förmedla. Något liknande finns inte i 

lgy70. En förklaring till det är hur själva skolan styrs samt förändringen av samhället. Det 

kan vara så att det som formulerats i lgy11 var en självklarhet under 1970-talet och behovet 

av att formulera det fanns inte. Den politiska styrningen har ju såklart ändrats från 1970-talet 

samt den politiska arenan. Det är ju självklart att den politiska styrningen påverkar skolan, 

skolans förändring hänger därför med den politiska förändringen och vidare i 

samhällsförändringen. Läroplanerna verkar i olika samhällen men ingen av dem tycks primärt 

vilja förmedla konceptet kärnfamiljen, det är mer så att lgy70 utgår ifrån kärnfamiljen medan 

lgy11 inte gör det. Lgy11:as formulering kan även ha sin förklaring i friskolereformen. Då 

lgy11 formulerar sig mer generellt än vad lgy70 gör för att möjliggöra olika tolkningar av den 

för friskolornas behov.  

 

 

4. Diskussion 
 

Jag skall nu diskutera mina resultat med hjälp av tidigare forskning. 

Det första jag tänker på är mitt resultat. Det finns inga egentliga skillnader mellan 

läroplanerna. Jag tror att mitt resultat har med att göra att skolans uppdrag i samhället inte 

förändrats speciellt mycket i grunden, läroplanerna har olika formuleringar men de har 

samma grund, att fostra demokratiska medborgare. En betydande faktor är att de läroplanerna 

verkar i två olika samhällsenliga kontexter. Detta märks framför allt vid hur formuleringarna 

skiljer sig, lgy11 har mer fokus på mångfald än vad lgy70 har. Att jag resonerar om normen 
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kring monogami i lgy11 är just för att den mångkulturella faktorn som ingår där. I 

resonemanget utgår jag ifrån Anna Höglunds resonemang om hur mångkulturen påverkat det 

svenska samhället. Jag tillämpar samma princip som Höglund men i en annan kontext. 

Höglund menar som jag redogjort tidigare att hemmet har en stark inverkan om vad som är 

kvinnligt och manligt. Detta innebär att vilket hem förmedlar vilken norm? Att det finns 

skillnad mellan infödda svenskars normer och till exempel nyanländas normer rådet det 

knappast någon tvekan om69. Detta påverkar självfallet vilka familjevärden eleverna har med 

sig till skolan vilket i sin tur utifrån Kronlids resonemang om vilka det är som styr 

värdegrunden påverkar vilka värden som i praktiken förmedlas, ska man vidare utgå ifrån 

Kronlids resonemang innebär det att om majoriteten har ”normala” värderingar blir det 

sådana värden som därmed förmedlas Kronlids resonemang om att skolan bygger vidare på 

elevens värderingar skapar en problematik i hur värderingarna byggs vidare. Vad händer till 

ex, Om eleven har värderingar som strider emot skolans värdegrund? Rimligen borde då 

skolan ändra elevens värderingar istället för att bygga vidare på dem. Kronlids teori angående 

normer stridet inte emot Höglunds syn på normer utan de kompletterar mer varandra, då 

normer till viss del skapar grupper enligt Kronlid då han menar att normer aldrig är 

individuella. Det kopplat till Höglunds resonemang angående normer och hem blir då att 

olika hem därmed skapar olika grupper. Kliver då dessa grupper utanför vad som ses normalt 

i en svensk kontext angående värden finns då risken att de blir ”bestraffade” socialt på 

gruppnivå samt på individnivå. Eftersom Kronlid menar att skolan verkar som 

normförmedlare borde det logiskt bli att desto längre man går i svensk skola desto större 

inflytande får normerna över aktörerna. Hur värderingarna som inte passar in kommer upp 

borde logiskt vara genom deliberativa samtal, detta visar på instabiliteten i värdegrunden som 

Kronlid menar finns.  

Lgy70 nämner förvisso att eleverna ska ifrågasätta rådande förhållanden och att eleverna ska 

känna solidaritet utanför deras närmaste krets men nämner inte mångfald eller mångkultur. 

Utifrån det tänker jag att lgy70 har mer fokus på att bygga upp en nationell identitet än vad 

lgy11 har alternativt att tanken kring mångkultur inte var lika stark på 1970-talet. 

Än en gång kommer vi in på problematiken med vad just kristen etik innebär. Det är såklart 

enbart kopplat till lgy11 då det är bara där det uttryckligen nämns. Både Kronlid och 

Fjellström menar att själva tanken är problematiskt. Jag måste hålla med då jag inte hittar 

någonting som uttryckligen definierar vad som menas med kristen tradition, då formuleringen 

väcker frågan vilken kristen tradition är det som menas? Men som Kronlid visar är det 

möjligt att till viss del definiera just formuleringen. Det går självklart att hävda att det är den 

protestantiska inriktningen av kristendomen som menas då det är den som är störst i Sverige. 

Men Sverige har ingen statsreligion så att grunda den synpunkten på den teorin funkar inte. 

Sen har vi även faktorn att vi har religiösa friskolor i Sverige som till ex. Plymouthbröderna 

som startade en skola70, men alla skolor samma läroplan, det i sig innebär att skolorna 

 
69 Älskade barn, folkbildning med föräldrar i nytt land. Gunnel Mohme. 2017. Studiefrämjandet. S. 35. 
70 https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/barnen-isoleras-i-sekten-i-smaland/ 

https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/barnen-isoleras-i-sekten-i-smaland/
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kommer att tolka det olika beroende på om det är kommunal, friskola eller en religiös 

friskola. Samma resonemang går att tillämpa på den andra formuleringen angående 

västerländsk humanism, då det finns flera olika sorters som till ex. Marxismen eller 

Kantiansk. Formuleringarna är otroligt vaga och stora, det innebär att det blir svårt om inte att 

precisera vilken humanism som är ”rätt”. Ett alternativt resonemang kan vara att de är så vaga 

just för att kunna möjliggöra mångfalden som nämns ett flertal gånger i lgy11.  

Om skolan ska agera som maskinskötare enligt Kronlid menar jag att det är mer 

genomförbart ifrån lgy70 än vad det är utifrån lgy11. Som statistiken visar hade 

kärnfamiljsnormen en dominerande ställning på 1970-talet. Samt att som jag redogjort i min 

analys utgår lgy70 till stor del utifrån kärnfamiljsnormen. Det innebär att om skolan utgår 

ifrån det som Kronlid kallar för ”maskinskötare” tycks det vara mer genomförbart i lgy70 just 

för att kärnfamiljsnormen var så pass stark. Om skolan ska förmedla kärnfamiljsnormen 

vilken den till viss del gör i lgy70 blir det lättare när eleverna redan har den normen med sig 

hemifrån. Då statistiken visar att kärnfamiljsnormen fortfarande dominerande idag men inte 

lika dominerande som den var på 1970-talet. Det ökar sannolikheten att eleverna har med sig 

flera olika värderingar till skolan som kommer ifrån familjen. Utifrån värderingsperspektivet 

är elevernas uppfattningar i centrum enligt Kronlid. Det innebär att det blir svårare för läraren 

att agera som en ”maskinskötare” när eleverna har flera olika värderingar och normer. 

Kronlid menar som jag redogjort tidigare att värderingarna ska passa in i en färdig moralkör, 

även det blir svårare när eleverna har olika värderingar och normer. Om eleverna då har flera 

olika värderingar vad blir då värdegrunden? Kronlid har en modell där elevernas inställning 

kring moral styr värdegrunden. Om eleverna har flera olika inställningar kring moral skapar 

det i sin tur en väldigt instabil värdegrund för skolan. Enligt Kronlid ska skolan ha en 

värdegrund och inte flera. Om då eleverna styr värdegrunden när eleverna har olika 

inställning kring den vilken värdegrund skapas då? Kronlid nämner också lärarens roll, det är 

då läraren får rollen som maskinskötare genom att utgå ifrån styrdokumenten för att styra 

eleverna rätt för att utifrån elevernas syn på värdegrunden skapa en värdegrund som uppfyller 

läroplanens krav.  

Genus är en central del i familjevärden och framförallt inom normen kärnfamiljen. Lundberg 

beskriver hur lärarens kön kan påverka vissa delar av undervisning som till exempel 

sexualundervisningen. Enligt statistiken samt Lundbergs resonemang kan könet hos läraren 

påverka hur läraren förmedlar familjevärden utifrån läroplanen. Läroplanen är mycket öppet 

för tolkning, det innebär att varje lärare kan tolka det olika. Lundberg menar att samhället 

konstruerar idealtyper av manligt och kvinnligt, detta kopplat till Kronlids resonemang om 

lärarens roll som maskinskötare innebär att män och kvinnor utifrån idealtyper förmedlar 

olika normer, det gäller även familjevärden. Det vidare innebär att risken för att förmedla 

olika normtyper beroende på kön ökar. Enligt statistiken är det fortfarande kvinnor i en klar 

majoritet om att ta ut föräldrapenningen. Det finns därmed en sorts idealtyp som innebär att 

kvinnan är hemma och tar hand om barnet medan mannen jobbar. Eftersom en majoritet av 
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lärarna i grundskolan är kvinnor71 kan det då innebära att kärnfamiljsnormen förstärks genom 

idealtypen. I relation till min undersökning tänker jag att detta innebär att samhällets 

idealtyper har ändrats vilket statistiken om föräldrapenningen visar på. Vilket i sin tur 

självklart påverkarar skolan. Det i sig innebär att läraren utifrån maskinskötarrollen 

förmedlade en starkare kärnfamiljsnorm i lgy70 än i lgy11, även om kärnfamiljsnormen 

fortfarande har en dominerande ställning.  

Lgy70 behandlar könsroller mer specifikt än vad lgy11 gör, formuleringen att lgy70 ska 

verka för jämställdhet inom specifika områden ”i familjen, på arbetsmarknaden och inom 

samhällslivet i övrigt”. Familjen nämns först i formuleringen vilket innebär att det är i första 

hand jämställdhet inom familjen som lgy70 förespråkar, utifrån statistiken drar jag slutsatsen 

att det är kärnfamiljen som är den familj som lgy70 i första hand menar. Detta visar på att 

idealtyperna kring manligt och kvinnligt var betydligt starkare på 1970-talet än vad det är 

idag. Lgy11 formulerar sig som jag redogjort tidigare att eleverna ska få ”utveckla sin 

intressen utan inflytande om vad som är manligt och kvinnligt”. Det visar på idealtyperna är 

svagare alternativt mindre tydliga i dagens samhälle. Detta resonemang kompletterar 

ovanstående resonemang. 

Även om läroplanerna inte tar hänsyn till familjens värden tycks det ändå som att det har 

påverkat lgy11. Höglund menar att hemmet bidrar starkt kring individens normer om vad som 

är manligt respektive kvinnligt. I relation till statistiken jag redovisar visar det på hur 

samhället utvecklats som till exempel att fler män tar föräldrapenningen idag i jämförelse 

med 1970-talet. Som jag redogör ovan har idealtyperna eller normerna kring manligt och 

kvinnligt förändrats. Att den genomsnittlige familjen ändras är en del av samhällets 

förändring vilket i sin tur påverkar skolan, i denna kontext lgy11. Hur den har påverkat lgy11 

syns på sättet som lgy11 formulerar sig. I lgy11 är formuleringar som tolerans mer 

förekommande än vad den är i lgy70. Anledningen till det borde rent logiskt vara den 

mångkulturella faktorn som är mer förekommande i dagens Sverige än vad den var på 1970-

talet. Det är en än gång de olika kontexterna som läroplanerna verkar i som jag ser om 

anledningen varför. 

 

5. Slutsatser 
 

Den primära slutsatsen jag kan dra utifrån min undersökning är att respektive läroplan är 

egentligen bara produkter av respektive samhälle som de verkar i. Slutsatsen angående 

lgy11:as formulering om kristen tradition är att eftersom de forskare jag hittat som behandlar 

specifikt den formuleringen. Kan inte definiera den på något vettigt sätt därmed blir den 

 
71 https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalld-utbildning/personal/personal-i-

grundskolan-efter-utbildning/ 

https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalld-utbildning/personal/personal-i-grundskolan-efter-utbildning/
https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalld-utbildning/personal/personal-i-grundskolan-efter-utbildning/
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därmed svår att implementera för den enskilde läraren i klassrummet. Därmed har jag svårt 

att se vad den fyller för funktion i läroplanen. 
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