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Abstract:  
  

 Syftet med studien Maktens ideologier och språk i svenska skolors värdegrunder är att 
systematiskt analysera innehållet i skriftliga dokument som kan sägas utgöra eller har 
utgjort värdegrunder för allmänna svenska skolor.  

 
 

Resultaten visar att det finns en relativt tydlig koppling mellan den rådande 
maktordningen i samhället och den värdegrund som råder i allmänna svenska skolor. Detta 
tycks gälla oavsett historisk epok och oavsett vilka ideologier - religiösa eller politiska - 
de dominerande maktgrupperna förespråkar. Allmänna skolor kan således i hög grad ses 
som redskap för att reproducera, återskapa, makten hos för tillfället dominerande 
samhällsgrupper och för att styra eleverna, samhällsmedborgarna, i önskvärd riktning.  
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1. Inledning och bakgrund 
Fram till 1958 var det inte kriminellt för lärare i Sveriges skolor att ge sina elever stryk. 
Traditionerna erbjöd ett brett register av metoder för lärares våldsutövning och den kunde ske 
genom till exempel örfilar eller dask i stjärten. Dessa metoder kallades med ett samlingsnamn 
för ”skolaga”.1 

Samma år som skolaga förbjöds var Sverige sedan många år en väl utvecklad demokratisk 
nation med långtgående mänskliga rättigheter för majoriteten av den vuxna befolkningen. I 
åtminstone 25 år hade socialdemokraternas vision om ett ”folkhem” utgjort ett centrum för 
politiken.  Denna vision, tillsammans med en kvardröjande kristen etik, bildade grunden för den 
samhällsmoral och de ideologier som styrde verksamheten i svenska skolor. Solidaritetstanken i 
folkhemsvisionen och kärleksbudskapet i den kristna tron kunde med andra ord långt fram i 
modern tid förenas med statligt godkänd misshandel av skolelever. Liknande former av moraliskt 
självbedrägeri är något som återkommande tycks drabba människor i olika epoker. Ofta tror vi 
oss leva i den bästa av världar medan de grövsta otrevligheter pågår i källarvåningen. Samtidigt 
som vi utökar rättigheterna för vissa människor blundar vi för eller ger vårt tysta samtycke till att 
andra far illa. 

De ideologier som kläs i vackra ord och fästs på högtidliga dokument är ofta tyvärr endast 
vackra ord. Ändå är högtidliga dokument antagligen oerhört viktiga. Det räcker med att betrakta 
religiösa skrifter, skönlitterära och politiska texter och deras förmåga att fånga människor i 
hundratals, ja, ibland tusentals år efter det att de skrevs. Människor tycks behöva höga ideal att 
sträva mot för att överhuvudtaget kunna nå något slags moralisk resning. Det gäller för ett 
samhälle lika väl som för skolor. En skola som skall fungera kräver någon form värdegrund, eller en 
etik, för att kunna fungera i praktiken. Innebörden i ett gammalt uttryck är att ett samhälle kan 
dömas efter hur det behandlar sina fångar, men ett samhälle skulle lika gärna kunna dömas efter 
hur det behandlar sina elever. Allmänna svenska skolor för barn och ungdomar, från förskolor till 
gymnasieskolor, är inte endast en spegel av det svenska samhället. De är i mångt och mycket det 
svenska samhällets kanske viktigaste moraliska skärningspunkt och sociala mötesplats. Kanske 
den enda som på ett så påtagligt och varaktigt sätt överskrider både generations- och klassgränser. 
Därför är de värdegrunder, eller etiska system, som skall styra och vägleda dem som har sin dagliga 
verksamhet i skolorna av synnerligen stor vikt för hela samhället och dess utveckling.  

 

1.1 Värdegrunders förändring över tid 
Denna undersökning vill försöka klarlägga och jämföra de värderingar som har präglat olika 
tidsperioder av det svenska samhällets utveckling och hur dessa värderingar har inverkat på 
svensk skolverksamhet. Den vill också på ett annat plan visa hur rådande maktordningar i det 
svenska samhället genom allmänna skolor försöker reproducera, det vill säga återskapa, sin egen 
makt och att detta är ett mönster som tycks upprepas oavsett om maktordningen som på 1800-talet 
domineras av kung och kyrka eller som på 2000-talet av valda politiker och storföretag inom 
ramen för ett formellt demokratiskt samhälle. Är dominerande maktgrupper som reproducerar 
sin egen maktordning nödvändiga om ett samhälle eller en nation skall överleva? Lika intressant är 
frågan om vad som händer inom en maktordning som håller på att upplösas? Exakt vid vilken 
tidpunkt skall de inblandade aktörerna kasta in handduken och inse att deras tid är ute? Svaret på 
den frågan kan antagligen avgöra om ett land kastas in i krig och kaos eller om en mjukare 
maktväxling linje kan ske.  

Ett sätt att undersöka dessa frågor går genom analys och tolkning av de texter och 
styrdokument som har utgjort värdegrunder för verksamheten i svenska skolor.  

 
1 Nationalencyklopedin (2009-01-20) http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/109080 ) • Lång. 
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Dessa värdegrunder har historiskt sett, och är det alltjämt, i hög grad varit liktydiga med 
skriftlig litteratur och skriftliga dokument av olika slag. Det går en snirklig röd tråd från Martin 
Luthers religiösa skrift Lilla katekesen till Selma Lagerlöfs nationalromantiska lärobok Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige och vidare till det som på 2000-talet kallas lokala 
likabehandlingsplaner. I någon mening utgör de en ideologisk spegel av den epok de 
producerades under och därför har de på olika sätt kommit att styra tänkandet i samhälle och 
skolor. Från och med 1900-talet har emellertid värdegrunderna i allt högre grad kommit till uttryck 
genom det som brukar kallas styrdokument, exempelvis undervisningsplaner, läroplaner, 
skolplaner, kursplaner eller likabehandlingsplaner. Allmänt sett har dock ingen större förändring 
skett beträffande dokumentens syfte och mål. De skrivna värdegrunderna är alltjämt avsedda att 
bidra med vägledning för hur lärare, elever och annan skolpersonal skall agera och bete sig. I dem 
formuleras höga ideal för skolornas inre verksamheter, inte minst för undervisning och lärande, 
men kanske i lika hög grad för det allmänna, mellanmänskliga uppträdandet. Att dessa ideal inte 
alltid eftersträvas eller nås säger sig självt eftersom det handlar om människor i socialt samspel 
och inte maskinell utrustning som skall koordineras. Men riktningen bör vara tydlig för envar 
som vill se. Det finns dock tecken som tyder på att många som arbetar inom skolan inte vill se i 
vilken riktning den aktuella värdegrunden pekar. Skolor tycks tillhöra de samhällsinstitutioner som 
är allra svårast att förändra och när omgivningen kräver förändringar reagerar somliga, i första 
hand naturligtvis lärare, genom att fortsätta arbeta som förut. Den lokala skolpraktikens värdegrund 
i kombination med personliga moraluppfattningar kan då bli vägledande för arbetet, istället för de 
höga ideal som formuleras i styrdokumenten.  

Hur har de skriftliga värdegrundernas innehåll förändrats för allmänna svenska skolor sedan 
deras uppkomst 1842, när de så kallade folkskolorna för första gången började befolkas av lärare 
och elever? På några plan har förändringarna varit stora, framför allt som en följd av 
individualiseringen och demokratiseringen av samhället under 1900-talet. På andra plan har 
förändringarna inte varit lika stora. En genomgång och systematisering av kunskap inom området 
kan anses vara viktig och angelägen. Skolmiljöer och det som dessa miljöer ytterst skall 
producera, nämligen lärande och kunskap, tycks bli alltmer komplexa att hantera. Lärande, och 
utvecklingen av nya, individualiserade och förfinade metoder för inlärning, är i dag ofta endast en 
del av det arbete som sker inom ramen för en skolas verksamhet. Internationalisering, etnisk och 
kulturell mångfald, främlingsfientlighet, sexualitet och sociala relationer, demokrati, mänskliga 
rättigheter, telekommunikationer och datateknik, jämställdhet och hållbar ekologisk utveckling är 
bara några av de frågor och områden som så att säga naturligt ingår i skolans miljöer samtidigt 
som de skall ingå i undervisningen i skolornas lärandemiljöer - oavsett vilket ämne som råkar stå 
på schemat. Detta är bara några av de utmaningar som elever och personal i skolor och 
människor i det omgivande samhället bör kunna hantera tillsammans. För att kunna göra det 
behövs antagligen någon sorts gemensam värdegrund, en etik, som finns nedskriven i dokument 
såväl som i outtalade normer. Men behöver alla skolor egna, skriftliga värdegrunder? Vad är det för 
mening med värdegrundsdokument om vissa lärare och elever struntar blankt i att läsa dem? Vad 
händer när var och en i allt högre grad lever efter sin egen etik? Var går gränserna för vilka 
värderingar vi måste ha gemensamma för att kunna leva fredligt tillsammans i ett samhälle? Det 
vet vi inte exakt, men vi känner i alla fall till några förutsättningar:  

 
För att människor ska kunna leva tillsammans i ett samhälle måste de följa normer och 
regler. Vissa finns kodifierade i lagar och dem som bryter mot dem bestraffas. De flesta 
normer är dock inte formulerade och nedskrivna men kända och accepterade av samhällets 
medlemmar. (…) Alla de outtalade normer och regler som vi följer i vardagen håller ihop 
samhället; det fungerar som samhällets kitt. Vi vet att inte alla alltid följer normerna. Men vad 
händer om ett sådant beteende breder ut sig? Vi känner från historien till samhällen där tillit 
och förtroende vänts i misstro och fiendskap. Vissa samhällen har gått under. Före detta 
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Jugoslavien är ett exempel, medan andra, som Tyskland under 30-talet, förvandlats till 
terrordiktaturer.2  

 

2. Syfte 
Syftet med studien är att översiktligt men systematiskt studera, beskriva och analysera innehållet i 
skriftliga dokument som utgör eller har utgjort värdegrunder för allmänna svenska skolor, från och 
med 1842 till 2000-talet. Genom användandet av vedertagna analysbegrepp som diskurs och social 
konstruktion studeras: 

 
(i) Hur innehållet i värdegrunderna har förändrats över tid. 

 
(ii) Hur värdegrunderna kan betraktas i förhållande till den vid olika tidsperioder rådande 

maktordningen i det svenska samhället. 
 

3. Metod 
I studien används kvalitativa metoder. Närmare bestämt kvalitativ textanalys och texttolkning, 
vilket i första hand innebär studier och närläsning av tryckt och digitaliserad litteratur, officiella 
myndighetsdokument och dokument i olika former och från olika epoker. Dessa utgör med andra 
ord det empiriska materialet i undersökningen och har analyserats och tolkats för att få fram en 
bred, saklig och så långt som möjligt allsidig bild av det valda ämnet för undersökningen.  

Följande litterära verk och dokument ses som de viktigaste skriftliga värdegrunderna och de 
har studerats som antingen första, andra eller tredje hands källor: 
 
• Lilla Katekesen och Hustavlan, av Martin Luther 
• Bibeln 
• Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, av Max Weber 
• Nils Holgerssons underbara resa, av Selma Lagerlöf 
• Folkskolestadgan 
• Normalplaner för undervisning i folkskolor och småskolor 
• Undervisningsplaner, för undervisning i folkskolor och småskolor 
• Utbildningsplaner, för undervisning i folkskolor och småskolor 
• Skollagen 
• FN:s barnkonvention 
• Läroplanerna Lgr 62, Lgr 80, Lpo 94, Lpf 94, Lpfö 98 
• Lokal likabehandlingsplan för Hagagymnasiet, Borlänge kommun 
 
Valet av litteratur och dokument utgår från det ”vidgade läroplansbegrepp” som beskrivs 
närmare under rubriken värdegrund (avsnitt 3.1). Motivet till att välja just dessa källor är att de av 
ledande skolforskare som Sven Hartman och Ann-Christine Vallberg Roth framhålls som 
representativa och etiskt riktningsgivande. Utgångspunkten för studien är explorativ och 
deskriptiv. De valda metoderna innebär att möjligheterna att dra generella slutsatser varierar. 
Resultatens och analysens förankring i erkänd samhällsvetenskaplig teori innebär emellertid att 
dessa vilar på tämligen solid grund.  

Valet av metoder har skett på grund av syftet. Det övergripande syftet har varit att genom 
en kronologisk och historisk översikt från år 1842 till år 2008 studera skolors värdegrunder i 
relation till samhällets maktordning med fokus på värdegrunder som har producerats som skriftliga 
dokument. Detta för att kunna skapa en bild av och jämföra olika epokers värdegrunder med 

 
2 Collste, Göran (1996, 2002): ”Inledning till etiken”, Lund, Studentlitteratur, sid 12. 
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varandra och redogöra för skillnader och likheter. Därmed har syftet inte varit att studera hur 
värdegrundernas innehåll har tillämpats i praktiken i skolor och samhälle genom olika epoker, även 
om vissa delar av innehållet med nödvändighet kan uppfattas så. Detta är en svaghet i materialet 
som bör och måste kunna accepteras eftersom en studie av hur värdegrunder har tillämpats 
historiskt, eller tillämpas i dag, i olika skolor av olika kategorier människor är en helt annan studie 
som inte minst kräver åtskilligt med tid för genomförande. En sådan studie med exempelvis 
djupintervjuer av elever och lärare skulle vara både angelägen och intressant att genomföra men 
det har inte varit realistiskt att ge sig in på ett sådant företag inom tidsramen för en uppsats på 
föreliggande nivå.   

Valet att endast studera värdegrunder i teorin, det vill säga i skriftliga dokument, har den 
fördelen att det inom relativt rimlig tid går att få fram empiriskt material i form av litteratur och 
dokument som kan jämföras med varandra. Hur detta källmaterial skall tolkas är sedan en öppen 
fråga som rymmer stor komplexitet. Inom hermeneutiken, tolkningsläran, finns 
forskningsmetoder som har långa traditioner med rötter i antikens Grekland. Enligt 
hermeneutiken kan tolkningar användas för att förstå och förklara grundläggande budskap i 
texter. Inom hermeneutiken finns olika skolor och för denna uppsats är den kanske viktigaste 
frågan huruvida historiska texter skall tolkas utifrån en samtida eller en nutida referensram. 
Strävan har därför inte varit att försöka göra påstått objektiva tolkningar utifrån en samtida 
referensram av exempelvis Martin Luthers texter. Istället jämför jag direkt hans texter och dess 
värderingar med de förhållanden som råder idag, exempelvis vad gäller demokrati och mänskliga 
rättigheter. Till stöd för denna syn kan anföras att: 
 

Senare hermeneutiker som Hans- Georg Gadamer och Paul Ricœur har ifrågasatt Diltheys 
"psykologiska" modell, som förordar inlevelse i texten. De menar att vi inte kan lösgöra oss 
från våra egna traditioner eller vår tolkningshorisont och göra en absolut objektiv tolkning av 
en text. I all utläggning finns ett samspel mellan nu- och dåtid.3 

  
Vi kan med andra ord inte lösgöra oss helt från våra egna värderingar och referensramar. Och i 
det sammanhang, med det syfte, som denna uppsats skrivs menar jag att det inte heller är 
nödvändigt att byta referensramar. Värderingar mellan då- och nutid kan jämföras och ställas 
direkt mot varandra, det är till och med av yttersta vikt att så görs. Först då kan vi få upp ögonen 
för vad det var som var bra och vad som gick snett i ett historiskt perspektiv. Det är inte 
moraliskt försvarbart att bara säga ”de visste inte bättre på den tiden”, däremot borde det vara 
rimligt att säga att ”de visste inte bättre på den tiden, nu får vi se till att inte göra om samma 
misstag.” Däremot betyder inte det att en tolkning av Martin Luthers texter och värderingar 
utifrån hans samtida referensramar och allmänna värderingar är möjlig och av intresse. Men 
sådana tolkningsmetoder ger en annan typ av kunskaper än de som eftersträvas i denna uppsats. 
 

3.1 Definitioner av begrepp 
Allmänna svenska skolor: Begreppet avser skolor som formellt är till eller står öppna för alla 
medborgare i samhället. Svenska Akademiens Ordbok definierar allmän som offentlig eller: som är 
för alla.  
 
Etik: Etik kan beskrivas som en värdegrund, eller som ett system av gemensamma värderingar om 
vi så vill. Värderingarna i en skriftligt formulerad etik kan tillsammans sägas bilda en grund för 
hur människor i en idealsituation, det vill säga teoretiskt, bör bete sig och uppträda mot varandra 
i ett samhälle, alternativt i mer avgränsade grupper och institutioner som en yrkeskår eller i skolor.  

Moral och etik hör intimt samman men kan behöva särskiljas eftersom: ”…moral 
betecknar handlingar och ställningstaganden, dvs. praktiken, medan etik står för reflexion över 

 
3 Nationalencyklopedin (2008-12-12) http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/202053 • Lång 
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det moraliska handlandet och de moraliska ställningstagandena, dvs. teorin.”4 Filosofen Torbjörn 
Tännsjö menar dock att begreppen moral och etik inte alls behöver särskiljas, de har i praktiken 
samma innebörd: 
 

I vissa sammanhang framstår det ena uttrycket som naturligare, t.ex. i 
sammanställningen ”normativ etik” – ”normativ moral” hade låtit konstigt. (…) Vissa 
moralfilosofer har förvisso lagt någon speciell innebörd i den ena eller andra av de två 
termerna, men något mera allmänt omfattat språkbruk som systematiskt ger dem olika 
mening existerar inte.5 

 
Värdegrund: I denna undersökning refererar begreppet värdegrund till skriftliga dokument med ett 
etiskt-moraliskt innehåll. Begreppet utgår från det begrepp som forskaren Ann-Christine Vallberg 
Roth kallar ett ”vidgat läroplansbegrepp”. Det är ett begrepp som ger utrymme för bredare 
undersökning och inte endast tar hänsyn till: ”…en strikt plan eller den officiella 
undervisningsgång för innehåll, utveckling och lärande som kan vara riktningsgivande för 
respektive verksamhet. Det innesluter också det tankesätt, samlade principer och föreställningar 
som ligger bakom den aktuella texten.”6 

Bakom begreppet värdegrund finns på samma sätt ett antal föreställningar och ofta 
tidsbundna idéer. En skriftlig värdegrund i form av olika dokument produceras och existerar alltid i 
ett socialt och kulturellt sammanhang. Att studera en värdegrund som en isolerad ö i skolans hav 
frikopplad från det övriga samhället kan därför inte ge några faktiska kunskaper om vilka 
värderingar som styr och styrde tänkandet i lärares, elevers och skolmakthavares huvuden. Som 
värdegrundsdokument räknas därför litterära verk lika väl som formella dokument utfärdade av 
myndigheter av typen läroplan eller skolplan - så kallade styrdokument. Enligt Skolverket har de 
svenska skolornas värdegrund år 2008 sin bas i det ”demokratiska uppdraget” och den regleras i 
lagar och förordningar som till exempel skollagen, arbetsmiljölagen och FN:s barnkonvention. 
Allmänt beskrivs den nu rådande värdegrunden på följande vis:  
 

Skolan och förskolan har ett demokratiskt uppdrag, som består av olika delar. En del handlar 
om att utveckla elevernas kunskap om demokrati och värdegrund och denna del återfinns till 
stor del i ämnesundervisningen. Den andra delen innebär att förskolor och skolor ska verka i 
demokratiska arbetsformer, där såväl elever som personal har ett reellt inflytande över och 
delaktighet i sitt skolarbete och sin lärmiljö. Detta inflytande kan både vara formellt, t.ex. 
genom olika råd, och informellt, t.ex. genom möjlighet att diskutera och påverka arbetssätt 
och innehåll i undervisningen. Den tredje delen av uppdraget handlar om att skolor och 
förskolor ska fostra demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och verka i ett 
demokratiskt samhälle. Detta innebär ett arbete med värdegrunden, dvs. de demokratiska 
värdena, till exempel solidaritet, människors lika värde och jämställdhet. Sammantaget kan 
sägas att dessa delar i det demokratiska uppdraget bidrar till att utveckla demokratisk 
kompetens hos barn, unga och vuxna.7 
 

För att jämföra olika epokers värdegrunder med varandra används ett antal generella 
analyskategorier i resultatdelen av undersökningen. Jämförelser görs alltså av hur aktörer i 
respektive tidsperiod har konstruerat och förhållit sig till: 
 

1. Allmänetik  (den i samhället dominerande värdegrunden) 
2. Politik  (utövandet av makt i samhällets namn för att skapa/försvara en maktordning) 

 
4 Collste (2002), sid 13 
5 Tännsjö, Torbjörn (2000): ”Grundbok i normativ etik”, Stockholm, Bokförlaget Thales, sid 22 
6 Vallberg Roth, Ann-Christine (2001): ”Läroplaner för de yngre barnen - utvecklingen från 1800-talets mitt till 
idag”, finns som PDF-fil på: http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/vallbergroth.pdf, sid 250 
7 http://www.skolverket.se/sb/d/372/a/848#paragraphAnchor0 

http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/vallbergroth.pdf
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3. Religiositet  (graden av religiös aktivitet i samhället) 
4. Jämställdhet  (strävan efter rimlig jämlikhet mellan kvinnor och män) 
5. Våld   (graden av acceptans för våldsutövning som disciplinär metod) 

 
 
Diskurs: Begreppet diskurs har utvecklats inom samhällsvetenskap och filosofi. Filosofen och 
historikern Michel Foucault brukar betraktas som dess upphovsman. Begreppet är en benämning 
på något som kan liknas vid diskussion eller samtal. En diskurs kan utvecklas eller pågå inom 
exempelvis ett visst ämnesområde i den akademiska universitetsvärlden. En diskurs som pågår 
inom ämnet sociologi avser dels de ord och begrepp som används i skriftlig och muntlig 
kommunikation mellan lärare, forskare och studenter i sociologi. Dels de sociala koder och de 
formella och informella regler och normer som används för att reglera hur kommunikationen 
skall föras inom ämnesområdet. Det kan gälla saker som i vilken ordning saker och ting bör 
presenteras i en uppsats, vilka ord och begrepp som bör användas vid speciella tillfällen, hur en 
lärare eller student bör bete sig vid diskussioner och samtal – eller hur lärare och elever sitter, 
står, lyssnar eller talar. Forskaren och journalisten Gunilla Granath har till exempel beskrivit den 
tysta överenskommelse som finns i skolvärlden, kanske framför allt i den akademiska världen, om 
att inte bli för starkt, känslomässigt engagerad vid seminarier eller föreläsningar. 
 

I samma ögonblick som en person höjer rösten och röjer starka känslor har han eller hon 
desavouerat sig själv. Omgivningen tänker omedelbart att här handlar det om något annat än 
det som sägs: hon har mens eller han har bråkat med sin flickvän, alternativt spökar en dålig 
barndom. Den som är upprörd tänks leva ut något annat än det som rör själva konflikten 
eller grälet. Normen är att det inte ska märkas vad man känner. I diskussioner ska man skilja 
på intellekt och känsla! Det som färgas av heta känslor får per automatik en lägre dignitet.8 
 

På en annan nivå kan en diskurs utvecklas i samtal och diskussioner inom en specifik idrottsgren, 
till exempel inom idrottsgrenen fotboll. I en fotbollsdiskurs kan samtal och diskussioner mellan 
människor – precis som i den akademiska världen – innehålla en mängd för utomstående 
obegripliga ord och begrepp som ”bortagräs”, ”inne i boxen” eller ”bananskruv”. Liksom i fallet 
med akademikervärlden utvecklas diskursen inom fotbollsvärlden kring sociala koder och formella 
och informella regler och normer för hur kommunikationen bör föras. Till exempel finns det en 
rad outtalade normer för hur samtal kring en tevesänd match skall föras. En sådan sändning 
innehåller bland annat oftast det som brukar kallas ”försnack” mellan gäster i en tevestudio. När 
matchen startar tas ”snacket” över av kommentatorer som kommenterar matchen direkt. I 
pausen kallas ”snacket” ofta analyser och efter matchen vidtar det som brukar kallas ”eftersnack” 
mellan studiogäster. En väl utvecklad diskurs reglerar med andra ord inte bara vad som får eller 
bör sägas och inte sägas med ord, den reglerar även hur och i vilka former saker och ting skall 
framföras för att de skall få ett värde. I detta avseende är skolväsendet ett tydligt exempel på hur 
en diskurs inom en viss typ av samhällsinstitution konserverar uppfattningar om vad som skall ha 
ett värde och vad som är mindre värt. Det som ”sitter i väggarna”, det vill säga traditioner givna 
av diskursen, är ofta det som styr arbets- och förhållningssätt i många skolor: 
 

Läroplansreformer är en sak, skolutveckling en annan. Det har genom alla år visat sig att 
arbetssättet i skolan tenderar att förbli sig likt, oavsett vad läroplanerna föreskrivit. 
Skolarbetet förefaller snarare följa de olika lokala eller professionella traditionerna än vad 
den gällande läroplanen föreskriver. När man försöker bilda sig en uppfattning om hur 
folkundervisningen utvecklades i Sverige under 1900-talet, märker man å ena sidan hur 
motståndskraftigt utbildningssystemet har varit mot förändring. Å andra sidan kan man se 

 
8 Granath, Gunilla (2008):”Våga vara i det obehagliga”, artikel i Pedagogiska Magasinet, nummer 4, 2008,  
finns som PDF-fil på: http://www.pedagogiskamagasinet.net/, sid 30 

http://www.pedagogiskamagasinet.net/
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hur stora ändringarna ändå blivit, i synnerhet när det gäller den organisatoriska 
uppbyggnaden.9 

 
Även om reproduktionen, återskapandet, av redan väl invanda begrepp tycks dominera i en 
diskurs som skolväsendets eller fotbollens så förefaller en diskurs alltid vara föränderlig. En diskurs 
utvecklas ständigt eftersom den reproduceras av människors kommunikation och handlingar. 
Författarna till Perspectives in Sociology beskriver, utifrån Foucaults egen forskning, bland annat 
följande kriterier som typiska för en utvecklad diskurs, eller för den diskursiva praktiken som 
Foucault ofta valde att kalla den: 
 

1. (…) vilka saker som det kan talas om inom formationen, vilka typer av objekt som kan 
introduceras i den, vem som kontrollerar sådant tillträde. (…) 
 
2. (…) Precis som inte vad som helst kan sägas, så kan inte vem som helst säga specifika 
saker; de kan bara sägas vid vissa slags arrangemang, på vissa villkor av vissa människor. (…) 
 
3. Procedurer för intervention. Dessa reglerar det sätt på vilket nya påståenden kan produceras 
eller på vilka sätt de kan förändras, som när verbala påståenden kan förvandlas till 
matematisk symbolism, eller när talade påståenden kan överföras till skriftlig form. (…) 
 
4. Strategier. Dessa är utvecklingen av teman, valet och utvecklingen av vissa möjliga linjer, till 
exempel formeringen och utvecklingen av behandling av psykiska sjukdomar genom tal eller, 
alternativt, genom medicineringssystem. (…)10 (Översättning: Jonas Lersten) 

 
I Moderna samhällsteorier ges begreppet diskurs ytterligare en tolkning som tydliggör att makt och 
maktrelationer är centrala områden inom en diskurs: 
 

Med diskurs avser Foucault en regelstyrd samling av utsagor, begrepp, teser och teorier som 
sammantagna utgör en serie av artikulerade föreställningar om någonting. En diskurs 
existerar genom vad Foucault kallar en ”diskursiv praktik”. Exempel på detta är 
vetenskapernas specifika metod för att framställa och uttrycka kunskaper om sina objekt. 
Enligt Foucault är varje kunskapsobjekt avhängigt diskursen och den diskursiva praktiken 
och därigenom också den sociala verklighet, med sitt flöde av maktrelationer, som omsluter 
och betingar diskursen.”11  

 
Forskaren och läraren Åsa Bartholdsson redogör i sin bok Den vänliga maktutövningens regim för hur 
makt och maktrelationer kan utövas och fungera inom en diskurs som skolvärldens. 
 

Enligt ett foucaultinspirerat maktbegrepp definieras makt som något man utövar snarare än 
något man äger. Makt är alltså en handling och den syftar till att utöva kontroll över andras 
handlingar. Man äger inte makt, men man äger ”rätten” att utöva makt. Denna ”rätt” fastslås 
formellt i det samhällsuppdrag lärare har och bygger dessutom på att vuxna har ett generellt, 
kulturellt mandat att utöva makt över barn. Men maktrelationerna måste, för att fungera, 
legitimeras av de människor som ska styras och kontrolleras. Denna legitimitet måste finnas 

 
9 Hartman, Sven (2005): ”Det pedagogiska kulturarvet - traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria”, 
Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur, sid 53 
10 Cuff, E.C, Sharrock, W.W & Francis, D.W (red) (1998): ”Perspectives in sociology”, (fjärde upplagan), 
London and New York, Routledge, sid 261-262 
11 Månson, Per, m fl (red.) (2003): ”Moderna samhällsteorier - Traditioner, riktningar, teoretiker”, (Sjätte 
upplagan), Stockholm, Prisma förlag, sid 352 
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där för att maktutövning ska kunna äga rum. Elever måste alltså underordna sig lärarens 
auktoritet och inte ifrågasätta denna öppet.12 
 

Den maktordning som kan sägas styra skolan är med andra ord en allians av lärare, föräldrar och 
makthavare i samhället, framför allt politiker och förvaltningstjänstemän. Den legitimerar sig själv 
dels genom att ge ett ”samhällsuppdrag” till lärarna att utöva makt över barn och ungdomar, dels 
genom det påstådda kulturella mandatet för vuxna att utöva makt över barn och ungdomar. 
Elevernas underordning och acceptans av dessa maktrelationer är central, annars kan 
maktordningen hotas eller i värsta fall inte upprätthållas alls. 

Religion är ett exempel på ett område som innehåller några av mänsklighetens förmodligen 
äldsta, organiserade diskurser. Diskussioner och samtal om gudar, religiösa ritualer och 
upplevelser, heliga män, kvinnor, föremål och artefakter är gemensamma för alla 
religionsriktningar. De flertusenåriga diskurser som har utvecklats kring religionerna har givit 
upphov till djupa kulturtraditioner i många samhällen och kulturer. Sociologen Émile Durkheim 
är en av de forskare som menade att för att förklara mänskliga fenomen som till exempel religion 
så bör vi studera dess ursprung.  
 

Närhelst vi går åstad för att förklara något mänskligt fenomen, vare sig det är en religiös 
föreställning, en moralregel, en legal princip eller ett ekonomiskt system måste vi börja med 
att gå tillbaka till dess enklaste och mest primitiva form.. (sic) för att sedan se hur det gradvis 
utvecklats.13 

 
I sin The Elementary Forms of Religious Life hävdade Durkheim att religion i grunden är en hyllning 
till samhället självt, till den mänskliga kollektiva kraften. Det är en social kraft som ger religiös 
kraft och det som skiljer religion från exempelvis magi är förekomsten av kyrkor och 
församlingar, det vill säga en social gemenskap.14 
 

Gudarna är ingenting annat än kollektiva krafter personifierade och hypostaserade i personlig 
form. Ytterst sett är det samhället som dyrkas av de troende; gudarnas makt över människan 
är gruppens makt över sina medlemmar.15 

 
Upprätthållande och reproduktion av maktordningen är viktigt inom alla diskurser. Utan hierarkier 
kan ingen religiös ledare upprätthålla den maktrelation som han eller hon påstår är given av en 
eller flera gudar. Diskursen, berättelsen om denna maktordning och dess påstådda fördelar, är därför 
en central del när det gäller att vinna fler anhängare och behålla de redan frälsta inom religionens 
hägn.  

Förändringar i dominerande diskurser inom ett samhälle kan därför utgöra ett hot mot flera 
befintliga maktordningar i det aktuella samhället, inom religion och politik lika väl som inom 
fotboll, hästsport eller utbildningssystemet. Att delta i och reproducera en diskurs kan därför i hög 
grad ses som ett sätt att upprätthålla, bibehålla eller utöka sin makt, individuellt och i grupp. I de 
diskurser som dominerar ett samhälle återfinns och agerar många av de människor som av olika 
orsaker har makt över andra. I nutida västerländska samhällen är de ekonomiska och politiska 
diskurserna de kanske bästa exemplen på dessa förhållanden. Däremot innebär detta inte att 
utvecklandet av en diskurs automatiskt ger makt. Om begreppet ges en vid tolkning finns det 

 
12 Bartholdsson, Åsa (2008): ”Den vänliga maktutövningens regim - om normalitet och makt i skolan”, 
Stockholm, Liber, sid 17 
13 Boglind, Anders m fl (2003): ”Kapital, rationalitet och social sammanhållning”, (fjärde reviderade upplagan), 
Stockholm, Prisma förlag, sid 251 
14 Boglind m fl (2003), sid 252 ff 
15 Boglind m fl (2003), sid 252  
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antagligen, inte minst i olika diskussionsforum på internet, miljontals exempel på maktlösa 
diskurser om ingenting och allting.  

I Sverige är den protestantiska kristendomens tillbakagång och samhällets sekularisering ett 
exempel på hur en diskurs och dess maktordning systematiskt har försvagats under det senaste 
århundradet. Istället har människor i politikens, vetenskapens och ekonomins diskurser tagit över 
stora delar av makten i samhället. Kritiken mot diskursbegreppet och mot Foucault i allmänhet 
har stundtals varit hård. Inte minst anses han vara svår att placera i förhållande till annan 
forskning. Detta sammanfattas på följande sätt i Moderna samhällsteorier:16 

 
Foucault serverar inga analyser med tydliggjorda orsaksförklaringar. Han frilägger mönster, 
koder och brokader av sammanflätade omständigheter. Oftast är dessa mönster bundna till 
en given historisk och kulturell kontext. Hans stil är antydningens. Han erbjuder förslag, 
möjligheter, tolkningar och förståelseramar. (…) Visst finns hos Foucault tendenser till 
generaliseringar med alltför bräcklig underbyggnad. Förvisso finns där också starka drag av 
överskattning av de franska förhållandenas generella giltighet. Men vi bjuds också på 
framställningar från en närmast pedantisk empirist och på texter som håller hög litterär 
kvalitet.17  
 

Likväl får Foucaults diskursbegrepp anses vara ett vedertaget och erkänt verktyg för analys och 
forskning inom sociala vetenskaper. Inte minst för att det beskriver maktrelationer och därmed 
maktordningar med dess aktörer (grupper och enskilda människor) som föränderliga och inte 
statiska. Därmed kan vi studera hur exempelvis innehållet i en diskurs skiftar över tid i ett 
sammanhang som trots allt är sig ganska likt. Till exempel hur värdegrunderna i skolor förändras när 
ett land som Sverige sekulariseras och den dominerande diskursen övergår från att handla om 
religion till politik och ekonomi.  

 
Social konstruktion: Begreppet social konstruktion är intimt sammankopplat med begreppet diskurs. 
En social konstruktion kan sägas avse outtalade eller uttalade överenskommelser mellan människor i 
ett eller flera sociala sammanhang. Överenskommelserna gäller vanligen normer eller regler för 
hur människor bör bete sig, kommunicera och agera vid speciella tillfällen eller i speciella miljöer. 
Traditioner kan ses som typiska sociala konstruktioner och den kristna julen är ett exempel. Under 
den kristna jul som firas i västerländska samhällen, däribland Sverige, finns en lång rad normer 
som reglerar hur saker och ting bör vara. Vänner och familj bör köpa gåvor, julklappar, till 
varandra. I många länder bör speciell mat ätas och i Sverige vill många köpa ett träd att ha 
inomhus. Ett träd som sedan fylls med diverse krims-krams och ställs fram som prydnad. Män 
förses med röda kläder och vitt skägg och låtsas vara tomtar som delar ut julklappar. Detta 
samtidiga och likartade agerande från en lång rad människor kan ses som resultatet av en social 
konstruktion. Det finns ingen lag eller myndighet som kräver att julen skall firas på ett speciellt sätt, 
det är istället människorna själva som under tusentals år har konstruerat den tradition som julen 
utgör. Dagens människor reproducerar traditionen och bidrar därmed till att upprätthålla och 
återskapa den sociala konstruktionen.  

Att betrakta en tradition på detta vis är inte att förakta den eller håna den, tvärtom kan det 
analytiska perspektivet visa och tydliggöra hur viktiga sociala konstruktioner är för människor. 
Många, men antagligen inte alla, sociala konstruktioner skapar mening i människors liv och kan 
därför ofta ytterst ses som främjande av hälsa och livskraft. 

Begreppet social konstruktion har vuxit fram inom den samhällsvetenskapliga forskningen 
och är ett erkänt och flitigt använt analytiskt begrepp. Peter L Berger och Thomas Luckmann 
sägs ibland vara de forskare som lanserade begreppet i sin bok från 1966: ”The Social 

 
16 Cuff m fl (1998), sid 260 ff, Månsson m fl (2003), sid 352 ff 
17 Månsson m fl (2003), sid 367 
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Construction of Reality”. I den tar de bland annat utgångspunkt i människors kapacitet att 
uppleva så kallade multipla, det vill säga mångfaldiga eller olika, verkligheter i vardagen. 
 

Bland de multipla verkligheterna så finns det en som presenterar sig som verkligheten 
framför andra. Detta är vardagsverkligheten. Dess privilegierade position berättigar den till 
att bli utpekad som den främsta verkligheten. Känslan av medvetenhet är starkast i 
vardagslivet, det vill säga, den senare tvingar sig på medvetandet på det mest massiva, 
pressande och intensiva sätt. Den är omöjlig att ignorera, svår att ens försvaga i dess 
tvingande närvaro. Följaktligen tvingar den mig att vara uppmärksam på den fullt ut. Jag 
upplever vardagsliv i ett tillstånd av fullständig vakenhet. Detta fullständigt vakna tillstånd att 
existera och uppfatta vardagsverkligheten i ses av mig som normalt och självklart, det vill 
säga, det utgör min naturliga attityd.18 (Översättning: Jonas Lersten) 
 

Individens upplevelse av sin egen verklighet kan liknas vid att kliva ut på en scen där individen 
vet vad som väntar, menar Berger & Luckmann: 
 

Jag uppfattar vardagsverkligheten som en ordnad verklighet. Dess fenomen är på förhand 
arrangerade i mönster som verkar oberoende av min uppfattning om dem och det tvingar 
dem på den senare. Vardagsverkligheten förefaller redan objektifierad, det vill säga, formad 
av en ordning av objekt som har utpekats som objekt innan jag dök upp på scenen. Språket 
som används i vardagsverkligheten förser mig kontinuerligt med nödvändiga objektifieringar 
och fixerar ordningen inom vilken dessa får mening och inom vilken vardagsverkligheten har 
mening för mig. Jag bor på en plats som är utpekad geografiskt; jag begagnar verktyg, från 
konservöppnare till sportbilar, som är utpekade i den tekniska vokabulären i mitt samhälle; 
jag lever inom ett nät av mänskliga relationer, från min schackklubb till Amerikas Förenta 
Stater, som också är ordnade med hjälp av vokabulärer. På detta sätt markerar språket mitt 
livs koordinater i samhället och fyller detta liv med meningsfulla objekt. 19  (Översättning: 
Jonas Lersten) 

 
Människors möjligheter att uppleva sin egen specifika verklighet är grunden för existensen av 
sociala konstruktioner, enligt Berger & Luckmann. För endast genom kommunikation och 
interaktion med andra människor kan denna verklighet delas med och göras till en del av andra 
människors verklighet – en delad verklighet kan då beskrivas som intersubjektiv. 
Intersubjektiviteten är en förutsättning för att sociala konstruktioner skall kunna uppstå genom 
uttalade och outtalade överenskommelser och normer i en gemensam social miljö, till exempel i 
ett samhälle eller i ett land, i en familj eller i ett företag. 
 

Vardagsverkligheten presenterar sig vidare för mig som en intersubjektiv värld, en värld som 
jag delar med andra. Denna intersubjektivitet skiljer skarpt vardagslivet från andra 
verkligheter som jag är medveten om. Jag är ensam i min drömvärld, men jag vet att 
vardagsverkligheten är lika verklig för andra som för mig själv. Jag kan faktiskt inte existera i 
vardagsverkligheten utan att kontinuerligt interagera och kommunicera med andra. 20  
(Översättning: Jonas Lersten) 
 
Jag vet att jag lever med dem i en gemensam värld. Men viktigast av allt, jag vet att där finns 
en pågående korrespondens mellan mina meningar och deras meningar i denna värld, att vi 
delar en gemensam känsla om dess verklighet. Den naturliga attityden är attityden av 
medvetenhet om gemensamhetskänslan just för att den refererar till en värld som är 

 
18 Berger, Peter L. & Luckmann Thomas (1966): ”The Social Construction of Reality - a treatise in the sociology 
of knowledge”, New York, Anchor Books, Doubleday, sid 21 
19 Berger och Luckmann (1966), sid 21-22 
20 Berger och Luckmann (1966), sid 23 
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gemensam för många människor. Allmänkunskap är den kunskap som jag delar med andra i 
de normala, självklara rutinerna i vardagslivet.21 (Översättning: Jonas Lersten) 
 

På detta sätt konstruerar människor sociala överenskommelser med hjälp av ord och handling. 
Delade kunskaper gör det möjligt för många människor att agera och kommunicera tillsammans 
och med varandra för att skapa och återskapa sociala konstruktioner. Det som förefaller vara en 
”verklighet” som alltid finns där utanför fönstret, eller innanför, vare sig det handlar om 
julfirande, fotboll, byggandet av ett hus eller politik, möjliggörs i själva verket endast genom 
människors aktiva och gemensamma handlande och en uttalad eller outtalad överenskommelse 
om att göra vissa saker tillsammans. I sammanhanget kan det påpekas att det aktiva och 
gemensamma agerandet inte behöver innebära att alla agerar frivilligt. Ett fängelse är ett bra 
exempel på en social konstruktion som bygger på tvång för de flesta berörda, det vill säga för 
fångarna. 

Sociologen Pierre Bourdieu menade att all kunskap är en produkt av sociala förhållanden 
och därför bestäms kunskap ytterst av sociala förhållanden, det vill säga genom sociala 
konstruktioner. En kritik som har riktats mot Bourdieus hållning började med frågan: hur kan då 
sociologiska kunskaper göra anspråk på att vara giltiga, de är ju bara ännu en social konstruktion? 
Bourdieus svar på denna kritik var att både personliga, subjektiva, och påstått objektiva, socialt 
konstruerade kunskaper är delsanningar.22 

Det går att hävda att i de flesta fall är det en diskurs som ger upphov till en social 
konstruktion, men det kan lika gärna vara tvärtom. Vad kan då inte vara en social konstruktion? 
Många som har kritiserat begreppet social konstruktion har kanske framför allt varit skeptiska till att 
begreppet används alltför ofta och för lättsinnigt, de menar att det har blivit något av trend att 
använda det. Framför allt tycks somliga slentrianmässigt använda begreppet populistiskt för att 
enkelt kunna avfärda saker som oviktiga eller rätt och slätt ointressanta. Harvardfilosofen Ian 
Hacking skriver i The Social Construction of What? bland annat följande om Berger & Luckmanns 
teori: 
 

Berger och Luckmann framförde inte några påståenden för någon form av universell social 
konstruktionism. De påstod inte att allting är en social konstruktion, inklusive, säg, smaken 
på honung och planeten Mars – den verkliga smaken och planeten i sig själva, i motsats till 
deras avsikt, vår upplevelse av dem, eller sensibiliteten de framkallar inom oss. Som deras 
undertitel sade, de skrev En avhandling i kunskapssociologi. De påstod inte att ingenting kan 
existera om det inte är socialt konstruerat.23 
 

Smaken på honung är naturligtvis verklig och individuell anser nog de flesta och därför också 
svår att betrakta som en social konstruktion i sig. Däremot är ju själva benämningen, 
överenskommelsen att ge just detta livsmedel namnet honung, misstänkt lik en social konstruktion. 
Honung hade aldrig varit honung om endast blommor och bin hade befolkat vår planet. 
Detsamma gäller planeten Mars, som antagligen inte hade hetat Mars om inte ett antal människor 
hade kommit överens om det. Vid tiden för Big Bang och det som idag anses vara universums 
födelse hette planeten garanterat inte Mars.  

Vi kan alltså göra olika tolkningar av begreppet sociala konstruktioner. Denna undersökning 
utgår dock från att sociala konstruktioner medvetet används inom diskurser för att skapa och 
reproducera maktordningen i skolor och samhälle. Undersökningen utreder inte huruvida honung 
eller planeten Mars kan kallas en social konstruktion eller inte. Diskussionen lär fortgå, och den vare 
sig kan eller bör avgöras här och nu. 

 
21 Berger och Luckmann (1966), sid 23 
22 Cuff m fl (1998), sid 322 
23 Hacking, Ian (1999):”The Social Construction of What?”, Cambridge & London. Harvard University Press, 
sid 25 



 
 

16 

 

3.2 Analysmodell för övergripande trender  
I analysen av det empiriska materialet används fyra kriterier för att beskriva övergripande trender 
inom skolväsendet från 1840-talet till 2000-talet. Dessa fyra beskrivs nedan: 
 
Från lokal till central till lokal nivå.  Med detta analyskriterium menas att en stor del av 
beslutsmakten över svenska skolors etiska styrning, till exempel genom värdegrunder i form av 
skrivna regler och lagar har rört sig från lokal till central nivå och sedan tillbaka till lokal nivå igen. 
Det tycks för närvarande också råda ett slags enighet mellan centrala och lokala politiska 
maktgrupper om de övergripande målen för svenska skolor. Antagligen är denna samsyn en 
förutsättning för den nuvarande maktdelningen. Så länge den lokala nivån rör sig inom de etiska 
ramar som den centrala nivån anser riktiga så tillåter den ett fortsatt lokalt inflytande och 
beslutsfattande även i värdegrundsfrågor.  
 
Från diktatur till demokrati. Kriteriet försöker ringa in den politisk-ekonomiska maktordningens 
förändring i Sverige från 1840-talet till 2000-talet. 1842, vid folkskolornas införande, styrdes det 
svenska samhället i praktiken av kyrkan, kungen och ståndsriksdagen. Rörelsen mot en mer 
modern demokratisk ordning var tydlig men långsam och i praktiken rådde ett slags diktatur i 
Sverige år 1842. Riksdagen representerade exempelvis inte alls befolkningsmajoriteten utan 
endast en ekonomisk-politisk-religiös maktelit. En rad politiska reformer från och med 1800-
talets mitt till 1900-talets mitt har successivt lett till en ökad demokratisering av Sverige som i dag 
betraktas som ett genuint demokratiskt land även internationellt sett. Kriteriet är således avsett att 
endast beskriva en rörelse och innehåller därför inte någon definition av innehållet i de komplexa 
begreppen diktatur och demokrati. 
 
Från enhetlighet till pluralism. I Martin Luthers instruktioner för präster och lärare angavs tydligt och 
detaljerat hur en lärare skulle agera och vad läraren skulle förmedla i skolan. Kriteriet enhetlighet 
kan antagligen inte tydliggöras på ett bättre sätt än i Luthers skrifter och det sätt på vilket dessa 
användes för att likrikta skolor och kunskap. År 1842 fanns inget lagligt utrymme alls i svenska 
skolor för pluralism och mångfald i vare sig pedagogik, arbetssätt, kunskapssyn, trosfrågor eller 
politiska uppfattningar. I 2000-talets första decennium står pluralism och mångfald högst upp på 
dagordningen och allas lika värde är den centrala idé som styrdokumenten utgår från. 
 
Från tro till argumenterande förnuft (rationalitet) Religion och magi utgår från begreppet tro. Det vill 
säga att individen måste tro på den företeelse eller det fenomen som påstås äga rum, den text som 
läses eller det skeende som skall komma. I skolor som baseras på tro - i vilka eleverna av olika 
skäl är okunniga och saknar skolning i kritiskt tänkande - kan auktoriteter av olika slag påstå 
nästan vad som helst utan att behöva argumentera för sina påståenden. Martin Luther påstod att 
kvinnors plats var i hemmet, lärarna upprepade detta och okunniga elever hade inget annat val än 
att tro på det eftersom det inte fanns några alternativa informationskällor. I dag kan vi med 
förnuftets och den kritiska argumentationens hjälp se att Martin Luther inte hade tillräcklig 
kunskap om kvinnor och att han agerade för att reproducera en maktordning som han ansåg vara 
rätt och riktig. Vetenskap och forskning baseras på ett argumenterande förnuftstänkande. Det vill 
säga att påståenden förs fram efter det att empiriska observationer har gjorts av vissa fenomen. 
Därefter kan forskaren med hänvisning till sitt och andras förnuft argumentera för att vissa saker 
förhåller sig på ett visst sätt. På detta sätt handlar även vetenskap om tro, men med den viktiga 
skillnaden att ingen kommer undan utan att argumentera för sin tro och samtidigt lägga fram och 
presentera empiriska data, det vill säga fakta, fynd eller observationer som styrker påståendena. 
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Beskrivningar av värdegrundsepoker (forskningsbakgrund) 
 

4. Guds och konungens värdegrund 
De allmänna svenska skolornas historia tog sin början 1842 när svenska staten fattade beslut om att 
införa en sexårig folkskola. Skolor och undervisningsplikt i olika former, framför allt i den kristna 
statskyrkans regi, fanns sedan flera hundra år i landet. Det innebar emellertid inte att flertalet 
medborgare hade reella möjligheter till utbildning och bildning genom regelbunden skolgång. 
Särskilt för den fattiga bondebefolkningen på landsbygden var möjligheterna ofta starkt 
inskränkta i detta avseende. Detta medan en växande medelklass och en redan välbärgad 
överklass i kraft av sina resurser ofta hade tillgång till ett stort utbud av olika skolor, låt vara av 
skiftande kvalitet. Genom beslutet om folkskolan var siktet inställt på att bygga minst en skola i 
varje stadsförsamling och socken (socken = den geografiska enheten för landindelning i 
förmodern tid) vilket skulle säkra en mer regelbunden skolgång för alla. Som parallellskolor till 
folkskolorna började även småskolor byggas, framför allt i städerna. Statskyrkan fick uppdraget 
att via församlingarna samla in resurser för att kunna bygga skolhus och anställa lärare.24 
 

4.1 Maktordning med djupa rötter 
Maktordningen i det svenska samhället var vid tiden för folkskolereformen 1842 grupperad kring 
de tre statsmakterna hov, kyrka och riksdag. Landet var en gammalmodig och diktatorisk 
monarki på väg mot en begynnande industrialisering och demokratisering. Den politiska, 
ekonomiska och religiösa makten var koncentrerad till kungen och kretsen kring hovet, 
statskyrkan och den med moderna mått mätt odemokratiska ståndsriksdagen. 
Folkrepresentationen i ståndsriksdagen inskränkte sig till politiker från de fyra stånden adel, 
präster, borgare och bönder. Riksdagen representerade således inte alls någon majoritet av 
befolkningen utan endast en minoritet. Detta var en maktordning som successivt hade vuxit fram i 
Sverige från och med medeltiden.25 Under 1600-talet hade maktens män från hovet, riksdagen 
och kyrkan formellt förhandlat och enats om hur makten skulle delas mellan ståndsriksdagen, 
kyrkan och kungen. En klassisk formulering som är representativ för deras sätt att tänka fanns i 
den så kallade suveränitetsförklaringen från 1693 i vilken det påstods att kung Karl XI och alla 
hans arvingar har rätt att utses till:  
 

…en envålds, allom bjudande och rådande suverän konung, den ingen på jorden är för dess 
aktioner responsabel utan har makt och våld att efter sitt behag och som en kristlig konung 
styra och regera sitt rike.26 

 
I den maktordning som hade vuxit fram sågs det med andra ord inte som fult eller oetiskt att hävda 
att kungen hade rätt att härska oinskränkt efter sitt behag med makt och våld över riket och dess 
folk och fä om så krävdes. Att kungen kunde fatta fel beslut när han hade en dålig dag fanns inte 
på kartan, det var en irrelevant fråga som inte ens behövde besvaras och än mindre tas upp till 
diskussion. Det fanns ”ingen på jorden” som kungen kunde ställas till ansvar inför. Med detta 
menades underförstått att gud - det vill säga den protestantiska kristendomens gud - var den ende 
som eventuellt kunde ha synpunkter på kungens beslut vare sig det gällde halshuggning eller 
potatisodling. Traditionen att legitimera maktordningen genom påstå att kungen hade ett uppdrag 
från gud kvarstod länge i det svenska samhället. Formellt försvann den först i och med 

 
24 Hartman (2005), sid 40 ff och:  
Nationalencyklopedin (2008-11-25): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/172654 • Lång 
25 Nationalencyklopedin (2008-12-01): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/715273 • Enkel  
26 Nationalencyklopedin (2008-11-24): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/107410?i_whole_article=true 

http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/172654
http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/715273
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införandet av en ny regeringsform 1974. Fram till dess gällde 1809 års regeringsform som 
inleddes med påståendet att kungen var kung på grund av guds nåd:  
 

”Wi Carl, med Guds nåde Sveriges, Göthes och Vendes konung...”27 
 

Oavsett vad lagarna föreskrev så blev det dock i praktiken redan under 1700-talet allt svårare för 
kungen att härska oinskränkt med makt och våld efter behag. Hänvisningar till gud som givare av 
makt och legitimitet höll på att bli irrelevanta. 

 
4.2 Statskyrkans försvagning 
1842 hade inte endast kungens direkta inflytande på politiken gradvis börjat avta utan även 
statskyrkans. För statskyrkans del hade det blivit tydligt i officiella dokument redan i och med 
1809 års regeringsform:  

 
…konungen må ingens samvete tvinga eller tvinga låta utan skydda var och en vid fri 
utövning av sin religion.28 

 
Texten kunde tolkas som om religionsfrihet infördes fullt ut. Så var dock inte fallet, det skulle 
dröja ytterligare en tid, men tendensen att statskyrkans ställning var försvagad var tydlig bara 
genom formuleringen om att den inte längre skulle ha monopol på religionsutövning. Det skulle 
från och med nu vara ”fri utövning” av religion. De politiskt liberala krafter i riksdagen som 
hårdast drivit folkskolereformerna såg antagligen dessa som en spjutspets för utvecklingen mot 
demokratisering och ökad ekonomisk frihet i samhället. De allmänna skolornas införande var ett 
tecken i tiden. Att statskyrkan formellt fick uppdraget att genomdriva folkskolereformen i 
praktiken kan ses som att många icke-kyrkliga beslutsfattare ville utnyttja dess stora och starka 
organisation snarare än att bidra till utökad kristendomsundervisning. Medan de tillskyndare av 
folkskolereformen som verkade inom statskyrkan och trodde att kristendomen skulle stärkas av 
reformen misstog sig grundligt. På lång sikt skulle folkskolan och dess efterföljare i 
utbildningssystemet bli den sista, långsamt islagna spiken i kistan för den protestantiska 
kristendomens breda inflytande över tankeverksamhet och samhällsliv i Sverige. En förskjutning 
från religiöst tänkande till ett mer modernt tänkande kunde skönjas. Skolforskaren Sven Hartman 
skriver: 

 
Nya tider krävde nya kunskaper. Det räckte inte längre med att bara kunna läsa. 
Industrialismens tidevarv krävde skrivkunnighet och färdigheter i räkning. Situationen i 
landet krävde att folket fostrades till ansvarskänsla och patriotism, menade somliga. Skolan 
sågs som ett sätt att stärka nationen.29 

 
Men var det verkligen en fråga om en skola för ”alla”. Nej, definitionen av allmän bland 
beslutsfattarna bakom folkskolereformen var synnerligen tvetydig. Skolgången i de allmänna 
folkskolorna skulle vara sexårig men ett slags öppen diskriminering var påbjuden genom 
att ”fattiga och svagbegåvade kunde beviljas en särskild minikurs. Också för flickor kunde man 
tillämpa det mindre kunskapskravet.”30 

Skolforskaren Ann-Christine Vallberg Roth beskriver i en undersökning av de yngre 
barnens läroplanshistoria hur en starkt patriarkal idévärld öppnade för öppen diskriminering av 

 
27 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (2009-01-21): 
http://www.const.sns.se/dokum/urkunder12_rf1809.htm 
28 Nationalencyklopedin (2008-12-15): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/320410/320410 
29 Hartman (2005), sid 39 
30 Hartman (2005), sid 40 
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små flickor. Den skedde i olika former och kanske framför allt genom osynliggörande av 
kvinnors liv och villkor. Den var mer eller mindre påbjuden i de litterära texter som var centrala 
för folkskolan och fungerade som ett slags styrdokument. Dessa texter var bland andra Martin 
Luthers Lilla katekesen och Hustavlan.  
 

Innehållet i Lilla Katekesen och hustavlan förmedlade en patriarkal syn. Begreppet patriarkat 
motsvarade ursprungligen fadersmakt och emanerade ur gammaltestamentliga herdekulturer. 
Patriarken kunde ses som Guds företrädare och familjefader. Stora delar av det detaljerade 
innehållet i planerna för småbarnsskolan var androcentriskt. Geografi och historia handlade 
uttryckligen om fäders land, fäderneslandets historia. Ett annat tydligt exempel på 
särartsinnehåll var sång- och marschexempel i vilka flickan kunde varnas för att gungandet 
bringade henne i fara, medan gossen uppmuntrades att kriga.31 

 
Tillströmningen av elever till de allmänna skolorna hindrades också av att många barn var tvungna 
att arbeta för att bidra till försörjningen av sina familjer. De allmänna skolorna var därför till en 
början i hög grad ett privilegium för barn och ungdomar från mer välbärgade samhällsgrupper.  
 

Många av barnen behövdes på gården och läsning och skrivning värderades lågt på en 
landsbygd där nära nog den enda vägen till försörjning stod att finna i kroppsarbete. År 1847 
var det bara ungefär hälften som gick i folkskola och runt 36 procent av barnen fick 
hemundervisning.32 

 

4.3 Med katekesen och örfilen som styrdokument 
Vid tiden för folkskolereformerna fanns inga styrdokument i modern mening. Undervisningen 
bedrevs efter läroplaner vars riktlinjer drogs upp av de lokalt ansvariga för skolorna i socknarna, 
vanligen under ledning av den lokale kyrkoherden som ofta var självskriven som skolstyrelsens 
ordförande. Staten gav ut dokument under beteckningen normalplaner och dessa tjänade som 
exempel på hur lokala läroplaner kunde se ut. I folkskolestadgan från 1842 specificerades att 
undervisningen i folkskolorna skulle innehålla: läsning, skrivning, räkning, kristendom med 
biblisk historia, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och sång.33 

Något specificerat etiskt innehåll av den karaktär som finns i moderna 
värdegrundsdokument för skolor tycks inte ha funnits. Orsaken står antagligen främst att finna i 
att det kyrkliga inflytandet var så stort. Kyrkan hade i praktiken såväl den ekonomiska som den 
organisatoriska makten över skolorna och religionen tycks ha haft en självklar och framskjuten, ja, 
närmast totalt dominerande plats i skolarbete och undervisning. Någon diskussion om 
värdegrundens innehåll var därför av allt att döma otänkbart, det var den lokalt uttolkade 
protestantiska kristendomens värdegrund som gällde.  
 

Mycket förändrades under folkskolans uppbyggnadsskede, men kyrkans dominans bestod. 
Kristendom var det viktigast ämnet på schemat och det var ofta det ämne som tog mest tid i 
anspråk. Folkskolans viktigaste uppgift förblev länge att fungera som en förberedande 
utbildning för den undervisning som av flertalet betraktades som den viktigaste, nämligen 
konfirmationsläsningen. Folkskolan var strängt taget en religionsskola under de första 75 
åren. Detta bestämde skolans grundläggande värden. Dessa värden satt i väggarna på de 
nybyggda skolhusen redan från början.34 

 

 
31 Vallberg Roth (2001), sid 250 
32 Vallberg Roth, (2001), sid 249 
33 Hartman (2005), sid 40 
34 Hartman (2005), sid 44 
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Det var med andra ord lokala tolkningar av den religiösa värdegrunden som styrde arbetet i 
städernas och glesbygdernas folk- och småskolor. Kristendomens skrivna påbud om att älska sin 
nästa - vilket kunde tolkas som att lärare bildligt talat skall älska eleverna - ingick naturligtvis i 
denna värdegrund. Men de lokalt ansvariga för skolorna - kyrkoherdar, lärare, storbönder och 
statstjänstemän - avgjorde naturligtvis när detta påbud skulle tillämpas. De avgjorde också när det 
ansågs rätt att diskriminera elever. Med lagen på sin sida avgjorde de även när och om elever 
behövde en örfil eller kroppslig förnedring och bestraffning på annat sätt.35  
 

4.4 Martin Luthers religiösa etik och pedagogik 
Reformationen på 1500-talet markerade en brytning i tänkesätt inom kristendomen vilken ledde 
till splittring och nya religiösa riktningar. Svenska makthavare kapade banden till den katolska 
kyrkan och anslöt gradvis Sverige till den framväxande protestantiska kristendomens evangelisk-
lutherska gren.36 Martin Luther var på många sätt en reformationens centralfigur. Framför allt 
genom de religiösa dokument han skrev och spred. Ett av hans och reformationsrörelsens 
viktigaste budskap var att läsning av religiösa texter och en stark tro var den enda vägen till 
frälsning. Luthers och reformationsrörelsens idéer gjorde att läsning av texter och predikningar 
på det egna modersmålet blev centrala ritualer inom den evangelisk-lutherska kristendom som 
skulle spridas över bland annat Sverige och en rad andra länder.37  
 

Förenklat uttryckt kan man säga att kristendomen genom reformationen kom att bli en 
bokreligion. Predikan blev det centrala i kulten, och de kyrkliga böckerna, främst psalmboken 
och katekesen, fick mycket stor vikt.38 

 
När de allmänna svenska skolorna började utvecklas 1842 hade den svenska statskyrkan redan 
bedrivit kristendomsundervisning i olika former ända sedan medeltiden. 1531 översattes Martin 
Luthers bok Lilla katekesen till svenska och den skulle bli landets i särklass mest använda och 
spridda lärobok. Den användes i såväl kyrkor som i skolor och hem. I Lilla katekesen fanns ett 
antal religiösa texter med förklaringar och fasta frågor och svar. I boken specificerade med andra 
ord Martin Luther inte bara vilka religiösa texter som skulle läsas utan också vilka frågor som 
skulle ställas och vilka svar som skulle ges av präster, församlingsmedlemmar, lärare och elever. 
Denna centralstyrda pedagogiska metod hade till syfte att lära elever och församlingsmedlemmar 
att memorera och reproducera de religiösa dogmer som Martin Luther ansåg lämpliga. Luthers 
egen lärarhandledning i företalet till Lilla katekesen visar hur han tänkte: 
 

För det första skall prästen framför allt akta sig att använda olika texter och formuleringar till 
de Tio buden, Fader vår och Tron och Sakramenten, utan han skall ha samma formulering 
jämt, hålla fast vid den och alltid begagna den, det ena året som det andra. …39 

 
Luthers etiska anvisningar fanns framför allt i bibeltexterna men i företalet ger han också entydig 
pedagogisk vägledning. Det fanns inget utrymme för tolkningar eller egna initiativ vare sig för 
präster, församlingsmedlemmar, lärare eller elever. Det som stod i Lilla katekesen var lag vilket 
tydliggjordes från och med den första meningen: 
 

”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”40  

 
35 Nationalencyklopedin (2008-11-25)  http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/308147 • Lång 
36 Nationalencyklopedin (2008-11-25) http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/1209029 • Kort 
37 Nationalencyklopedin (2008-11-25) http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/1204798 • Kort 
38 Hartman (2005), sid 25 
39 Hartman (2005), sid 24 ff 
40 Luther, Martin, Lilla Katekesen, Project Runeberg (2009-01-07) http://runeberg.org/katekes/1.html 

http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/308147
http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/1209029
http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/1204798
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4.5 Luthers allmänetik och dess påverkan på samhälle och skolor 
Det går att förstå vidden av hur starkt Lilla katekesen har påverkat människors tänkande i Sverige 
om vi betänker att skriften användes i olika former av undervisning i omkring 400 år, från 1530-
tal till 1930-tal. Vi bör också hålla i minnet att detta var en av få - för många människor kanske 
den enda - bok de kom i kontakt med under en hel livstid. En stor del av den svenska 
befolkningen hade antagligen ännu långt in på 1700-talet endast läst i huvudsak tre böcker, Bibeln, 
Lilla Katekesen och den svenska psalmboken. Böcker och tidningar som gav annan information än 
den statligt godkända var inte bara dyra med tidens mått mätt, de var även svåra att få tag på 
eftersom staten bestämde vilka böcker och tidningar som fick spridas. Först 1766 började denna 
tradition att luckras upp när tryckfrihetsförordningen infördes i Sverige och gav medborgarna 
viss rätt att trycka och sprida texter i skrift.  
 

Den nya lagens räckvidd kom visserligen ganska snart att begränsas genom ändringar och 
tillägg, men grundsatserna skulle ändå visa sig livskraftiga. Censorsämbetet avskaffades och 
förhandsgranskningen inskränktes till konsistoriernas kontroll av den religiösa litteraturen. 
Vissa missbruk gjordes straffbara – bestridande av den evangeliska läran, kritik av 
grundlagarna, smädelser mot kungahuset, råd och ständer, ämbetsmän och andra 
medborgare – men i övrigt skulle var och en ”äga obehindrad frihet at upgifwa sina tankar 
om alt, som medborgares både rätt och skyldigheter rörer”. I detta inkluderades rätten att 
diskutera lagar och författningar och att ”skrifwa och trycka låta om rikets förbindelser med 
andra magter.41 

 
Luthers och statskyrkans kristna etik utgjorde således inte bara en värdegrund för svenska skolor, 
den utgjorde en allmänetik för hela det svenska samhället. Uppväxande generationer 
reproducerade under 400 år samma dogmer som deras föräldrar hade lärt sig och staten tillät inte 
några avvikande uppfattningar i religionsfrågor. Det innebar med största sannolikhet att det 
svenska samhällslivet vilade på en relativt fast allmänetik som delades av många. En allmänetik 
kan sägas vara en allomfattande etik i ett samhälle eller en kultur. Kännetecknande för en 
allmänetik är att den vanligen har företräde före den etik som finns på andra nivåer i ett samhälle, 
till exempel yrkesetik eller organisationsetik.42  

Vilka värden var det som förmedlades i den svenska tolkningen av lutheransk allmänetik? 
Regelsystemet drog bland annat upp tydliga gränser för vad som ansågs vara rätt och fel, ont och 
gott. Martin Luthers huvudkritik mot katolicismen var bland annat dess idé om att människor 
genom goda gärningar kan nå frälsning, det religiösa begrepp som i detta sammanhang syftar på 
ett slags helig förening mellan gud och en människa. Att leva och endast göra goda gärningar var 
alltför svårt menade Luther och lanserade istället idén om att den enda vägen till frälsning går 
genom en stark och fast tro. Då kommer frälsningen automatiskt som ett slags belöning från gud. 
Människor lever i två olika ”regementen”, hävdade han och pekade ut det andliga och det 
världsliga regementet. I det andliga regementet påstods människan vara fri att leva efter kristen 
etik som den omtalades i Bibeln. Dilemmat var dock att det världsliga regementet befolkades av 
flertalet människor som Luther ansåg vara egoistiska, giriga och våldsamma. Eftersom dessa 
människor inte kunde förväntas leva efter kristen etik måste ordningen upprätthållas i det 
världsliga regementet. Det skulle ske med hjälp av moral, lagar och straff. En sann kristen hade 
med andra ord en kallelse att ta på sig uppdrag som kunde bidra till att upprätthålla ordningen i 
det världsliga regementet med hjälp av stränga och i yttersta fall våldsamma metoder. Det gällde 
att vid rätt tillfälle bortse från den etik som fanns nedskriven i Bibeln. Att tillämpa 

 
41 Gustafsson, Karl-Erik & Rydén, Per (red) (2000): ”Den svenska pressens historia - I begynnelsen (tiden före 
1830)”, Stockholm, Ekerlids förlag, sid 140 ff 
42 Fjellström, Roger (2006): ”Lärares yrkesetik”, Lund, Studentlitteratur, sid 20 ff 
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bibelevangeliernas etik på den världsliga ordningen skulle leda till kaos, påstod Luther. Det gick 
alltså att gå mycket hårt fram mot människorna i den verkliga världen så länge en stark och fast 
tro rengjorde det individuella samvetet i den andliga världen. Ann-Christine Vallberg Roth 
beskriver Luthers samhälls- och människosyn på följande vis: 

 
Martin Luther, protestantismens andlige fader, sammanfattade sin bild av samhället i den så 
kallade Hustavlan, som spreds i psalmbok och katekes under 1600-talet och framåt. Enligt 
hustavlan bestod samhället av tre stånd: det kyrkliga ståndet (läroståndet), det politiska 
ståndet (värjoståndet) samt hushållsståndet (näroståndet). I hushållsståndet var mannen 
överordnad. Hustru, barn och tjänstefolk skulle lyda sin husbonde. Det var husfaderns plikt 
att fostra och undervisa både gossar, flickor och en tjänsteskara till gudsfruktan.43 
 

Det som fick flest konsekvenser i människors vardagsliv var antagligen Luthers idéer om 
uppgifts- och arbetsdelningen i det världsliga regementets hushållsstånd, det vill säga i flertalet 
människors praktiska verklighet som sysselsatta i självförsörjande hushåll genom jordbruk, jakt, 
fiske, skogsbruk, tvätt, diskning, klädtillverkning och städning. En central tes var bland att:  

 
Människor är kallade av Gud till att vara familjefar eller mor, att ta politiskt ansvar och att 
utföra ett arbete. Varje arbete som är till gagn för nästan är ett kall. Ja, Luther hävdar att den 
som utför sitt arbete är Guds ”mask”. Det är Gud själv som handlar genom människan. 
Detta gäller för hantverkaren såväl som för bonden.44 

 
Luther gav en lång rad anvisningar om vad han påstod vara ett slags naturlig ordning given av 
kristendomens gud. Han ingick därmed i klassisk retorisk tradition där hänvisningar till ”naturlig 
ordning”, ”gud” eller liknande metafysiska och empiriskt obevisade fenomen i kombination 
döljer ett i grunden mycket konservativt politiskt budskap som syftar till att motverka 
förändringar och bevara det bestående. Ett agerande som skulle kunna kallas den bestående 
maktordningens reflex, för även om Luther var en motståndsman och upprorsmakare i relation till 
katolicismen så var han i grunden alltjämt en representant för kristendomen och dess maktordning. 
Det var endast en ny tolkning han marknadsförde, inte en ny religion. 

I Luthers tappning påstods kvinnor ha sina givna platser som mödrar och de skulle därmed 
inte hålla på med någon mer omfattande verksamhet utanför hemmet. Männen påstods ha sina 
givna platser som fäder och hemmets herrar när de inte yrkesarbetade utanför hemmet. Det 
konservativa politiska budskapet innebar också att Luther effektivt avfärdade alla idéer om att 
människor genom egen kraft kunde bryta sig ur sina miljöer och själva välja hur de ville leva sina 
liv, exempelvis genom att byta yrke. Luther påstås ofta och kanske inte för inte ligga bakom ett 
flitigt använt svenskt ordspråk:  
 

”Skomakare, bliv vid din läst” 
 
Ordspråket kan förvisso tolkas på flera sätt. Den vanligaste tolkningen brukar dock vara att 
ordspråket uppmanar människor att stanna där de är, att inte sträva efter någonting nytt och 
okänt och att vara nöjda med sin lott i livet. En skomakare skall alltid förbli skomakare. En annan 
tolkning kan vara att ordspråket uppmanar människor att koncentrera sig på områden eller yrken 
de upplever sig ha talang för eller vara skickliga inom. En skomakare är bra på att laga skor, alltså 
bör han förbli en skomakare.  

Underordning under dem som har makt - gud, kungen, kyrkan - och inordning i redan 
befintliga samhällsstrukturer och identiteter, till exempel i yrken och könsroller, var alltså några av 
Luthers beska recept för att kunna upprätthålla ordningen i samhället. 

 
43 Vallberg Roth (2001), sid 249 
44 Collste (2002), sid 78 
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Den starka betoningen på arbete som en plikt och ett kall som en väg till frälsning 
grundlade ett nytt tänkande som gradvis fick stora konsekvenser för samhället. Plötsligt låg vägen 
till guds himmelrike öppen genom att endast arbeta hårdare (och tro starkare), det var betydligt 
enklare än att tänka ut och göra goda gärningar ständigt och jämnt, gärningar som dessutom 
skulle dömas och bedömas av kyrkorepresentanter. Luthers åsikt anses också ha varit att arbete är 
någonting centralt för människors välbefinnande, främst på grund av att det är ett sätt att vara till 
nytta för andra människor. Att arbeta var således av yttersta vikt såväl från samhällelig som 
individuell, psykologisk synvinkel.45   
 

4.6 Arbete och ekonomisk framgång som ideologi 
En annan tankeriktning inom den protestantiska kristendomen som har spelat en stor roll för 
allmänetiken i det svenska samhället var den som från och med reformationen började spridas i 
västlig riktning till framför allt Storbritannien och Holland, för att senare utvecklas till breda 
rörelser i USA efter den amerikanska revolutionen på 1780-talet. Kalvinism, pietism och 
metodism anses vara rörelser inom denna tradition.46 

Etiken inom dessa protestantiska grenar har bland annat utpekats som upphov till det som 
forskaren Max Weber kallade ”kapitalismens anda”. Samma idéer som Martin Luther spred om 
arbetets heliga innebörd återfinns i dessa läror och under århundradena efter reformationen 
utvecklas en allt starkare fokusering kring jakten på individuellt, materiellt välstånd. Det gav så 
småningom upphov till det ekonomiska, konkurrensinriktade system som kallas kapitalism och 
som är det dominerande ekonomiska systemet i världen på 2000-talet. Det är en penningbaserad 
ekonomi som inte bara uppvärderar arbetet som sådant utan också premierar framgångsrika 
individer i systemet. De dominerande grenarna av protestantismen började efter reformationen 
att sätta människor och människors skaparkraft i centrum. Den nya kristna allmänetik som 
utvecklades vände sig därmed bort från religiösa ritualer och religiös-kulturella seder som stal tid 
från produktivt arbete.  
 

Resultatet av reformationen som sådan var i första hand endast, att, i jämförelse med den 
katolska uppfattningen, den moraliska tonvikten vid och den religiösa sanktionen av det 
världsliga arbetet som ett kall starkt ökades. Hur kallelsetanken, som uttryckte denna 
förändring, kom att utvecklas hängde samman med den religiösa utvecklingen i de enskilda 
protestantiska kyrkorna.47  

 
Arbete var den främsta mänskliga plikten och kunde därför ses dels som en väg till himmelriket 
och gud. Kristendomen blev genom protestantismen en religion som inte bara uppmuntrande 
utan befallde människorna att vara produktiva i den yttre världen. För den som inte arbetade 
väntade en enkel biljett till det kristna helvetet.  
 

Den kristna asketismen, som först flydde från världen till ensamheten, hade redan från 
klostret, i det att den avstod från världen, behärskat världen på det kyrkliga planet. Men den 
hade på det hela taget inte påverkat den naturliga, spontana karaktären hos det dagliga livet. 
Nu trädde den ut på livets torg, slog igen klosterdörren efter sig och började genomsyra just 
det världsliga vardagslivet med sin metodik, att omvandla det till ett rationellt liv i denna 
världen.48 

 
Med självdisciplin och en allmän och systematisk asketisk livsföring som påminde om klosterliv - 
och inte gav efter för omedelbara impulser och behov - kunde människor förmås att inrikta sin 

 
45 Collste (2002), sid 77 ff 
46 Weber, Max (1978): ”Den protestantiska etiken och kapitalismens anda”, Lund, Argos förlag., sid 45 
47 Weber (1978), sid 39 
48 Weber (1978), sid 73 
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energi och kraft på arbete. Till bilden hör också att kapitalister successivt gavs ett slags gudomligt 
klartecken för att nyttja och utnyttja arbetskraft. Människor som i sin okunnighet fullt och fast 
trodde på dogmer och påbud om att arbete var den enda vägen till frälsning kunde av endast det 
skälet acceptera att arbeta under vilka förhållanden som helst.  
 

Naturligtvis är hela den asketiska litteraturen i nästan alla religiösa riktningar genomsyrad av 
synpunkten, att troget arbete, även vid låga löner, av dem som livet i övrigt inte gett några 
möjligheter, är något i högsta grad Gudi behagligt. I det avseendet medförde den 
protestantiska asketismen i och för sig inte något nytt. Men den inte endast fördjupade denna 
idé i utomordentligt hög grad, utan den skapade också den kraft, som ensam var avgörande 
för dess effektivitet: den som det bästa, ofta i sista hand det enda medlet att bli viss om sin 
frälsning. Å andra sidan legaliserade den exploateringen av denna specifika arbetsvillighet 
genom att den också tolkade företagarens penningförvärv som ett kall. Det är uppenbart, hur 
arbetets produktivitet i ordets kapitalistiska betydelse måste kraftigt befrämjas genom 
sökandet efter Guds rike uteslutande genom att utföra arbetet som ett kall och genom den 
stränga askes, som kyrkodisciplinen naturligt nog påtvingade just de egendomslösa 
klasserna.49 
 

Genom den nya protestantiska etik som utvecklades efter reformationen låg vägen också öppen 
för att så att säga privatisera religionen. Ritualer och andra religiösa aktiviteter kunde förvisas till 
fritiden efter arbetets slut. Max Weber förutspådde i början av 1900-talet att det religiösa 
innehållet i den protestantiska etiken gradvis skulle försvinna i moderna samhällen. Till sist skulle 
endast kapitalismens anda återstå. Det vill säga att jakten på materiellt välstånd och pengar - inte 
på frälsning och guds himmelrike - skulle vara den huvudsakliga psykologiska drivkraft som får 
människors att arbeta i dessa samhällen. Därmed sitter människor fast i ett system som inte 
medger att de inte arbetar, arbetet har blivit ett tvång istället för ett kall. 
 

Puritanen ville ta sitt arbete som ett kall, vi måste göra det. Ty när asketismen flyttades ut ur 
munkcellen och in i det dagliga livet och började dominera den världsliga moralen, bidrog 
den till att bygga det mäktiga kosmos, som den moderna ekonomiska ordningen utgör. 
Denna ekonomiska ordning är nu bunden vid de tekniska och ekonomiska villkoren för 
maskinell produktion och bestämmer i dag med överväldigande styrka alla de människors liv, 
inte endast de direkt ekonomiskt verksammas, som fötts i detta maskineri.50  

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
49 Weber (1978), sid 84 
50 Weber (1978), sid 85 
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5. Nationalismens och det romantiserade hemmets värdegrund 
Det sena 1800-talet förebådade stora förändringar i det svenska samhället. Industrialiseringen 
sköt ordentlig fart och den ekonomiska aktiviteten bröt gradvis sönder de gamla 
samhällsstrukturerna. En fungerande marknadsekonomi - det vill säga en reglerad kapitalism – 
etablerades och den innebar bland annat att det gamla ekonomiska systemet med starka 
kommandoekonomiska inslag övergavs steg för steg. Skråväsendet var hopplöst ineffektivt 
jämfört med de ekonomiska system som höll på att utvecklas i länder som USA och England och 
det gick inte längre att försörja den svenska befolkningen.  

En viktig roll i denna utveckling spelade ett antal reformer om näringsfrihet som antogs av 
statsmakterna i mitten av 1800-talet, med 1864 års näringsfrihetsförordning som den kanske mest 
centrala reformen.51 Industrialisering och relativt otyglad kapitalism i kombination gav god fart åt 
den tidigare centralstyrda och byråkratiska svenska ekonomin som i århundraden hade varit 
strängt reglerad på olika sätt. Maktförhållandena i samhället försköts i hög grad till relationerna 
mellan arbetare och företagare. Den nya näringsfriheten gav stor frihet för arbetsgivarna, särskilt 
inom industriföretag, att i praktiken bestämma arbetsvillkoren helt och hållet på egen hand.52 
Detta ledde till en lång rad konflikter mellan arbetare och företagare som kulminerade först i och 
med tillkomsten av det så kallade Saltsjöbadsavtalet på 1930-talet. En ny maktordning randades vid 
horisonten. I den spelade arbetarklassen och den framväxande företagar- eller borgarklassen 
centrala roller medan den traditionella överklassen i stort sett inte kunde göra annat än titta på. 
Ärvda privilegier skulle snart bli betydelselösa, i den nya tiden var det åtminstone i teorin möjligt 
för var och en att bygga en maktposition genom ekonomisk aktivitet. Kapitalismens anda 
uppfyllde svenska lutheranska själar och den skulle fullständigt förvandla samhället under det 
kommande århundradet.  
 

5.1 Folkstyret breddas 
Kungen och statskyrkan var redan på god väg att bli akterseglade, vilket bland annat avspeglade i 
riksdagens representationsreform 1866. Representationsformen markerade det politiska 
genombrottet för en bredare faktisk representation av svenska medborgare i riksdagen. 
Ståndsriksdagen upplöstes och istället för val av representanter för de fyra stånden adel, präster, 
borgare och bönder hölls val till den första och andra kammaren. Direktval bland befolkningen 
skedde dock endast till den andra kammaren. Betydligt fler människor tilläts därmed att ha ett 
direkt inflytande på den politiska processen och de kunde dessutom välja bland fler politiker från 
olika samhällsgrupper, men någon allmän rösträtt var det inte frågan om. 53 Vid tiden för 
representationsreformen hade endast män med egendom eller inkomster över en viss nivå 
rösträtt, kvinnor var helt utestängda från den politiska processen. Allmän och lika rösträtt till 
andra kammaren för vuxna män infördes 1907-09 och 1918-21 för kvinnor.  

Den nya riksdagens sammansättning innebar emellertid en bredare folkförankring och 
därmed ökade dess politiska makt. För alla tillskyndare av folkstyre och demokrati var detta 
viktigt som ett slags markering mot de gamla maktstrukturer som omgav kungen och statskyrkan. 
Den nya riksdagen fick gradvis och successivt en ökad legitimitet, framför allt i samband med att 
regeringar bildades.54 
 
 

 

 
51 Nationalencyklopedin (2008-12-03): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/273650 ) • Lång 
52 Nationalencyklopedin (2008-12-03): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/117104 • Lång 
53 Nationalencyklopedin (2008-12-03): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/292487 • Lång 
54 Nationalencyklopedin (2008-12-03): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/114398 • Lång 
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5.2 Ideologisk ersättning för gud och kungen 
De ekonomisk-politiska samhällsförändringarna fick stora effekter på den allmänetik som kunde 
sägas ha präglat Sverige sedan reformationen på 1500-talet. Men någon större jämlikhet märktes 
inte i skolväsendet: 
 

Det gamla ståndssamhället höll på att upplösas och nya möjligheter skapades bland annat 
genom representationsreformen 1866. Men upplösningen av ståndsriksdagen innebar inte 
något definitivt brott mot det gamla. Det blev över- och medelklassen som gynnades, medan 
arbetarklassen ställdes utanför. Det var de välsituerade som stod bakom småbarnsskolans 
planer och Gud, kung och fädernesland hyllades i dessa.55 

 
Men även om gud och kungen alltjämt ansågs centrala av läroplansskrivarna så pekade 
samhällsutvecklingen åt ett annat håll. De bägge institutioner som hade dominerat dagordningen i 
Sverige sedan urminnes tider var oundvikligen på väg att bli obsoleta och marginaliserade. Men 
vad skulle människor tro på om inte på gud och kungen och alla deras utnämnda och 
självutnämnda representanter? Den traditionella maktordningen i samhället var allvarligt hotad 
om människor inte kunde förmås att fortsätta tro – åtminstone på någonting. Industrialisering, 
kapitalism och demokrati var de krafter som utmanade den traditionella maktens män och dessa 
krafter tycktes inte gå att stoppa. Bättre då att försöka rikta blickarna åt ett annat håll. Maktens 
män blev nu tvungna att konstruera nya ideal, en ny allmänetik som dels kunde legitimera den 
traditionella maktordningen, dels smälta samman den med den nya tidens ideal. Denna allmänetik 
sökte och fann de bland annat i landet som sådant, i ”fäderneslandet” och i det som de kallade 
ett ”hem”. 
 

Efter 1850- och 60-talet började kyrkans auktoritet att ifrågasättas och 
sekulariseringsprocessen sköt fart. Adeln hade förlorat i ekonomisk och social betydelse och 
prästerna representerade inte längre ensamma lärdomen. Kunskapsstoffet förborgerligades 
och en kyrklig tradition övergick i en alltmer borgerlig tradition, en mer profan inriktning 
antogs. Hemmet och hembygdens natur och historia blev omhuldade ämnesområden. Det 
romantiserade hemmet, modern och barnet var en rörelse som rimmade väl med den 
tilltagande medelklassens värderingar…56 

 
5.3 Det romantiserade hemmet 
I småskolornas läroplaner syntes snart skiftet i den allmänetik som började utvecklas i det svenska 
samhället i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Moderns och hemmets roll började med 
eftertryck betonas även i pedagogiskt och didaktiskt hänseende: 
 

Ett socialpedagogiskt perspektiv dominerar med en läroplan som företrädesvis utformas i 
barnträdgårdsledarinnornas egna led och rum. Den hemlika institutionen föreskrivs. (…) 
Leken skjuts med i förgrunden och nyckelbegreppet är uppfostran snarare än undervisning. 
Moderlig omsorg och begreppet ledarinna införs istället för lärarinna. Barnen skall ledas, ej 
skolas, och deras fostran ska inte vara skolmässig utan moderlig. Flickan omtalas 
återkommande i termer av « »den själfulla lilla husmodern» och pojken beskrivs som »den 
kraftfulle byggaren». Husliga sysslor utvecklas som innehållsområde och ett praktiskt och 
skapande innehåll betonas – ett bonde- och borgarinehåll.57 

 
Det romantiserade hemmets värdegrund formeras kring ett slags extrem idyllisering av familj och 
hem. Detta kan förklaras av de samhällsförändringar som industrialiseringen medförde och som 

 
55 Vallberg Roth (2001), sid 249 
56 Vallberg Roth (2001), sid 251 
57 Vallberg Roth (2001), sid 251 
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av många upplevdes som hotande. Inte minst på grund av det traditionella försörjningsmönstret 
förändrades dramatiskt. Det traditionella bondehemmet, släktgården på landsbygden, var inte 
längre försörjningens centrum. Istället flyttades produktion och ekonomiskt liv, och därmed stora 
delar av det sociala livet – till städer och fabriker.  
 

Parallellt med att hemmet genom industrialiseringen upplöstes som produktionsenhet, växte 
det fram en fokusering och romantisering av familj och hem som kunde betecknas familism. 
(…) Familjen och hemmet betonas nu som begrepp, dess vikt understryks på allehanda sätt. 
En massiv påverkan genom texter och bilder förstärker denna ideologi. Innehållet i 
läroplanerna beskrev en kultur som i många stycken motsvarade dåtidens borgerliga 
levnadssätt och strävan. En av folkbarnträdgårdens viktigaste uppgifter var att förmedla 
borgerliga hem- och familjeideal till arbetarklassens barn och mödrar.58 

 

 
5.4 Politiska ideologiers påverkan 
Den allmänetiska och ideologiska utveckling som inleddes i Sverige och Europa i samband med 
industrialiseringen kan sägas kulminera i de bägge extrema politiska ideologierna nazism och 
kommunism. Nationalismens idévärld föddes i hög grad ur tankar om att ”nationen” i sig hade 
ett slags naturligt värde. Nationen blev därmed ett slags religion, en gud att dyrka och sätta sin 
tillit till. I texter och bilder spreds de ideal som nationalistiskt lagda makthavare på olika nivåer 
påstod borde råda i den lyckliga nationen, en central tanke var att könen hade olika roller att spela 
och att de genom att underkasta sig dessa roller på bästa bidrog till nationens bästa.  
 

Män och kvinnor skulle arbeta sida vid sida för sitt lands utveckling. Männen skulle vara 
familjeförsörjare och stå för det stora yttre samhällsbyggandet med politik, ekonomi och 
teknik, och kvinnorna för trevnaden och harmonin inuti byggnaden, det vill säga vård och 
omsorg.59  

 
Dessa idéer kan betraktas som borgerligt och liberalt allmängods under denna epok. I den 
nazistiska ideologin förstorades och förvandlades dessa värden till abnorma, extrema och 
perversa ideal. Nazismen lämnade därmed också alla kopplingar till den rumsrena nationalismen 
och blev en egen perverterad våldsideologi. När Nazityskland anföll Sovjetunionen var det 
inledningen på ett krig som har beskrivits som ”…den tyska romantikens krig mot 
upplysningsidéerna.”60  

Att nazismen fick många så många anhängare i Europa och framför allt Tyskland så snabbt 
berodde antagligen på att nazismens grundideal - i mindre extrem form - hade präglat europeiska 
samhällen i flera decennier innan de tyska nazisterna dök upp på scenen. I Sverige var till exempel 
en rasistisk gren av ämnet biologi, rasbiologi, en etablerad och erkänd vetenskap. Manegen var 
redan krattad när Adolf Hitler inledde sin politiska agitation. Sedan tillkom historiska 
omständigheter som gynnade nazismens tillväxt, bland annat Tysklands nederlag i första 
världskriget med den påföljande ekonomiska depressionen och kommunisternas 
maktövertagande i Ryssland 1917. Men många forskare har pekat på industrialiseringens 
omvälvningar som den kanske starkast bidragande orsaken till nazismens lockelse. Nazismen 
erbjöd en synnerligen enkel förklaringsmodell som påminde om hänvisningarna till allvetande 
gudar och konungar i äldre tider. När nu nationen och hemmet - och med dessa förknippade 
förmoderna värden som hantverk och landsbygdsliv - utpekades som alltings centrum och källa 

 
58 Vallberg Roth (2001), sid 252 
59 Vallberg Roth (2001), sid 253 
60 Johansson, Alf W (1997): ”Den nazistiska utmaningen - aspekter på andra världskriget”, (fjärde upplagan), 
Stockholm. Rabén Prisma, sid 162 
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till allt gott var det ett budskap som var lätt att ta till sig i en tid som upplevdes som 
fragmentiserad och moraliskt komplicerad att förhålla sig till.  
 

En fjärde infallsvinkel slutligen har varit att försöka förstå nationalsocialismen utifrån dess 
ideologi, utifrån dess världsåskådning och propaganda. Här har man speciellt kommit att 
understryka nationalsocialismens karaktär av ideologisk reaktion mot det moderna 
industrisamhället. Man har betonat nationalsocialismens karaktär av kamprörelse mot alla 
modernistiskt verkande krafter: industrialisering, rationalisering, sekularisering och 
urbanisering. Mot storindustrin ställdes i den nationalsocialistiska propagandan hantverket, 
mot rationalisering den individuella omsorgen, mot sekularisering hängivenheten, mot staden 
och stadskulturen landet och de lantliga idealen.61 

 
5.5 Nils Holgersson kommer in… 
I Sverige kom nationalismens värderingar ofta till uttryck i romantiserande och idylliserande 
kulturyttringar om det påstått svenska i den svenska kulturen. En sådan yttring som fick stort 
genomslag var författaren Selma Lagerlöfs lärobok i geografi Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige. Den gavs ut i två delar under 1906-07 och var ett slags läsebok i geografi och den spreds i 
stora upplagor till skolorna, enligt en uppgift trycktes och spreds i 140 000 exemplar enbart under 
de två första åren.62 Med lyrisk och romantisk ton beskrev Selma Lagerlöf Sveriges landskap, 
traditioner, byggnader, natur, kultur och regionala särdrag genom den lilla pojken Nils 
Holgerssons ögon när han flyger på en gåsrygg genom Sverige: 

Det måste erkännas, att fastän många präktiga byggnader äro resta i Skåne, finns ingen bland 
dem, som har så vackra väggar som det gamla Kullaberg. Kullaberg är lågt och långsträckt. 
Det är ingalunda ett stort eller mäktigt berg. På det breda bergtaket ligga skogar och åkerfält 
och en och annan ljunghed. Här och där resa sig runda ljungkullar och nakna bergknölar. 
Däruppe är inte synnerligen vackert; där ser det ut som på all annan höglänt mark i Skåne.  
Den, som går på landsvägen, som löper fram mittöver berget, kan inte låta bli att känna sig 
en smula besviken. Men så händer det kanske, att han viker av från vägen, går ut mot bergets 
sidor och ser ner för branterna, och då finner han med ens så mycket sevärt, att han 
knappast vet hur han skall hinna beskåda det alltsammans. Ty det förhåller sig så, att 
Kullaberg inte står på land med slätter och dalar omkring sig som andra berg, utan det har 
rusat ut i havet så långt, som det har kunnat komma. Ingen (sic) den minsta sträcka land 
ligger nedanför berget och skyddar det mot havsvågorna, utan dessa nå ända fram till 
bergväggarna och kunna nöta dem och forma dem efter sitt välbehag.63 

Lägg märke till den karaktäristiska, hyllande tonen hos en författare som i tidens anda tycks sakna 
kritisk distans till sitt ämne och därför främst ägnar sig åt att lovsjunga nationen och dess 
landskap, inte åt att analytiskt presentera ett geografiskt material. Det målande, poetiska språket 
är förrädiskt vackert som i turistreklam med håller samtidigt en bländande litterär kvalité eftersom 
det tycks syfta inte endast till att barn och ungdomar skall lära sig geografi utan lika mycket till att 
de skall falla in i hyllningskören till landytan, begreppet, nationen - Sverige. Notera också de nya 
tidernas inverkan genom att hänvisningar och referenser till guds och kungens åsikter saknas. 
Selma Lagerlöfs strävan verkar vara att så objektivt som möjligt beskriva Sveriges geografi och ge 
barn och ungdomar en möjlighet att lära sig den. Att hennes bok var nationalromantiserande är 
antagligen något som vi endast kan se i efterhand när vi kan jämföra epokers värderingar med 
varandra. Selma Lagerlöfs utgångspunkt var att bryta med det gamla sättet att skriva om och 

 
61 Johansson (1997), sid 78ff 
62 Hägg, Göran (1996): ”Den svenska litteraturhistorien”, Stockholm, Wahlström & Widstrand, sid 296 
63 Lagerlöf, Selma,”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”, http://runeberg.org/nilsholg/k5.html 
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förmedla kunskap, ett sätt som hade sina rötter i medeltidens och reformationens kristna 
traditioner. 

Nils Holgerssons resa förebådade en ny tid i skolorna. I efterhand har den bedömts 
representera ett genomslag för nya etiska och pedagogiska tendenser inom skolorna, inte minst i 
dess synsätt på barn som tänkande varelser. Den anses också ha bidragit till en närmast 
revolutionerande förnyelse av det svenska språket: 
 

Idag är det kanske lite svårt att inse hur litterärt revolutionerande historien om pojken som 
förtrollas till en tvärhands höjd och sedan färdas på gåsrygg genom Sverige från söder till 
norr och tillbaka igen egentligen var. Vi är från modern populärkultur vana vid talande djur. 
Idén kom från Rudyard Kiplings djungelberättelser, men Selma Lagerlöf gav det hela dess 
definitiva form. Disney vore otänkbar utan henne. Vi har sett många barnböcker utan öppet 
moraliserade eller religiös tendens. Vi tycker, förhoppningsvis, att det är alldeles självklart att 
en bra bok för barn behandlar dem som tänkande varelser, utan nedlåtande hållning – att den 
således också är en bra bok för vuxna. Att språket var revolutionerande ser vi förstås inte 
heller. Men nystavad, enligt Bergs påbud, med enkel meningsbyggnad och med verbens 
pluralformer borttagna i dialogen har boken antagligen gjort mycket för att etablera vår 
nuvarande språkform. Dess rent litterära överlägsenhet kan vi däremot fortfarande se.64 

 
Författaren och litteraturforskaren Göran Hägg går dessutom så långt att han påstår att Selma 
Lagerlöfs och andra betydande författares bidrag till läroboksskrivandet under denna tid höjde 
undervisningsnivån kraftigt i folkskolan.  
 

Har någonsin en allmän skola gjort skäl för beteckningen ”Europas bästa” är det antagligen 
dåtidens svenska folkskola. Fortfarande starkt kyrkligt påverkad öppnade den sig snabbt för 
nya vetenskapliga rön och litterära impulser. På initiativ av Fridtjuv Berg (1851-1916), 
folkskollärare och med tiden skolminister i Staafs ministärer, engagerades landets främsta 
författare för serien Läseböcker för Sveriges barndoms- och ungdomsskolor. Så tillkom 
Selma Lagerlöfs Nils Holgersson 1906-07. Likaså Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar 
1908-10 och Sven Hedins Från pol till pol 1911…”65 

 
 

5.6 …Och Luther åker ut 
1919 års utbildningsplan anses ha inneburit ett allmänt formellt trendbrott för det ideologiska 
klimatet kring och i skolorna. Kungens och guds påstådda åsikter framträdde inte längre så tydligt 
i styrdokumenten, även om kyrkorepresentanter på lokalplanet behöll mycket av sin makt över 
skolorna. ”Kyrkoherden var självskriven som skolstyrelsens ordförande ända fram till 1930-
talet.”66 Skolornas oberoende status stärktes också av att färre och färre barn var tvungna att 
arbeta för sina familjers försörjning. Det innebar att fler och fler barn gick till skolorna och 
stannade där längre tid.  
 

Timantalet för kristendomsundervisningen halverades i stort sett, och Luthers lilla katekes 
lyftes bort som läromedel i skolan till förmån för biblisk historia. I stället ökade utrymmet för 
övriga ämnen, inte minst för gymnastik och räkning, och för det nya ämnet 
hembygdskunskap.67 

 
Den förändrade allmänetiken i samhället gav i styrdokumenten utrymme för nya former av 
pedagogiska metoder. En tydlig strävan inom pedagogiken var att bryta med den tidigare 

 
64 Hägg (1996), sid 362 
65 Hägg (1996), sid 297 ff 
66 Hartman (2005), sid 41 
67 Hartman (2005), sid 47 ff 
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passiviserande och reproducerande undervisning som syftade till att konservera och bevara 
rådande värderingar och samhällsstrukturer. En arbetande, aktiv elev skulle istället formas och 
sättas i centrum. Lärarpredikanterna på auditoriet skulle ersättas av forskare i laboratoriet. 1919 
års utbildningsplan sammanfattade denna strävan i bland annat följande punkter: 
 
• att lära genom att göra 
• handens arbete 
• den andliga brottningen med problemen 
• skolan ett laboratorium, inte ett auditorium68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 Hartman, sid 48 
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6. Folkhemsdemokratins värdegrund  
I slutet av 1920-talet skedde avgörande förändringar i det svenska samhällets maktordning. Det var 
den allmänna rösträttens införande 1918-21 som innebar att alla vuxna män och kvinnor fick 
samma rätt att rösta i allmänna val till kommuner och riksdag.69 Utvecklingen innebar att landet 
demokratiserades ytterligare i och med att ledamöterna i regering och riksdag nu i praktiken 
kunde sägas representera folkmajoritetens åsikter, inte endast en välbärgad minoritetsgrupps 
åsikter. Däremot kvarstod systemet med två kammare i riksdagen och det var endast till den 
andra kammaren som direktval bland befolkningen ägde rum. Ledamöterna i första kammaren 
utsågs av landstingen. 70  Den politiska och formellt demokratiska maktordningen med 
parlamentarism och oinskränkt rösträtt för alla vuxna skulle senare etableras slutgiltigt i och med 
avskaffandet av tvåkammarriksdagen och införandet av en enda direktvald riksdag år 1971.71 

Resultatet av rösträttens införande avspeglade sig omedelbart i valresultaten. Det parti som 
framför allt representerade arbetarklassen, socialdemokraterna, fick snabbt ett ökande väljarstöd. 
Redan 1920 var väljarstödet så starkt att partiet bildade sin första, om än kortlivade, regering. Det 
var början till en långvarig dominans för partiet och dess nära allierade – framför allt 
fackföreningarna - på den svenska politiska scenen.72  

Kungen och kyrkan hade nu förlorat det mesta av sitt politiska inflytande, även om 
kungens formella inflytande på politiken kvarstod till 1970-talet. I stället tog andra maktstrukturer 
allt större plats på den ekonomisk-politiska scenen. Framför allt kunde många svenska storföretag 
före, under och efter första och andra världskriget skörda rekordvinster eftersom Sverige på olika 
sätt lyckades undkomma direkt inblandning bägge krigen. En nära samverkan mellan storföretag 
och socialdemokraterna gjorde att Sverige från och med 1930-talet utvecklades till något som i 
varje fall liknande det som socialdemokraternas partiledare Per Albin Hansson hade kallat 
”folkhemmet” i ett tal 1928. Det var en beskrivning av det idealsamhälle som P A Hansson 
menade att partiet eftersträvade politiskt genom ett: ”…nedbrytande av alla sociala och 
ekonomiska skrankor, som nu skiljer medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande 
och beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrade och utplundrare”.73 

 
Efter andra världskriget präglades svenskt samhällsliv av en socialdemokratisk 
folkhemspolitik med en snabb expansion av den offentliga sektorn. Utvecklingen gick från 
bondesamhällets självhushållning i familjen till en planmässig hushållning där stat och 
kommun fick ett allt större inflytande över socialiserande funktioner. Det var först i början 
av 1980-talet som en stramare budgetpolitik började bedrivas i oljekrisernas och 
konjunkturväxlingarnas spår. 1950-talet betecknas som en period med stark välståndsökning 
för alla samhällsklasser i Sverige, med ökade realinkomster och större fritid för de 
yrkesverksamma. Mest påtaglig blev standardförbättringen för löntagarna inom industrin. 
Bilism, flyg och television fick sitt breda genombrott, vilket ökade rörlighet och 
kommunikation i samhället. Parallellt med standardförbättringarna skedde en 
strukturförändring i samhället där jordbruket minskade i omfattning, medan främst 
servicenäringarna växte till.74 

 

6.1 Samförstånd, välstånd, likriktning 
Efter andra världskrigets slut 1945 inriktades svensk politik på utjämning av materiella, sociala 
och intellektuella skillnader. Skolorna ansågs vara ett av de viktigaste verktygen för att 

 
69 Nationalencyklopedin (2008-12-05): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/715409 • Enkel 
70 Nationalencyklopedin (2008-12-05): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/1077952 • Kort 
71 Nationalencyklopedin (2008-12-09): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/1083967 • Kort 
72 Nationalencyklopedin (2008-12-05): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/135128 • Lång 
73 Nationalencyklopedin (2008-12-05): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/172560 • Lång 
74 Vallberg Roth (2001), sid 256 
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åstadkomma denna utjämning. Till grund för detta tänkande låg bland annat forskningsteorier 
som betonade likartade behov hos alla människor och likartade lösningar på deras problem. I 
tiden låg också påverkan från politiska ideologier som socialism och de extrema former av 
kommunism som tillämpades i bland annat Sovjetunionen och Kina. Sovjetunionen var ett land 
som på grund av sitt bidrag till segern i andra världskriget klev fram som en supermakt på 
världsarenan och snart blev den ena parten i det ideologiska, i huvudsak icke-militära krig som 
brukar kallas det kalla kriget mellan det sovjetledda östblocket och det USA-ledda västblocket. I 
socialismens och kommunismens ideologier var likriktning och centralisering mycket 
framträdande politiska mål och i Sverige påverkade de i hög grad den dominerande politiska 
sfären kring socialdemokraterna. I läroplanerna efter 1950-talet kunde tidens idéer avläsas: 
 

Den utvecklingspsykologiska och sociologiska vetenskapen dominerade perioden från 1950- 
till 1970-talet, det vill säga en vetenskapligt-rationell era. Naturvetenskaplig forskning blev 
måttstocken för god, neutral och objektiv forskning; ett naturvetenskapligt innehåll bredde 
också ut sig i läroplanerna. Den psykologiska vetenskapen producerade teorier om den 
mänskliga utvecklingens universella lagbundenheter, med andra ord ett slags moderna 
rationella helhetslösningar som var universella och lika för alla människor. 
Jämlikhetsaspekterna betonades i den progressiva och socialt förankrade pedagogiken. 
Centraliseringen och den statliga regelstyrningen var inriktad på att skapa en enhetlig förskola 
med likvärdig kvalitet i hela landet, en likhetsskola. Ett likhetsmönster kunde således urskiljas 
i både den politisk-ideologiska och teoretiska utvecklingen.75 

 
Ett övergripande mål för de allmänna skolorna var nu klart och tydligt att bidra till och att förändra 
samhällsutvecklingen.  
 

Efter andra världskriget riktades intresset mot USA och den progressiva pedagogiken. Barnet 
ställdes i centrum för skolans arbete. Elevens förmåga att själv söka kunskap skulle tränas. 
Individualisering och psykologisering blev nya lösenord. Man såg den enskilde individens 
utveckling som grunden för hela samhällets utveckling. Därigenom blev också skolan ett 
instrument för målet att ändra och utveckla samhället.76 

 
Socialdemokraten Olof Palme formulerade 1969 i tidens anda av social ingenjörskonst hur han 
föreställde sig att samhället och individen gemensamt skulle utvecklas genom utbildning: 
 

Utbildningspolitiken har en enorm betydelse för samhällets sociala, kulturella, ekonomiska 
och politiska framsteg. En ökad yrkesskicklighet och ett ökat tekniskt kunnande ger 
samhället ett kraftigt tillskott i form av ekonomisk avkastning. Både för samhället och 
individen är utbildning en lönsam företeelse, en investering.77 

 
Dessa framsteg skulle nås med hjälp av successiva reformer av skolorna som genomfördes under 
främst 1950- och 1960-talet. Dessa avskaffade det gamla allmänna skolsystemet för barn och 
ungdomar och istället infördes förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, samtidigt 
centraliserades makten över skolornas genom införandet av övergripande, statliga organisationer 
och en hårdare regelstyrning från statsmakterna. Enligt Olof Palme var jämlikhet – genom 
likriktning – det uttalade målet med dessa reformer. 
 

Där finns en tydlig minsta gemensam nämnare, och det är jämlikhetstanken. Vi arbetar med 
förskolan, genom en statlig utredning, och siktar in oss på att skapa en allmän förskola där 

 
75 Vallberg Roth (2001), sid 256 
76 Hartman (2005), sid 54 
77 Hildebrand, S (1969): ”Skolan - en spjutspets mot framtiden - intervju med Olof Palme, utbildningsminister”, 
Kurskompendium från Högskolan Dalarna, sid 7 ff 
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alla barn går. Det är ett aktivt medel att motverka alla psykiska och sociala handikapp. 
Samverkan börjar praktiseras tidigare osv. Översynen av grundskolans läroplan innebär att 
klasserna ska vara sammanhållna ända upp i nian. Detta är ett led i vår strävan att skapa en 
för alla elever gemensam referensram. Reformen innebär också en klar breddning, en senare 
specialisering av kunskapsstoffet, inriktad på breda sektorer av arbetsmarknaden. När det 
gäller den nya integrerade mellanskolan, där alla gymnasiala skolformer sammanslås till en 
gemensam, innebär den ett kraftigt steg i riktning mot likvärdighet mellan praktiska och 
teoretiska utbildningsvägar. En alltför tidig uppdelning av eleverna leder till sociala 
orättvisor.78 

 

6.2. Det goda livet eller: Blir du lönsam lille vän? 
De mest iögonfallande förändringarna efter andra världskriget var antagligen de organisatoriska 
förändringarna av svenska skolor. Men hur förändrades de värderingar som styrde skolorna, 
fanns det en ny allmänetik på samhällelig nivå i Sverige som snabbt kunde ersätta den 
protestantiska kristendomens, kungens, nationalismens och det romantiserade hemmets etik även 
i skolornas värdegrundsdokument? Om den fanns så föreföll den numer vara kopplad till 
folkhemmets idéer om solidaritet och ett jämlikt samhälle genom ekonomisk-politiska åtgärder 
medan organiserade andliga, nationalistiska och framför allt religiösa inslag inte tycktes stå särskilt 
högt i kurs: 
 

Under i synnerhet 1960-talet växte sig en solidaritetskänsla med både samhälle och 
medmänniskor allt starkare och gränsen mellan samhällsklasser började suddas ut. Statens 
funktion uppvärderades och stod som garant för det goda livet.79 

 
En symbolisk dödsstöt för den formella och officiella protestantiska kristendomens värdegrund 
sattes när kristendom ströks som skolämne år 1969.80 Men kristendomen som statsreligion med 
bred folklig förankring var dock marginaliserad långt innan dess. En symbolisk markering om att 
samhället inte längre accepterade lärares och annan skolpersonal våldsanvändning mot elever 
kom genom avskaffandet av ”skolagan” 1958. Den lagliga rätten för skolpersonal att misshandla 
elever fysiskt överlevde ända in i folkhemmets 1950-tal. Ett begrepp som i allt högre grad kom att 
prägla värdegrunden för skolor och samhälle blev – demokrati. I grundskolornas första läroplan, 
lgr 62, kom det till uttryck på bland annat följande sätt: 
 

Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. 
Men friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål: de måste vara grundvalen 
för samarbete och samverkan. Skolans sociala fostran skall därför grundlägga och 
vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, som i en tid av stark utveckling kan bära upp 
och förstärka demokratiens principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan 
kön, nationer och folkgrupper. Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans 
egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten för (sic) till personlig 
integritet är en huvuduppgift också för den sociala fostran, som skolans verksamhet skall 
omfatta.81 

 

 
78 Hildebrand (1969), sid 10 
79 Vallberg Roth (2001), sid 256 
80 Hägg (1996), sid 549 
81 Eriksson, Stefan & Toivonen, Lisa (2005): ”Lärares förhållningssätt till värdegrunden – en kvalitativ studie 
av två skolors förutsättningar för en gemensam syn och förståelse av värdegrundsbegreppet”, finns som PDF-
fil: 
http://www.uppsatser.se/om/L%C3%A4rares+f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt+till+v%C3%A4rdegru
nden/, kapitel 2.1.2 
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Orsakerna till den nya uppslutningen kring värdet demokrati stod dels att finna i den politiska 
extremism som hade lett till andra världskrigets nazistiska katastrof, dels i den totalitära, 
antidemokratiska utvecklingen av kommunismen i Sovjetunionen och dess lydstater. Men även i 
de historiska erfarenheterna av hundratals år av religiös indoktrinering. 
 

Erfarenheterna från 1930- och 40-talen skapade en stor politisk majoritet för förslaget att 
förstärka skolans demokratifostran. Man ville »vaccinera» eleverna mot totalitära och 
odemokratiska tendenser i framtiden. Särskild undervisning i samhällskunskap skulle bidra till 
detta. En allmänt höjd bildningsnivå likaså. Man ville även demokratisera 
utbildningsväsendet så att tidigare eftersatta grupper från arbetarklass och glesbygd kunde 
ges bättre möjligheter till fortsatta studier. (…) Banden till kyrkan bröts definitivt. 
Undervisningen i religion skulle inte längre ha en konfessionell inriktning.82 
 
Det tidigare moraliska projektet, som under 1930- och 40-talet definitivt börjat övergå i ett 
vetenskaplig-rationellt projekt, blommade ut efter kriget. Självständighetsfostran och 
frigörelse, psykologisk och social utveckling utifrån demokratiska samhällsmål ingick i planer 
för både förskola, fritidshem och skola. Aktivitetspedagogiken (aktivitetsstationer, fria 
självständiga val, grupparbete) fick ett förnyat genomslag med individens vardagserfarenheter 
i centrum. En »individkollektivistisk» fostran var betecknande i både förskola, fritidshem och 
skola.83 

 
Den amerikanske forskaren John Dewey var en av dem som under denna tid drev idéerna om 
utbildning som den kanske viktigaste faktorn för att långsiktigt förankra ett demokratiskt styre. 
Han motiverade även demokratins fördelar i ett bredare, socialt perspektiv. 
 

Demokratins engagemang för en ökad utbildning är ett välkänt faktum. En ytlig förklaring är 
att en regim som är baserad på allmän rösträtt inte kan bli framgångsrik om inte de som 
väljer och följer sina ledare är utbildade. Eftersom ett demokratiskt samhälle förkastar 
principen om en utifrån hämtad auktoritet, måste det finna en ersättning i frivilligt 
engagemang och intresse, och det kan skapas endast genom utbildning. Men det finns en 
djupare förklaring. En demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand en form av 
liv i förening med andra, av gemensam, delad erfarenhet.84 

 
1970 fick även gymnasieskolorna och vuxenutbildningen egna läroplaner och 1998 kom den 
första för förskolorna.85 En mer outtalad värdegrund som inte var särskilt tydliggjord i någon av 
läroplanerna var den som redan under förmoderna epoker hade skapats genom utvecklingen av 
kristendomens etik till Luthersk arbetsmoral och det som Max Weber kallade kapitalismens anda 
(se kapitel 4). Den arbetsmoral som hade utvecklats bland många svenskar genom kristen fostran 
till underordning och acceptans av sin lott i livet passade som hand i handsken för det storskaliga 
industri- och konsumtionssamhälle som växte fram i Sverige. Småbrukare, torpare och 
diversearbetare flyttade in till växande städer och samhällen och som industriarbetare fogade de 
sig i industriernas arbetsvillkor medan allt eventuellt missnöje organiserades strikt genom 
centralstyrda fackföreningars åtgärder. I teorin sade sig den svenska socialdemokratin ofta vara 
för ett blandekonomiskt system, men i praktiken accepterade partiets ledande kretsar det 
kapitalistiska systemet så länge det tjänade vad partiet ansåg vara allmänhetens och väljarnas 
intressen. Olof Palme talade om att: ”Både för samhället och individen är utbildning en lönsam 
företeelse, en investering” och detta ekonomiska språkbruk var naturligtvis ingen slump. 
Skolornas främsta mål vid sidan av den demokratiska fostran var att skapa individer som kunde 

 
82 Hartman (2005), sid 51 
83 Vallberg Roth (2001), sid 258 
84 Eriksson & Toivonen (2005), kap 2.1.2 
85 Nationalencyklopedin (2008-12-10): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/247250 • Lång 
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passa in i och tjäna det ekonomiska systemet. Olof Palme formulerade det som så att: ”En ökad 
yrkesskicklighet och ett ökat tekniskt kunnande ger samhället ett kraftigt tillskott i form av 
ekonomisk avkastning”. I en satirisk och numer klassisk illustration till folkhemsdemokratins 
skolideologi målade konstnären Peter Tillberg en tavla med titeln ”Blir du lönsam lille vän?” 
Tavlan visar ett antal håglösa, kusligt likriktade och strikt uppradade barn sittande i skolbänkar, 
färdiga att marschera in i systemet och bli lönsamma. 86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 Hartman (2005), sid 71 
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7. Individualismens och pluralismens värdegrund   
Den enskilda händelse under 1900-talet som antagligen bäst symboliserade övergången från en 
global politisk maktordning till en annan var Berlinmurens fall 1989. Det var en visuellt mycket 
tydlig slutpunkt för sovjetkommunismen som politisk ideologi när muren som delade Berlin 
monterades ned och hackades sönder bit för bit av frihetslängtande tyskar i direktsänd teve. Det 
kalla kriget mellan öst och väst hade upphört mer eller mindre över en natt föreföll det. När 
Sovjetunionen självt upphörde att existera 1991 stod det dock klart att landet gradvis hade ruttnat 
inifrån under en längre tid. 87  På ett globalt plan innebar detta att västvärldens ekonomisk-
politiska grundidéer, kapitalism och demokrati, på många håll ansågs ha visat sig överlägsna 
kommunismens och socialismens ideologier. 

Även i det svenska samhället fick denna utveckling långtgående följder för den befintliga 
maktordningen. Socialdemokraternas närmast monopolliknande ställning på den politiska scenen 
bröts på allvar och utvecklingen i öst gav indirekt upphov till det svenska medlemskapet i 
Europeiska Unionen, EU. Folkhemmet skakade i grunden när arbetarrörelsens organisationer 
tappade medlemmar i allt raskare takt samtidigt som samhällsekonomin hamnade i djupa, 
återkommande kriser med hög arbetslöshet och försämrad levnadsstandard för många. Samtidigt 
ökade migrationen kraftigt till Sverige från andra delar av världen och de många nya 
minoritetsgrupperna bidrog till en ökad heterogenitet inom alla sektorer av samhället. År 2000-
2007 fick exempelvis mellan 30 000 och 50 000 människor svenskt medborgarskap varje år, 2006 
betraktades som ett rekordår då 51 239 människor fick svenskt medborgarskap.88 En rad tekniska 
uppfinningar inom framför allt tele- och datakommunikation - till exempel internet och 
mobiltelefoni - gav helt nya förutsättningar för ekonomi och politik.  

 

7.1 Större individuellt ansvar 
Dominerande politiker från såväl borgerligt som socialdemokratiskt håll genomförde en rad 
förändringar med en gemensam nämnare – ett större ansvar lades på individerna. Det som staten 
tidigare hade tagit ansvar för skulle nu skötas av människorna själva. Marknadsekonomiska 
mekanismer ansågs kunna sätta fart på ekonomin i sin helhet och på så vis stärkte även många 
privata företag sin ställning på den offentliga sektorns bekostnad. En sådan förändring skedde 
exempelvis inom det svenska pensionssystemet. Samtidigt decentraliserades beslutsfattande och 
organisationsstrukturer på en lång rad områden inom offentlig sektor, bland annat inom det 
svenska skolsystemet, vilket ofta motiverades som att en demokratisering ägde rum.89 
 

Från mitten av 1980-talet blåser det nyliberala vindar och högerpositionerna stärks. Runt år 
2000 kännetecknas samhället av förändringar med nya kommunikationsformer, 
mångkulturalitet och snabb globalisering. I informationsströmmen talas det om den nya 
globala ekonomin och individuell kapitalism; t ex individuellt aktie- och pensionssparande, 
individuella kompetenskonton och individuell lönesättning. Ett ekonomiskt och 
kommunikationstekniskt tänkande och språkbruk breder ut sig. (…) Dagens samhälle har 
många namn som till exempel senmodernt, högmodernt, nätverkssamhälle, 
kommunikationssamhälle, ett lärande samhälle, det osynliga samhället. Samhällsomvandling 
och strömningar i politik och ideologi, kultur, ekonomi och vetenskap sammanstrålar delvis i 
ett ömsesidigt förstärkande mönster.90 
 

Den nya, dominerande allmänetik som började göra sig gällande i det svenska samhället efter 
folkhemsepoken kunde således sägas ha sin tyngdpunkt i värden som individualism, ekonomi 

 
87 Nationalencyklopedin (2008-12-10) http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/1020163 • Kort 
88 Statistiska Centralbyrån, SCB (2008-12-10): http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 
89 Hartman (2005), sid 67 
90 Vallberg Roth (2001), sid 261 
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(kapitalism) och demokrati. Andliga värden som religion stod synnerligen lågt i kurs efter den 
protestantiska kristendomens tillbakagång. Den folkhemssolidaritet mellan människor och 
samhällsgrupper som utvecklades efter andra världskriget tycktes ha trängts tillbaka. Detsamma 
gällde uppfattningarna om staten som alla goda gåvors givare. 

 

 
7.2 ”Professionalisering” genom decentralisering  
I slutet av 1980-talet inleddes omfattande förändringar av de svenska skolornas organisation. 
Bakgrunden var en tidvis relativt hård kritik mot den centraliserade, statligt styrda organisation 
som hade byggts upp kring skolorna efter andra världskriget.  

Systemet sågs av många som alltför byråkratiskt och resursslukande. Med ledord 
som ”avreglering”, ”decentralisering”, ”demokratisering” och ”professionalisering” lade den 
dåvarande socialdemokratiske skolministern Göran Persson fram ett utredningsförslag som gav 
kommunerna huvudansvaret för den vardagliga, praktiska skolverksamheten liksom den 
ekonomiska makten över skolornas organisationer. Tanken var att regering och riksdag i 
fortsättningen skulle besluta om de övergripande målen för skolorna medan kommunerna och 
skolorna själva skulle fatta beslut om hur målen skulle förverkligas i verksamheterna. Den lokala 
styrningen skulle övervakas och styras parallellt med hjälp av styrdokument och centralt 
genomförda utvärderingar.91 

Den kommunstyrda organisationen kring skolorna innebar att helt nya typer av 
styrdokument arbetades fram. De detaljerade läroplanerna på flera hundra sidor som tidigare var 
standard ersattes under 1990-talet av övergripande läroplaner på ett femtiotal sidor. I dessa 
läroplaner tydliggjordes det som kallas värdegrunden men många ansåg att det mest handlade om en 
kosmetisk förändring. Däremot fanns det – som ett resultat av de för tillfället styrande 
politikernas skiftande ideologier – relativt betydande skillnader i betoningen av värdegrundens olika 
delar: 
 

I stort sett motsvarar värdegrunden avsnitten om mål och riktlinjer i tidigare läroplaner. I 
lärarjargongen kallades dessa partier ibland för »poesidelen», som en markering av deras 
sekundära betydelse i förhållande till kursplanen och de anvisningar som tidigare dominerade 
styrdokumenten. Med 1990-talets läroplaner har förutsättningarna ändrats. (…) Det har 
funnits en kontinuitet i diskussionen om skolans grundläggande värden. Men det finns en 
märkbar nyansskillnad: de formuleringar som finns i Lgr80 om internationell solidaritet och 
rättvisa har tonats ned till förmån för en mer individinriktad värdeskala.  Det finns ytterligare 
en detalj som belyser dagspolitikens betydelse för läroplansfrågorna. Formuleringen om att 
de i värdegrunden ingående värdena har förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism finns inte med i förskolans läroplan. Läroplanerna för det obligatoriska 
skolväsendet Lpo94 och det frivilliga skolväsendet Lpf94 sjösattes av en borgerlig regering 
där kristdemokraterna ingick. Beslutet om förskolans läroplan Lpfö98 förbereddes däremot 
av en socialdemokratisk regering.92 

 

7.3 Marknadsekonomi betonas i skolsystemets organisation 
Kapitalismens marknadsekonomiska logik började även den betonas tydligare i den nya 
organisation som växte fram under 1990-talet. Socialdemokrater och borgerliga politiker stod 
enade kring ett skolsystem som byggde på grundprinciper om valfrihet, utbudsvariation och 
resurstilldelning beroende på efterfrågan. Det vill säga att eleverna valde skola i ett utbud av 
skolor och de skolor som lyckades locka till sig flest elever fick också mest resurser. Motsvarande 
minskning av resurser blev därmed följden för skolor som lockade färre elever. Detta var ett 

 
91 Hartman (2005), sid 67 
92 Hartman (2005), sid 68 ff 
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system som i hög grad syftade till att skapa en ny marknad för fristående skolor, det vill säga 
skolor som drevs av icke statliga eller kommunala aktörer som exempelvis privata företag. Ett 
annat syfte var att genom marknadsekonomiska förhållanden skapa konkurrens mellan fristående 
skolor och kommunala skolor i tron att detta skulle leda till bättre skolor generellt sett. Enligt 
skolforskaren Sven Hartman var de villkor som gavs för fristående skolor i Sverige under 1990-
talet de kanske mest generösa i världen. Inte minst för att fristående skolor genom garanterade 
skattepengar kunde arbeta under i stort sett samma villkor som kommunala skolor.  
Marknadsstyrning och konkurrenstänkande blev därmed ett outtalat men tydligt värde som sällan 
eller aldrig nämndes i styrdokumenten, men som ändå kunde antas styra mycket av den dagliga 
verksamheten i skolorna bland lärare, elever och annan skolpersonal: 

 
Också eleverna konkurrerar med varandra om betyg och attraktiva platser; lärarna 
konkurrerar med varandra genom undervisningsresultat och individuell lönesättning. 
Valfriheten och konkurrensen kräver mätbarhet så att skolornas, lärarnas och elevernas 
resultat kan jämföras. Betyg, tester och skolstatistik får ökad betydelse. Marknadsstyrningen 
fordrar en ny typ av ledarskap. Kunskaper i management, ekonomi och retorik blir viktigare 
än pedagogisk erfarenhet.93 

 
I det individualiserade, kapitalistiska och formellt demokratiska samhälle som utvecklas betonas 
pluralism (mångfald) inom ramarna för samhällets ekonomiska och formellt demokratiska 
spelregler. Detta kan ses som något av en reaktion mot en av de dominerande idéerna under 
folkhemsepoken, strävan efter jämlikhet genom likriktning. Pluralism börjar mer och mer ses som 
ett värde i sig självt vilket avspeglas även i styrdokumenten vad gäller exempelvis etnicitet och 
kultur. En allt starkare betoning av värdet ”kulturell mångfald” är ett uttryck för denna 
förändring. 
 

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. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både 
möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.94 
 

Kön, sexualitet, jämställdhet och funktionshinder är andra kategorier inom vilka pluralism 
betonas och anses utgöra ett egenvärde som alla bör slå vakt om: 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i 
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. 
Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas.95 

 

7.4 Värdegrunder på lokal nivå 
En effekt av det sena 1900-talets förändringar av skolväsendet var decentraliseringen av 
beslutsfattandet. Hur den centrala nivåns ambitioner skulle förverkligas i praktisk verksamhet 
blev i än högre grad en fråga för respektive skola, i samråd med en lokalpolitisk nämnd eller 
styrelse. Beträffande skriftliga värdegrunder så har det blivit allt vanligare att enskilda förvaltningar 
eller skolor utarbetar egna styrdokument. Ett exempel är gymnasieskolan Hagagymnasiet i 
Borlänge kommun som vid sidan av läroplanens, den lokala skolplanens och den lokala 

 
93 Hartman (2005), sid 70 
94 Skolverket, ”Läroplan för de frivilliga skolformerna”, Lpf 94, finns som PDF-fil på: 
http://www.skolverket.se/sb/d/468/a/1841, sid 3 
95 Skolverket, Lpf 94, sid 3 
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verksamhetsplanens värdegrunder har tagit fram en lokal likabehandlingsplan som mycket 
konkret beskriver hur skolans värdegrund skall kunna omsättas i praktiken: 

 
Hagagymnasiets målsättning: 
Att elever och personal visar respekt och tolerans för varandras personer och åsikter, och 
känner trygghet och gemenskap. Arbete och samvaro i skolan skall också präglas av 
jämställdhet och öppenhet. Kränkande och diskriminerande handlingar såsom våld, 
mobbning och rasism skall stävjas och förebyggas. Det är varje elevs rättighet att känna sig 
trygg i sin skolmiljö, och ingen ska känna sig rädd eller orolig att komma till skolan.96 
 

Denna mer allmänna ”målsättning” påminner i hög grad om de värden som finns i exempelvis 
läroplanen för gymnasieskolorna, Lpf94. Men till skillnad från läroplanen så innehåller 
likabehandlingsplanen mer detaljerad vägledning vad gäller till exempel förebyggande insatser för 
att motverka kränkande och diskriminerande behandling. Den innehåller även handlingsplaner 
med en lista över vilka åtgärder som skall vidtas vid fall av kränkande behandling och inte minst 
definitioner av vad skolan anser vara kränkande och diskriminerande behandling: 
 

Definition av kränkande behandling. 
 
Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för social uteslutning, fysiskt och psykiskt våld, 
trakasserier (t.ex. sexuella) och den yttersta formen; systematisk mobbning. 
Exempel på kränkande handlingar kan vara: 
 
Psykiskt 
- Uteslutning, tystnad, vända ryggen till, inte svara, behandlas som luft, aldrig bli ombedd 
att delta 
- Minspel, menande blickar, suckar, viskningar, grimaser, gester 
Textburet 
- Sms, mail, klotter, lappar m.m. 
Verbalt 
- Sprida rykten 
- Härma, håna, retas, hota 
- Anmärka på utseende, kläder, frisyr m.m. 
- Kommentera allt som den utsatte gör eller säger 
- Hånskratta, ”skämta” på ett sätt som sårar 
Fysiskt 
- Slå, knuffa, sparka, hålla fast, trycka in i väggen, sätta krokben 
- Stå i vägen, ”råka” slå igen dörren framför näsan 
- Förstöra den utsattes tillhörigheter 
 
Definition av diskriminerande behandling 
 
Direkt diskriminering 
Att missgynnas genom särbehandling p.g.a. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
Indirekt diskriminering 
Att missgynnas genom att ordningsregler o.d. i praktiken får en diskriminerande effekt.97 

 
I likabehandlingsplanen för Hagagymnasiet blir det tydligt hur skolor kan utarbeta detaljerade 
värdegrunder som växer fram ur lokala förhållanden. Dessa lokala styrdokument kan ofta göras 

 
96 Borlänge kommun, Hagagymnasiets policy angående diskriminerande och kränkande behandling, PDF-fil på: 
http://www.borlange.se/upload/3228/AssociatedFiles/Likabehandlingsplan.pdf 
97 Borlänge kommun, Hagagymnasiets policy angående diskriminerande och kränkande behandling. 
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konkreta på en nivå som gör att de blir begripliga för alla som berörs av skolans verksamhet. De 
kan också ge handfast och detaljerad vägledning för att kunna agera snabbt när det behövs. De 
centralt skrivna läroplanernas högtidliga ord riskerar ju ofta att uppfattas som det Hartman 
kallade ”poesidelen”, men när dessa ord arbetas om på det sätt som har skett i 
likabehandlingsplanen kan de antagligen ha större förutsättningar att nå fram och få en verkan i 
handling och konkreta situationer. Hagagymnasiets likabehandlingsplan kan i ord sägas relatera 
direkt till en rad värden som framhålls i värdegrundsdelen av gymnasieskolans läroplan, Lpf 94, 
till exempel: ”demokrati”, ”individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta…”98 
 

7.5 Allas lika värde 
Efter 1989 är skolornas styrdokument i många länder ofta inspirerade av ett specifikt dokument, 
nämligen FN:s konvention om barnets rättigheter som antogs detta år. Dokumentet anses vara 
unikt inte minst på det sättet att det betonar att även alla barn har lika värde och samma 
rättigheter. FN:s tidigare deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter har inte 
särskilt tydliggjort barnens roll. En traditionell syn på barns rättigheter har varit att de är ett slags 
outvecklade vuxna med potentiella rättigheter som de kan tillkämpa sig: 
 

Det typiskt mänskliga livet har därför ett enastående högt inneboende värde, enligt den 
humanistiska traditionen, ett inneboende värde som ovillkorligt bör respekteras. Men de 
unga människorna är inte påfallande förnuftiga, de väljer knappast eller sällan överlagt och de 
är inte direkt kulturskapande; de kvalificerar sig inte helt för mänsklighetens kategori. Fast de 
kan med tiden göra det – och det sker framför allt genom att de tvingas till den skolning som 
vuxenvärlden ger dem. Det är först genom FN:s konvention om barnets rättigheter, antagen 
1989, som denna föreställning officiellt skåpas ut.99 

 
I barnkonventionen fastställs alltså ett antal grundprinciper som syftar till att ge barn - enligt FN:s 
definition räknas alla under 18 år - ett ökat skydd och ökade rättigheter: 
 

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Art. 2) 
2. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. (Art. 3) 
3. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. (Art. 6) 
4. Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. (Art. 12)100 

 
Alla länder som har anslutit sig till barnkonventionen säger sig garantera att dess regler följs. Men 
naturligtvis finns miljontals exempel på uppenbara brott mot konventionen i alla världens länder. 
Praktiken talar ett annat språk än teorin, och FN har som en frivillig sammanslutning av länder 
ingen makt att ingripa mot dem som bryter mot barnkonventionen. De värden och ideal som förs 
fram i dokumentet är även ytterst generella och tolkningsbara och de kan - och bör antagligen - 
tillämpas olika i olika samhällen och kulturer. Trots bristerna anses etiska dokument av detta slag 
kunna ha en stor betydelse som politisk och etisk-moralisk markering. 
 

Barnkonventionen sätter generella men oprecisa begränsningar på vuxnas handlande 
gentemot barn. Den är ändå oerhört viktig som en markering av barns etiska status och som 
en inspirerande maning till vuxenvärlden att höja sin ambitionsnivå vad gäller respekt för 
barn.101 

 
98 Skolverket, Lpf 94, http://www.skolverket.se/sb/d/468 
99 Fjellström (2006), sid 53 
100 Fjellström (2006), sid 57 
101 Fjellström (2006), sid 57 
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8. Resultat och analys 
 
8.1 Från lokal till central till lokal nivå 
Den svenska variant av protestantisk allmänetik som grundlades och började utvecklas under 
reformationen på 1500-talet dominerade tänkandet i landet långt in på 1900-talet. Den 
protestantiska allmänetiken var den diskurs som dominerade samhället från topp till botten och 
den utgjorde basen för den urgamla maktordningen kring kung, statskyrka och riksdag. Religion och 
politik var i extremt hög grad sammanblandade. Inom och kring diskursen formerades sociala 
konstruktioner som utgjorde värdegrunder för de allmänna svenska skolorna. 

Dåtidens värdegrunder kunde i hög grad sägas vara lokala tolkningar av den protestantiska 
värdegrund som påbjöds på central nivå av kungen, statskyrkan och riksdagen, skriftligt formulerad 
framför allt i Martin Luthers Lilla Katekes. I och med införandet av allmänna svenska skolor 1842 
gavs statskyrkans lokala representanter makten över skolornas organisation i landets alla byar, 
glesbygder och städer. Lokala präster, kyrkoherdar, lärare och andra lokalt inflytelserika personer 
som exempelvis storbönder gavs därmed tolkningsföreträde för hur den kristna etikens 
värdegrunder skulle tillämpas i praktiken i skolorna. De hade ofta en egen, lokal diskurs kring den 
kristna etiken och de hade också den lagliga rätten att genom så kallad skolaga utöva våld och 
utdöma straff inom ramen för skolornas verksamheter. Hur mycket stryk dyslektikerna skulle ha i 
guds namn eller hur örfilar exakt skulle användas för att åstadkomma maximal smärta utan att det 
blev alltför stora blåmärken var således av allt att döma i första hand lokala frågor. De lokala 
skolmakthavarnas åsikter, diskussioner och muntliga och skriftliga överenskommelser bildade 
ytterst de socialt konstruerade värdegrunder som deras skolor hade att arbeta efter. Dessa lokala 
värdegrunder tycks därför ofta ha varit en blandning av allmänt patriarkala idéer som bekräftades av 
kristendomens idéer - jämställdhet förefaller exempelvis ha varit en icke-fråga som 
överhuvudtaget inte fanns på dagordningen - och eget tyckande utifrån lokala seder och 
traditioner.  

Historiska omständigheter tyder på att den centrala maktordningen genom exempelvis 
externa utredningsinsatser inte kunde kontrollera skolornas organisation mer än sporadiskt. 
Informationsspridningen och transportmedlen var alldeles för långsamma för att någon mer 
systematisk, daglig kontroll av lokala skolors verksamhet skulle kunna äga rum. Lokala tidningar 
fanns på många håll men flertalet bedrev inte någon kritiskt granskande journalistik som ens 
tillnärmelsevis liknar 2000-talets. Epoken Guds och Konungens värdegrund kan i någon mening 
beskrivas som en epok med stor lokal beslutsmakt över skolorna, inom ramen för en centralt 
påbjuden värdegrund.  

Först efter andra världskriget bröts denna ordning på allvar. Politik och religion blev då 
alltmer tydligt åtskilda och successivt omvandlades kristendomens allmänetik till en 
folkhemsdemokratisk allmänetik. I den förändrades synen på exempelvis jämställdhet kraftigt. 
Jämställdhet blev gradvis under senare delen av epoken ett uttalat mål i skolornas undervisning 
och verksamhet. Skolpersonals rätt att utöva våld mot elever i skolorna förkastades och den så 
kallade skolagan förbjöds i lag 1958. Diskursen kring den folkhemsdemokratiska allmänetiken 
byggde i hög grad på de två begreppen demokrati och ekonomi och politiken och näringslivet var 
de viktigaste aktörerna i folkhemsdemokratins maktordning. Aktörer inom politiken och 
näringslivet var också i hög grad de som genom sociala konstruktioner konstruerade värdegrunderna 
för de svenska skolorna. Under epoken gick det att iaktta en utveckling inom skolväsendet som 
stod i skarp kontrast till det förgångna. Då började en omfattande centralisering av skolornas 
organisation och det successiva införandet av allmänna för-, grund- och gymnasieskolor som 
ersatte småskolor och folkskolor. Det skedde som ett resultat av politiska idéer om att uppnå 
jämlikhet genom likriktning och även den etiska och pedagogiska styrningen tycks ha varit som 
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starkast under tiden efter andra världskriget. Enligt vissa forskare ledde denna ordning fram till 
ett av världens mest ”likvärdiga skolsystem”.  
 

Sverige utvecklade under 1900-talet ett av världens mest centralistiska och enhetliga 
skolsystem. Hela efterkrigstiden präglades av centralistiska enhetslösningar på skolproblemen. 
Det var denna modell som var förutsättningen för grundskolans genomförande. Den 
svenska skolan blev också ett av världens mest likvärdiga skolsystem. Internationella 
jämförande studier har visat att den svenska skolan varit jämlik i den meningen att alla 
skolenheter, oavsett landsända eller regional status, har erbjudit alla elever en lika god 
utbildning, en utbildning som för övrigt stått sig väl i jämförelse med andra länder.102 

 
Efter kommunismens fall i Sovjetunionen och Östeuropa etablerades en ny maktordning i Sverige. 
Den fick en allt starkare bas i samhällsekonomin, i det privatägda näringslivet och i politiska 
förstärkningar av det kapitalistiska systemet. I den diskurs som dominerade samhället var ekonomi, 
individuella mänskliga rättigheter och demokrati ofta framhållna värden som också kan sägas ha 
utgjort ett slags allmänetik. Genom ett politiskt beslut att lägga huvudansvaret för skolornas 
dagliga verksamhet på kommunerna skedde delvis en organisatorisk återgång till den ordning som 
rådde på 1800-talet, i det att den lokala nivån gavs mer beslutsmakt och ökat inflytande. Samtidigt 
infördes mycket gynnsamma regler för fristående skolor. Politik och religion var alltjämt tydligt 
åtskilda men en ökande religiositet kunde iakttas i landet som helhet, delvis på grund av ökad 
migration, och alltfler religiöst inriktade fristående skolor etablerades. 1994 återkom också 
formuleringar där kristna ideal framhölls som värdefulla i de viktigaste styrdokumenten för 
grund- och gymnasieskolorna. 
 

8.2 Från diktatur till demokrati 
Den politisk-religiösa maktordningen i det svenska samhället fram till ståndsriksdagens upplösning 
1866 kunde i praktiken betraktas som konstant diktatorisk om än med perioder av mildare 
respektive hårdare förtryck. Landet uppvisade en lång rad klassiska kännetecken som utmärker 
diktaturstater såsom censur, inskränkt eller obefintlig rösträtt, rättslöshet, godtyckliga 
tillämpningar av lagar och en monark med tidvis extremt stor makt. Denna maktordning var en 
social konstruktion av och kring de maktgrupper som påstod sig ha fått sin makt av den 
protestantiska kristendomens gud. Dessa maktgrupper hade primärt sina baser i och kring 
statskyrkan, hovet och ståndsriksdagen. Den kristna, religiösa diskurs de upprätthöll och som 
utgjorde en allmänetik i det svenska samhället var av yttersta vikt för att genom århundraden 
kunna reproducera den sociala konstruktion, konstruerad genom kontinuerliga överenskommelser, 
som garanterade deras makt.  

De dominerande släkterna visste var de hade varandra, och vilka berättelser som skulle 
berättas för att alla inblandade skulle fortsätta att hjälpa varandra att klamra sig fast vid makten 
genom kristen tro. De texter som fanns nedtecknade i exempelvis Martin Luthers Lilla katekes 
höll således inte bara befolkningen utan även maktgrupperna i schack. Avvikande idéer och av 
myndigheterna icke sanktionerade tolkningar av den rätta läran kunde innebära stor fara för den 
individuella och personliga säkerheten även för dem med stort maktinnehav. Ett av den religiösa 
diktaturens främsta mål och medel var med andra ord de berättelser som ingick i tolkningarna av 
den protestantiska kristendomen. Inte minst för att kunna hänvisa till ett obevisat fenomen som 
en gud vid svåra eller godtyckliga beslut. Ytterst kunde alla beslut hänvisas till gud, på alla nivåer i 
samhällsmaskineriet, och därmed också inom de allmänna svenska skolorna när till exempel någon 
elev bedömdes behöva en dask i stjärten. Lokala tolkningar av den protestantiska kristendomen 
var således också den diskurs som användes för att konstruera de allmänna skolornas skriftliga 
värdegrunder. Ståndsriksdagens upplösning 1866 markerade en långsam start för demokratisering 

 
102 Hartman (2005), sid 53 
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av landet. Att val av riksdagsledamöter nu ägde rum även utanför de fyra stånden innebar ett 
markant ökat inslag av folkstyre. Det dröjde emellertid innan demokratiseringstendenserna fick 
något genomslag i de allmänna skolornas skriftliga värdegrunder. Exempelvis var jämställdhet ett 
fullständigt okänt begrepp, liksom individuella, mänskliga rättigheter generellt sett.  

Under åren kring rösträttens utvidgning på 1920-talet skedde en del förändringar i de 
allmänna skolornas värdegrunder som speglade utvecklingen mot ett mer modernt och formellt 
demokratiskt samhälle. Införandet av rösträtt för flertalet vuxna män och kvinnor år 1921 – en 
central reform för etablerandet av en demokratisk maktordning med faktiskt folkstyre - visade 
exempelvis att jämställdhet var ett begrepp som numer åtminstone fanns i medvetandet bland 
vissa makthavare. Politik och religion blev tydligt alltmer åtskilda och allmänetiken ersattes 
gradvis under dessa år av en alltmer nationalistisk diskurs i samhället som påverkades av det 
allmänna världsläget.  I 1919 år utbildningsplan för svenska skolor formulerades idéer om en mer 
aktiverande pedagogik och att undervisningen skulle uppmuntra nyfikenhet och kreativitet 
snarare än bevarandet av rådande värderingar och strukturer som varit fallet ditintills.  

Under epoken folkhemsdemokratins värdegrund bröt en ny samhällsdiskurs, och en ny 
allmänetik, fram på allvar. Diskursen kring den folkhemsdemokratiska allmänetiken byggde i hög 
grad på de två begreppen demokrati och ekonomi och politiken och näringslivet var de viktigaste 
aktörerna i folkhemsdemokratins maktordning. Aktörer inom politiken och näringslivet var också i 
hög grad de som genom sociala konstruktioner konstruerade värdegrunderna för de svenska skolorna. 
När folkskolesystemet ersattes av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor under 1950- och 
1960-talen formulerades tydligt demokratins värden som mål i sig i de nya läroplanerna. År 1969 
ersattes kristendom som ämne av religion som blev ett ämne som spände över flera stora 
världsreligioner och inte hade vare sig högre eller lägre prioritet än andra ämnen. 1958 försvann 
rätten för skolpersonal att utöva våld mot elever genom så kallad skolaga. Likaså uppvärderades 
jämställdhet gradvis till ett allt högre prioriterat mål i styrdokumenten. En betydelsefull 
demokratireform på samhällsnivå var införandet av en enda, av folket direktvald, svensk riksdag 
år 1971.  Centraliseringen av makten över de allmänna svenska skolorna under folkhemsepoken kan 
ses på två sätt. Dels som syftande till en ökad demokratisering av samhället genom att alla elever 
skulle garanteras tillgång till en likvärdig utbildning. Dels som att centralstyrningen i praktiken 
motverkade en demokratisering av samhälle och skolor genom den detaljstyrning som uppstod i 
mötet mellan skolor och kontrollerande myndigheter och byråkratier.  

Detta var några av skälen till den omorganisation av skolväsendet som gjordes i början av 
1990-talet. Genom ett politiskt beslut att lägga huvudansvaret för skolornas dagliga verksamhet 
på kommunerna skedde delvis en organisatorisk återgång till den ordning som rådde på 1800-
talet, i det att den lokala nivån gavs mer beslutsmakt och ökat inflytande. Samtidigt infördes 
mycket gynnsamma regler för fristående skolor. I den maktordning som växte fram i Sverige efter 
kommunismens fall i Sovjetunionen och Östeuropa var ekonomiska och politiska aktörer 
dominerande. Kanske fick framför allt det ekonomiska livets aktörer och maktgrupper i det 
privatägda näringslivet en starkare ställning genom politiska förstärkningar av det kapitalistiska 
systemet och medlemskapet i Europeiska Unionen, EU. I den diskurs som dominerade samhället 
var ekonomi, individuella mänskliga rättigheter och demokrati ofta framhållna värden som också 
kan sägas ha utgjort ett slags allmänetik. Individuella, mänskliga rättigheter tycks ha fått en 
dominerande ställning i styrdokument på olika nivåer under epoken Individualismens och 
pluralismens värdegrund. I relation till värdet demokrati gick det att iaktta en förskjutning från 
folkhemsdemokratins idéer om demokrati som ett i huvudsak socialt och kollektivt verktyg för 
förändring till en betoning av demokrati som ett system som skall garantera individuella 
rättigheter snarare än bidra till förändring. I läroplanen för grundskolan 1962, lgr 62 betonades 
exempelvis samverkan mellan människor av olika kön, nationalitet och etnicitet, tydligt: 
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”…Skolans sociala fostran skall därför grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos 
eleverna, som i en tid av stark utveckling kan bära upp och förstärka demokratiens principer 
om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper.”103 
 

Denna trend avspeglades också exempelvis i användandet av FN:s barnkonvention som 
markerade en ny fas inom internationellt rättighetstänkande i vilket även barn lyftes fram som 
fullvärdiga, mänskliga individer. Inom ramen för denna diskurs konstruerade huvudaktörerna 
inom politik och ekonomi värdegrunder för skolorna som var mer individinriktade och detaljerade 
än tidigare. Jämställdhet var nu ett självklart mål för all skolverksamhet. Skolpersonals rätt att 
utöva våld mot elever sågs som fullständigt oacceptabel. Arbetet för att förhindra kränkningar 
och våld mellan elever avspeglades tydligt i olika styrdokument på både centrala och lokala nivåer. 
I skolornas organisation betonades marknadsekonomi, individualism och pluralism inom ramen 
för ett formellt demokratiskt system. 
 

8.3 Från enhetlighet till pluralism 
Martin Luthers skrifter och den pedagogiska och didaktiska undervisningspraxis som blev följden 
av dessa dominerade verksamheten i allmänna svenska skolor i flera århundraden. Luthers texter i 
exempelvis Lilla Katekesen var direkt kopplade till reproduktionen och upprätthållandet av den 
politisk-religiösa maktordningen och värdegrunden, allmänetiken, i samhället i stort. En maktordning 
som bars upp av en religiös diskurs kring vilken dominerande maktgrupper reproducerade makten 
genom sociala konstruktioner i och kring hovet, statskyrkan och riksdagen. 

För de dominerande maktgrupperna var enhetlighet inom skolväsendet en mycket viktig 
strävan. Det vill säga att enhetlighet rådde inte bara i strävan att föra ut den lära, eller 
trosuppfattning, som ansågs vara den rätta och riktiga till så många människor som möjligt. Utan 
också att budskapet i sig självt var så enhetligt och likriktat som möjligt. Luthers anvisningar i 
pedagogiskt avseende var helt i denna anda eftersom han bland annat hävdade att: ” 
 

För det första skall prästen framför allt akta sig att använda olika texter och formuleringar till 
de Tio buden, Fader vår och Tron och Sakramenten, utan han skall ha samma formulering 
jämt, hålla fast vid den och alltid begagna den, det ena året som det andra. …104 

 
Med en mer modern beskrivning tycks han ha förespråkat ren och skär religiös indoktrinering. 
Att anvisningarna var riktade till prästen spelade mindre roll i sammanhanget eftersom gränserna 
mellan kyrklig verksamhet och skolverksamhet förefaller ha varit ytterst flytande under många 
århundraden. Såväl undervisning som predikan syftade till att utveckla enhetliga, likriktade 
kunskaper inom ett specifikt, strikt avgränsat område. Därför skulle präster och lärare akta sig för 
att använda alternativa texter eller förmedla egna tolkningar av den kristna tron. Användandet av 
endast påbjudna texter ansågs garantera enhetligheten och de metoder som Luther förespråkade 
fungerade antagligen i flertalet fall utmärkt i detta syfte. Att använda ”…samma formulering jämt, 
hålla fast vid den och alltid begagna den, det ena året som det andra.” är en del i en typ av 
memoreringskonst som kan utvecklas mycket långt i människors medvetanden. Inlärningen av 
exempelvis multiplikationstabeller i grundskolorna tycks ofta fortfarande följa i stort sett samma 
mönster med oändliga repetitioner av samma tal muntligt och skriftligt, den ena veckan efter den 
andra, det ena året efter det andra.  

Ett trendbrott på det pedagogiska området tycks ha kommit i början av 1900-talet, vilket 
bland annat avspeglades i 1919 års undervisningsplan. Ett mål med denna plan var att få bort de 
predikantliknande lärarna och metoderna från skolorna och ersätta dem med pedagoger som mer 

 
103 Eriksson & Toivonen (2005), kapitel 2.1.2 
104 Hartman (2005), sid 24 ff 
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liknande forskare och med forskningsliknande metoder för undervisning. Enhetligheten i 
budskapet var därmed bruten. Det religiösa inslaget i skolornas verksamhet bestod visserligen 
men försvagades successivt, samtidigt som den religiösa pedagogiken redan hade förlorat det 
mesta av sin trovärdighet när det gällde ett allsidigt lärande som en grund för individer att agera 
utifrån i ett modernt samhälle. Auditorierna borde byggas om till laboratorier.  

Strävan efter enhetlighet återkom i någon mening under folkhemsepoken, efter 1945, men 
då med andra förtecken. Införandet av det nya skolsystemet – förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor – som bland annat tycks ha varit en mycket politiskt medveten åtgärd med målet 
att komma bort från lokala avvikelser och traditioner inom skolorna och på så vis garantera en 
mer likvärdig utbildning för alla barn var de än bodde i landet. En likvärdighet som också 
förefaller ha uppnåtts under en period. Enhetligheten kom dock mer att bestå i detaljregleringar 
inom ämnesområden och skolorganisationer än i ett enhetligt ideologiskt budskap. Om 
demokrati och ekonomi var två av folkhemsepokens mest framträdande värden så innebar dessa 
– genom ökad individuell frihet - att det inte gick att hejda en framvällande flod av alternativa 
pedagogiker, texter, läromedel, arbetssätt och metoder inom skolområdet. Detta var antagligen 
både en effekt av - och kanske också ett mål för - den pågående samhällsutvecklingen. Under 
senare delen av 1900-talet blev också pluralismen ett dominerande värde inom skolorna och i 
samhället i stort. Demokratins friheter och effekterna av dessa, till exempel gränsöverskridande 
massmedier, verkar i praktiken ha omöjliggjort alla försök att upprätthålla alla former av 
fullständig ideologisk enhetlighet inom de allmänna svenska skolorna. 

 
8.4 Från tro till argumenterande förnuft (rationalitet) 
Religionen, tron, styrde närmast totalt verksamheten i de första allmänna svenska skolorna. Den 
religiösa profilen behölls i stort sett intakt ända fram till 1940-talet visar skolforskning.  
 

Fram till 1940-talet var inflytandet störst från den tyskspråkiga delen av Europa. Det var 
disciplinering för Gud och Fosterland enligt preussisk förebild som var normen.  Därefter 
lanserades nya metoder som aktiverade eleverna och tog fasta på elevernas sociala fostran 
och utveckling. Skolans uppgift var att tjäna det bestående samhället.105 

 
Religionen fungerade både som motivationsfaktor både för skolgången i sig och hela livet vilket 
många människor hoppades skulle sluta i kristendomens påstått existerande himmelrike. Detta 
sätt att styra människors tänkande är och var ett klassiskt sätt för religiösa och politiska ledare att 
legitimera, bibehålla och reproducera en maktordning i ett samhälle. 
 

Religionen har i själva verket ofta använts för syftet att motivera människor till ett moraliskt 
anständigt leverne. Olika religiösa ledare eller lagstiftare har utlovat rikliga belöningar till 
människor, som håller sig på den rätta vägen. Och man har lika ofta hotat dem som avviker 
från den rätta vägen med fruktansvärda straff. Man har utlovat framgång på jorden eller 
himmelska fröjder för den skötsamme, och man har utlovat omedelbara straff i form av 
översvämningar eller eviga straff i form av glödande tänger i helvetet för dem som gått 
moraliskt vilse.106 

 
Religiös tro hade en central betydelse i det svenska samhället långt in i 1900-talet, inte bara för 
makthavarna utan också för generationer av människor i alla befolkningsgrupper. Det fanns 
antagligen en stor acceptans bland vanliga människor för att de allmänna skolornas värdegrunder var 
baserad på tro hämtad från den protestantiska kristendomen. Den politisk-ekonomiska 
maktordningen i samhället byggde på att både de breda befolkningslagren och de dominerande 

 
105 Hartman (2005), sid 54 
106 Tännsjö (2000), sid 21 
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maktgrupperna kring och inom hovet, statskyrkan och riksdagen fortsatte att reproducera en 
gemensam religiös tro. Om avvikande trosuppfattningar spred sig i den breda befolkningen eller i 
någon av maktgrupperna kunde det lätt leda till social oro, konflikter och krig. 

Tro är viktigt, livsavgörande för många, men tro är trots allt endast tro. Tro är inte kunskap, 
eller rättare sagt, tro är inte att betrakta som kunskaper vilka har sitt ursprung i empirisk 
forskning. När kunskaper baserade på empirisk forskning, systematiska observationer och en 
rationell argumentation på allvar började göra sig gällande i slutet av 1800-talet blev snart det den 
religiösa tron irrelevant som politisk samhällskraft och allmänetik i det svenska samhället. 
Detsamma gällde för den religiösa trons gångbarhet som värdegrund i allmänna skolor. Inte minst 
skedde detta antagligen på grund av att fundamentala fenomen i trons diskurs - det vill säga gud, 
himmelriket, helvetet, med flera fenomen – var och förblir fenomen vars existens aldrig har vare 
sig kunnat bevisas – eller motbevisas. Den kristna, protestantiska trons diskurs och dess sociala 
konstruktioner höll inte för vetenskaplig prövning. Det har vare sig förr eller senare varit möjligt att 
med hjälp av empiriska observationer argumentera rationellt och förnuftigt för existensen av 
religiösa fenomen. För allmän skolverksamhet vars strävan var att så neutralt och värderingsfritt 
som möjligt sprida kunskaper blev det snart omöjligt att stå kvar på trons värdegrund. 
Naturforskaren Charles Darwins teori om evolutionen och den mänskliga artens utveckling ur 
mer primitiva arter var exempelvis ett grundskott mot all religiös tro och i synnerhet den 
protestantiska kristendomen som hävdade att människan och planeten jorden var guds skapelse. 
Under samma period kom ytterligare en lång rad uppfinningar och upptäckter som var 
framsprungna ur empirisk forskning och som kullkastade religiösa idéer. 

Ett annat skäl till att den religiösa tron övergavs finner vi i den nya maktordning som började 
formeras på scenen i början av 1900-talet. De nya makthavarna fanns i hög grad på politikens och 
ekonomins arenor och deras intressen motverkades av ett alltför religiöst samhälle. Siktet var 
inställt på ett modernt välfärdssamhälle som skulle åstadkommas genom många människors 
produktiva arbete i framväxande industrier. Religiöst leverne med en mängd ritualer och högtider 
sågs som resursslöseri i den konkurrensinriktade tid som skönjdes vid horisonten. Det var denna 
nya allmänetik som förmedlades i samhället och det var den värdegrunden som nu behövde 
förmedlas i skolorna. Efter andra världskriget blev denna nya ideologi mycket tydlig i det 
folkhemsdemokratiska projektet som helhet och därmed även i skolorna. Sedan mitten av 1900-
talet tycks det råda en relativ samsyn inom den rådande politisk-ekonomiska maktordningen kring 
den empiriska forskningen som den viktigaste källan till kunskaper. Att argumentera med hjälp av 
rationellt förnuft utifrån empiriska observationer anses ofta vara en garant för kunskapers 
trovärdighet även inom områden som politik och ekonomi. Inom den vetenskapsteoretiska 
forskningen har dock flera intressanta upptäckter gjorts angående just denna trovärdighet. 

 
Vetenskapsteorins tyngdpunkt har flyttats från logisk analys av teorier till undersökningar av 
den roll som gestaltseende, paradigm och världsbilder har inom vetenskapen. Det är en i dag 
utbredd uppfattning att den vetenskapliga kunskapsprocessen påverkas av språkliga, 
kulturella och sociala förhållanden.107 

 
Individers språkliga, kulturella och sociala uppfattningar anses alltså i hög grad påverka vilka 
forskare och vilka forskningsresultat vi väljer att tro på. Det argumenterande förnuftet är inte 
alltid vare sig objektivt eller rationellt. Tron fortsätter alltså att gäcka oss.  
 
 
 
 

 
107 Nationalencyklopedin (2009-01-06): http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/341906 • Lång 

http://www.nationalencyklopedin.se/artikel/341906
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9. Diskussion 
Sett till innehållet har de demokratipräglade värdegrunder som gäller för 2000-talets skolor föga 
gemensamt med 1800-talets strängt religiösa värdegrunder. De individuella friheterna är i varje fall 
på papperet enormt mycket större på 2000-talet. Många människor vill också gärna tro att 2000-
talets formellt demokratiska maktordning i det svenska samhället är väsensskild - på alla områden - 
från den religiöst diktatoriska maktordning som delvis överlevde tämligen långt in på 1900-talet. 
Ändå verkar själva systemet för reproduktion av makt i samhället vara i stort sett detsamma. 
Skillnaderna är att på 1800-talet reproducerades en öppet diktatorisk religiös-politisk maktordning, 
på 2000-talet reproduceras en formellt demokratisk ekonomisk-politisk maktordning.  

I teorin skall verksamheten i 2000-talets skolor vägledas av demokratiska ideal, knutna till 
de allmänna mänskliga rättigheter som bland annat finns nedskrivna i FN:s barnkonvention. Hur 
dessa ideal i praktiken förverkligas av alla de tusentals människor som varje dag befinner sig i 
skolorna är en öppen fråga som inte besvaras i denna undersökning. Samtidigt är det den kanske 
viktigaste frågan av alla. Vilka metoder kan användas framgångsrikt för att förverkliga den 
värdegrund som skolorna säger sig stå på? Är det överhuvudtaget möjligt? Gör skolpersonal, elever 
och lärare samma tolkningar av värdegrundernas innehåll? Om inte, vad innebär det? Skriftliga 
värdegrunders värde står antagligen alltid och faller med den praktik som blir följden av 
innehållet. 

På ett sätt kan allmänna svenska skolor te sig som en av den formellt demokratiska 
maktordningens viktigaste byggstenar, i den meningen att samhället uttryckligen säger att skolor 
skall arbeta för utvecklingen och bevarandet av demokratin som samhällssystem. Skolorna är 
också en arena med exempelvis vidsträckt yttrandefrihet där demokratins värden konsekvent och 
professionellt kan spridas och antidemokratiska värden motarbetas. Ett synnerligen viktigt arbete. 
Men demokratins värden är alltid begränsade och kontrollerade av – som denna undersökning 
visar – till exempel styrdokument och värdegrunder som manifesterar vad som anses politiskt 
korrekt och moraliskt acceptabelt att säga och göra i en skolmiljö under rådande 
samhällsförhållanden. På 2000-talet anses det oacceptabelt att hävda att homosexualitet är en 
sjukdom, medan det var kriminellt att vara homosexuell i Sverige före 1944. På 2000-talet anses 
det oacceptabelt att misshandla barn såväl hemma som i skolor, medan barnmisshandel var 
accepterat och lagligt i skolor fram till 1958 och i hemmen fram till 1966.  

På flera sätt kan allmänna svenska skolor inte alls sägas vara mer ”demokratiska” än 
exempelvis ett privat företag - om vi betraktar demokrati som i första hand ett besluts- och 
rättighetssystem. De maktgrupper som styr skolorna tenderar att alltid först sätta upp gränser för 
den ”demokrati” som skall utövas. Elevers rätt till inflytande på beslutsfattandet i många skolor 
tycks nästan alltid ske på någon annans villkor. Oftast kontrollerar lärare, skolledning, 
förvaltningstjänstemän och politiker resursflödet till skolorna och därmed sätter de ramarna för 
den ”demokrati” som kan utövas i skolor. Ibland leder denna ordning till ren och skär 
låtsasdemokrati, ett spel för gallerierna som många elever självklart genomskådar och föraktar.  

Betyder det att vi skall låta eleverna ta över såväl lärarnas som beslutsfattarnas roller? Nej, 
men möjligen vore det bättre att sluta sjunga en demokratins höga visa om den inte kan 
förverkligas. Inflytande och delaktighet är kanske ord som bör användas i högre grad? Barn, 
ungdomar och studerande vuxna behöver kvalificerad vägledning och undervisning av 
välutbildade lärare. Detta är en verksamhet och process som antagligen inte kan vara fullständigt 
demokratisk och millimeterrättvis i alla lägen. Det finns i varje fall ingen relevant empirisk 
forskning som stödjer sådana teorier. Låt elever och studenter veta detta, erkänn att det inte finns 
någon fullständigt perfekt demokratisk process och att det antagligen heller aldrig kommer att 
finnas någon sådan. Kanske är heller inte demokrati det bästa sättet att fatta beslut i alla 
sammanhang, ett fotbollslag som styrs genom demokratiska beslutsprocesser har antagligen små 
utsikter att vinna matcher eftersom ett antal spelare alltid skulle spela matcher av demokratiska 
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och inte av professionella skäl. Däremot kan ett sådant lag bli framgångsrikt i social mening 
genom att alla garanteras deltagande och därmed förhoppningsvis en känsla av delaktighet. 

Ett dilemma är att det svenska samhällets mål alltmer på ett övergripande plan tycks vara 
strikt ekonomiska och inte demokratisk-politiska. Politiska mål som syftar till att stärka, fördjupa 
och utvidga demokratiska processer finns men de är få och den allmänna trenden är istället att allt 
färre människor deltar i de politiska beslutsprocesserna. Ett ekonomiskt och individualistiskt 
konkurrenstänkande, baserat på den kapitalistiska ekonomins grundvärden, har blivit allt tydligare 
i den allmänetik som dominerar svenskt samhällsliv på 2000-talet. Om dessa värden talas det 
dock mycket tyst i skolornas värdegrunder. Skolforskningen visar hur konkurrensen i skolvärlden 
har hårdnat på alla plan sedan 1980-talet. Lärarna konkurrerar om undervisningsresultat och 
individuell lönesättning och eleverna konkurrerar om betyg och attraktiva undervisningsplatser. 
Denna utveckling är en direkt konsekvens av en ökad marknadsekonomisk styrning, anser 
exempelvis Sven Hartman. Den ”demokrati” som läroplaner och styrdokument talar om måste 
åtminstone definieras till sitt innehåll av statsmakterna innan den kan börja förverkligas fullt ut. 
Är målet med 2000-talets formellt demokratiska skolor att högpresterade elever ska konkurrera ut 
de av olika skäl lågpresterande och att dessa förhållanden sedan reproduceras i samhällslivet i 
stort? Eller vill vi att målet med formellt demokratiska skolor skall vara att alla elever oavsett 
prestationer bör kunna delta och känna delaktighet i ett socialt och politiskt sammanhang. Att alla 
åtminstone ges känslan av att ha fått likartade möjligheter även om det sedan ger olika resultat?  

I sammanhanget är det viktigt att framhålla det arbete för spridning av demokratins idéer 
som pågår i många skolor. Många eldsjälar utför dagligen ett viktigt och ihärdigt arbete med att så 
att säga bygga demokratins infrastruktur. På få arbetsplatser är det möjligt att på samma sätt både 
ifrågasätta, diskutera och sprida åsikter om samhället och politiken och därmed öppet utöva 
medborgerliga rättigheter. I ett privat företag är det endast möjligt om ägaren och ägarens 
representanter accepterar det, någon laglig rätt till yttrandefrihet om verksamheten finns inte, och 
beslutsprocessen i exempelvis ett aktiebolag är direkt antidemokratisk. På många sätt påminner 
aktiebolag om religiösa sekter, slutenhet, hierarkier, godtycke och underordning under dem som 
redan har makt är viktiga principer i dessa organisationer. Aktiebolag kan fungera mycket bra 
som produktionsenheter, de kan förse samhället med viktiga produkter och tjänster och deras 
medarbetare kan finna sig väl tillrätta, men ju mer dess marknadsekonomiska värderingar sprider 
sig till politiska beslutsprocesser i samhället, desto mindre utrymme kommer demokratins värden 
och processer att få. Demokratins processer har flera mål, politiska, sociala och ekonomiska, 
medan aktiebolaget ytterst har endast ett mål – det ekonomiska, utan vars uppfyllande det inte 
kan existera. En alltför snävt ekonomisk syn på allmänna skolor och deras verksamhet kan därför 
knappast ses som demokratifrämjande. I värsta fall kan en sådan syn leda till att många av de 
allmänna svenska skolorna inte förblir mer än formellt allmänna. Därmed kan ett segregerat 
skolsystem snabbt växa fram och bidra till ökade ekonomiska och intellektuella klyftor mellan 
människor i det svenska samhället.  
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10. Sammanfattning  
Syftet med studien Maktens ideologier och språk i svenska skolors värdegrunder är att systematiskt studera, 
beskriva och analysera innehållet i skriftliga dokument som kan sägas utgöra eller har utgjort 
värdegrunder för allmänna svenska skolor. Den tidsperiod som studeras sträcker sig från mitten av 
1800-talet till 2000-talet. Litteratur och en rad dokument studeras såsom exempelvis Lilla 
Katekesen av Martin Luther, Nils Holgerssons underbara resa av Selma Lagerlöf, läroplaner och 
likabehandlingsplaner. 

Diskurs och social konstruktion är de forskningsbegrepp som har använts som 
utgångspunkter vid observationer och analys av det empiriska materialet. Studierna har fokuserats 
kring två huvudfrågeställningar: Dels hur innehållet i värdegrunderna har förändrats över tiden, dels 
hur värdegrunderna kan betraktas i förhållande till den vid olika tidsperioder rådande maktordningen i 
det svenska samhället. 

Kvalitativa metoder har använts i studien. Närmare bestämt kvalitativ textanalys och 
texttolkning, vilket i första hand innebär studier och närläsning av tryckt och digitaliserad 
litteratur, officiella myndighetsdokument och dokument i olika former och från olika epoker. 
Dessa utgör det empiriska materialet i undersökningen och de har analyserats och tolkats. 

Resultaten av analysen visar att det finns en relativt tydlig koppling mellan den rådande 
maktordningen i samhället och den värdegrund som råder i allmänna svenska skolor. Detta tycks gälla 
oavsett historisk epok och oavsett vilka ideologier - religiösa eller politiska - de dominerande 
maktgrupperna förespråkar. Allmänna skolor kan således i hög grad ses som redskap för att 
reproducera, återskapa, makten hos för tillfället dominerande samhällsgrupper och för att styra 
eleverna, samhällsmedborgarna, i önskvärd riktning.  

Från mitten av 1800-talet och fram till 1940-talet dominerar en gradvis avtagande religiös 
ideologi i allmänna svenska skolors värdegrunder, vilken är intimt kopplad till den diktatoriska 
maktordning kring kung, statskyrka och ståndsriksdag som tydligt började avvecklas först i slutet av 
1800-talet. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blandas den religiösa ideologin först 
med en nationalistisk och begynnande kapitalistisk och demokratisk ideologi som efter andra 
världskrigets slut 1945 avlöses av en folkhemsdemokratisk ideologi. Trendbrottet för 
värdegrundernas innehåll är som tydligast efter 1945 då demokratisk politik och ekonomi tar över 
nästan fullständigt som ideologiskt innehåll medan det religiösa inslaget fasas ut. Nästa skifte sker 
löpande under 1980-talet och början av 1990-talet då ett religiöst inslag återkommer i 
läroplanerna. En omorganisation av skolorna och en allmän ideologisk-politisk omorientering 
efter kalla krigets slut förstärker ekonomiska och individualistisk-demokratiska värden på 
bekostnad av kollektiv-demokratiska värden. Mångfald betonas på alla plan och individuella 
rättigheter manifesteras, inte minst med inspiration från FN:s barnkonvention som är etiskt 
riktningsgivande för många styrdokument på 2000-talet.  
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