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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur värdegrunden i grundskolans primära nationella styrdokument, 

Läroplan för de obligatoriska skolformerna (Lpo 94), genomföres i skolverksamheten. 

Studien är en jämförelse men även en kartläggning av genomförandet gentemot 

styrdokumentet avseende tre olika kommuner av olika storlek, och syftet med detta är att se 

om man kan upptäcka skillnader i genomförandet. Dessa eventuella skillnader undersöks på 

tre olika nivåer i den kommunala skolhierarkin; politikernivån (i form av utbildningsplaner 

och liknande), tjänstemannanivån (rektorer) och genomförarnivån (lärare). Undersökningen 

av hur de nationella beslutsfattarna vill att genomförandet ska gå till har gjorts genom 

textanalys av de kommentarer, förarbeten och utvärderingar som gjorts från beslutsfattarna. 

Därefter har värdegrunden bearbetats till tre kategorier (kallade Allas lika värde, Demokrati 

och Etik) vilka kan undersökas. Undersökningen av de kommunala styrdokumenten har gjorts 

genom textanalys. Tjänstemanna- och genomförarnivån har undersökts genom enkäter med 

öppna svarsalternativ. 

Resultatet var att de tre kommunerna hade valt att genomföra värdegrunden på lite olika sätt, 

men de anknöt alla till det beslutsfattarna föreslagit i sina utvärderingar och kommentarer. 

Prioriteringarna bland värdegrundsuppdragen var också likartade, och ingen av kommunerna 

ansåg sig påverkade i prioriteringarna av kommunens storlek eller avstånd till beslutsfattarna. 
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1.  Bakgrund

Styrdokumentet framför alla andra i läraryrket är Läroplan för de obligatoriska skolformerna 

94 (hädanefter LPO 94). Som styrdokument reglerar den vad skolan ska göra. Det står 

nämligen ”skolan” betydande att alla aktörer som genom anställningsförfarande eller annat 

agerar inom skolans värld. Innehållet i LPO 94 är av tre olika kategorier, vad skolan skall 

tillse att eleven kan (vet, förstår), vad skolan skall göra och till sist vilka värderingar skolan 

skall förmedla till elever. Just det sistnämnda är det som skall undersökas i denna uppsats, och 

då ihopsamlat under kategorin värdegrunden (en noggrannare definition av uttrycket finnes 

längre fram i uppsatsen).

1.1  Varför undersöka värdegrunden?

Skolan är ett ämne som engagerar många människor. Det som framkommit i media under de 

senaste åren är dock en långvarig och stundtals hätsk debatt om ordningen i skolorna. Det 

man är överens om i debatten är väl att det är dålig ordning i skolan men vad man ser som 

orsakerna till detta är beroende av partitillhörighet. 

Utan att ge mig in i den debatten menar jag dock att skolan har ett styrdokument som, om man 

lyckades, skulle ge en skola med mindre av de bekymmer som präglar skoldebatten idag. Vad 

man också kan sakna är ett helhetsgrepp över skolan. Med det menar jag att man granskar de 

olika delarna var för sig; riksdagsledamöter debatterar nationellt, kommunpolitikerna i hela 

kommunen och de som arbetar i verksamheten diskuterar sig fram till sina bästa lösningar. En 

anledning att undersöka värdegrunden är det faktum att den har olika hög prioritering i 

vardagen, något som också märks när man som jag är ute och arbetar som lärarvikarie på 

många olika skolor. Denna observation tror jag är allmän och inte bara personlig. Allt detta 

sammantaget gör det angeläget som forskningsområde, d.v.s. att närmare studera 

värdegrunden. Mycken forskning på olika akademiska nivåer har givetvis gjorts tidigare, och 

mycken debatt har också förts om de olika delarna och helheten av Lpo-94. Vad som främst 

bör nämnas är det ”Centrum värdegrund” (Internet 1) som fram till våren -06 funnits vid 

Umeå universitet som ett nationellt centrum i dessa frågor. Detta centrum har haft till syfte att 

utveckla, problematisera, sammanställa forskning på området, fortbilda offentliganställda 

m.m. Den forskning som finns sammanställd på deras hemsida är dock främst av nationell och 
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internationell karaktär och har till stora delar fokuserat på projekt i större skala gällande 

värdegrund, metoder och mål. På hemsidan finns också beskrivet en del lokala projekt. I 

övrigt kan generellt sägas att mycket av forskningen är avhandlingar, uppsatser och andra 

publikationer knutna till lärarutbildningarna/lärarhögskolorna. Av dessa kan speciellt nämnas 

de c-uppsatser och examensarbeten som publicerats vid Luleå tekniska universitet. Ett antal 

utvärderingsdokument såsom rapporter och webbresurser har producerats inom de olika 

områden som värdegrunden omfattar har utgivits av både Skolverket och 

Utbildningsdepartementet (de sistnämnda inom ramen för ”Värdegrundsprojektet”). Den 

forskning och utvärdering som är gjord av de offentliga instanserna (Skolverket, 

Utbildningsdepartementet och Värdegrundscentrum) behandlar till stora delar resultatet av 

värdegrundsarbetet och värdegrundsarbete bedrivet i projektform. Till detta kommer den 

kurslitteratur för lärarutbildningar som ofta har karaktären av översiktsverk. Dock har mycket 

lite gjorts av studier i vårt län, och framför allt med en inriktning mot det 

samhällsvetenskapliga.

1.2  Motiv till undersökningsobjekt

Norrbotten ligger långt från utbildningsdepartementet i Stockholm, och därför ser jag det som 

angeläget att undersöka verkställigheten av mål och beslut hos de som ytterst ska förverkliga 

dem (kommuner, rektorer och lärare), och studier i ämnet i länet är inte så vanligt 

förekommande. Därtill kommer att jag har för avsikt att arbeta i det skolsystem jag 

undersöker (som lärare i Boden). Jag väljer också att studera tre kommuner av olika karaktär 

för att se om kommunens karaktär (småstad, mellanstor stad och storstad) har betydelse för 

besluts- och målverkställighet, utifrån ett centrumperiferiperspektiv. Då skolan styrs i en 

hierarkisk organisation är det självklart intressant att se om man ser olika på 

värdegrundsfrågorna i olika positioner i organisationen, utifrån att diskussionen och debatten i 

värdegrundsfrågor också sker på dessa olika nivåer

1.3  Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur skilda kommuner på olika sätt försöker genomföra 

styrdokumentens skrivningar om värdegrunden, samt undersöka motiven till varför de 
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genomför det på det sätt man gör. Till hjälp för att uppfylla detta syfte har jag ställt ett antal 

frågor:

Hur gör man för att genomföra måldokumentens skrivningar en liten, mellanstor och en stor 

kommun; på kommunal förvaltningsnivå, på skolledarnivå och på lärarnivå?

Skiljer sig prioriteringarna och metoderna mellan de tre kommunerna och 

myndighetsnivåerna åt, och vad kan man anta detta beror på?

2.  Metod och källkritik

De frågeställningar som skall besvaras för att uppnå syftet undersöks med hjälp av två olika 

metoder eller tekniker. 

Avseende teoridelen av uppsatsen undersöks denna med hjälp av textanalys av relevanta 

dokument och litteratur gällande framtagandet och utvecklandet av de delar av 

styrdokumentet som uppsatsen fokuserar på. 

De delar som behandlar framtagandet av LpO-94 kommer främst att beskrivas utifrån boken 

”Läroplanens värdegrund – Kristen etik och västerländsk humanism – kommer den att 

förändra skolan?” (Hagström, Ulla-Britt: 1995), vilken är en 20 poängs uppsats vid 

Skolledarhögskolan i Örebro. Boken behandlar det praktiska arbetet fram till läroplanens 

antagande och även debatten både i kammare och utskott och i media. Författaren har ett 

förflutet som riksdagsledamot för Kd vilket hade kunnat riskera påverka objektiviteten, men 

då den är skriven som en uppsats med sedvanlig granskning av forskarsamhället ser jag det ej 

som nödvändigt att vara kritisk vid läsningen. Då boken också tar upp de perspektiv som jag 

avser utforska så ser jag den som tillräcklig källa i sammanhanget.

Som litteratur för att undersöka utvecklingen av synen på värdegrunden har jag genomgående 

använt skrifter inom området värdegrund som utgivits av Skolverket, till största del material 

som utgivits som en del av utbildningsdepartementets värdegrundsprojekt. Valet av dessa 
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skrifter gjordes utifrån att  de visar de fokus som Skolverket som tillsynsmyndighet har när 

det gäller att förverkliga värdegrunden i läroplanen. Jag ser inga anledningar att betvivla 

riktigheten i dessa källor. 

Gällande frågeställningen ovan om kommunal förvaltningsnivå kommer detta att undersökas 

genom textanalys av de måldokument som finns i de respektive kommuner som undersöks 

(dessa kallas oftast utbildningsplaner eller skolplaner). Textanalysen göres genom att 

undersöka hur mycket de olika värdegrundsdelarna nämns i texten (mängd textmassa), i 

vilken prioritering de nämns samt med vilka värdeuttryck de omnämns. 

Skolledarnivån och lärarnivån i ovanstående frågeställningar kommer att undersökas genom 

ett frågeformulär med ”öppna frågor”, då man genom denna metod ”lånar” respondenternas 

observation av sig själv i omvärlden (Backman, 1998 p. 47). Enkäterna till lärare respektive 

rektor är olika formulerade utifrån att de har olika krav på skyldigheter enligt styrdokumentet. 

De punktkrav som finns formulerade i styrdokumentet är till största del formulerat som att 

”Skolan skall…” följt av en specifik beskrivning. Detta innebär att alla som arbetar med 

eleverna skall uppfylla dessa mål, lärare såväl som rektor. Utöver detta finns vissa punktkrav 

med värdegrundsanknytning vilka står att ”Rektor skall…”, utifrån detta innehåller således 

rektorernas enkäter frågor anknytande till de punktkraven. Frågeformuläret till rektor är 

”testkört” mot en rektor för att se om frågeställningarna är möjliga att besvara, och reviderat 

efter denna prövning. Då den lilla kommunen önskar anonymitet i undersökningen har jag 

valt att i källhänseende skriva (Källmaterial kan fås av förf. vid eventuellt godkännande från 

respondent) i källanvisningarna.

Undersökningen kommer att sammanfattas kommunvis, i form av text och även en tabell 

vilken redovisas utifrån de olika förvaltningskategorierna och värdegrundsdelarna. Således 

redovisas de tre värdegrundskategorierna var för sig på respektive nivå i den kommunala 

hierarkin, både avseende på mängd och metod. För kategorierna Rektor och Lärare beskrivs 

även eventuell påverkan utifrån enkät/formulärsvaren. Dessa tabeller återkommer i den 

jämförande analysen
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Tabell 1. Exempeltabell, förtydligande av utredningens text

Nivå Värdegrundsdel/fråga Omfattning Beskrivning
Förvaltning Demokrati

Lika värde
Etik

Rektor Demokrati
Lika värde
Etik
Påverkan

Lärare Demokrati
Lika värde
Etik
Påverkan

2.1  Urval

Urvalet av respondenter i nivåhänseende göres för att uppnå syftet med uppsatsen, men 

urvalet av fysiska personer till nivån skolledare sker medelst slumpmässigt urval bland de 

skolledare som finns på orten. När det gäller lärarnivån är urvalet utifrån vem deras skolledare 

anser bäst kan besvara frågorna i formuläret.

Urvalet av de kommuner som undersöks sker mot bakgrund att förf. har kontakter i 2 av 

kommunerna med personer på sådana positioner att de kan vara behjälpliga med delar av 

urvalet enl. ovan. Den tredje kommunen har valts utifrån att detta är närmaste större storstad, 

110 222 enligt uppgift på kommunens hemsida (Internet 2, 20/9 2006).

2.2  Disposition

Uppsatsens inledande två kapitel är det som lägger grunden i inledning och bakgrund samt 

beskriver syftet med uppsatsen och metoderna för att nå dit. Kapitlen tre och fyra är det som 

anlägger den teoretiska grundval som uppsatsens undersökning vilar på. Denna teoretiska 

grundval är en beskrivning över det praktiska arbetet med de riksdagsageranden (utredning, 

betänkanden och propositioner) som föregick beslutet om ny läroplan 1994 med beaktande av 
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de delar som utgör värdegrunden. Med detta praktiska arbete menas även debatten och de 

skilda åsikterna i frågan. Detta för att kunna återkoppla mot de synpunkter som kommer fram 

i undersökningen. Vidare redogörs även för de kommentarer som skolverket publicerat i olika 

former för att förtydliga synen på värdegrunden som tillsynsmyndighet. Ett avsnitt behandlar 

de specifika bitar text som utgör värdegrunden och en uppdelning av densamma i tre 

definierbara kategorier. Det femte kapitlet är själva utredningen eller empirin. Denna delas 

upp kommunvis i de olika nivåer som bestämts i syfte och frågeställningar, d.v.s. från 

kommunalt styrdokument ner till lärarnivå. Det sista kapitlet är en slutdiskussion där resultat 

av undersökningen redogöres för i både text och i tabellform. En koppling av resultatet 

gentemot teoriavsnittet finns också i detta kapitel. Som bilagor till uppsatsen ligger de 

frågeformulär och det följebrev som skickats ut till respondenterna.

3.  Tidigare forskning och studier

Nedan redogöres för den tidigare forskningen inom området för att fastställa det så kallade 

”nyhetsvärdet” i den vetenskapliga relevansen. Det redogörs också för de källkritiska 

överväganden som gjorts i de källor som används i teorikapitlet.

Rikstäckande forskning på vad som händer och görs inom värdegrundens område har det 

gjorts en hel del, främst inom ramen för ovan nämnda Värdegrundscentrum. Man har samlat 

de flesta högre avhandlingar som gjorts inom området värdegrund av forskare runt om i 

landet. På hemsidan kan man fylla i en enkät (som skolpersonal eller kommun) om vad man 

gör specifikt i värdegrundsfrågorna. Denna enkät är ej slutredovisad. Några av rapporterna på 

sidan anknyter till frågeställningen om vad man gör för att förverkliga värdegrunden, men då 

som kvalitativa observationsrapporter och inte utifrån flera aktörer (Internet 1, 060913)

Skolverket har givit ut ett antal publikationer i frågan, knutet till frågeställningen kan speciellt 

nämnas ”Min uppgift är att knyta ihop det…” som behandlar rektorns arbete med 

värdegrunden (Nilsson, Agneta & Sandström, Birgitta, 2001), ”Värdegrundsboken” vilken 

problematiserar och konkretiserar värdegrundsarbetet och gavs ut inom ramen för Skolverkets 

”värdegrundsår” 1999-2000 (Zackari & Modig, 2002) och ”En bok om de grundläggande 

värdena och skolan” (Tham, 2000), också under samma projekt, vilken beskriver hur 

värdegrundsarbete kan bedrivas utifrån praktiska situationer. Till detta kan läggas även 
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”Demokrati som uppdrag” (Skolverket, 2000) vilken går närmare in på demokratibiten i 

värdegrunden, samt ”Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella 

förutsättningar” (Englund, Tomas: 2000) som diskuterar kring deliberativa samtal som både 

mål och metod för demokratifostran. En liknande bok är ”En fördjupad studie om 

värdegrunden…” (Skolverket 2000) vilken är bakgrundsstudien som ”Deliberativa samtal…” 

bygger vidare på. Värdegrunden i skolan diskuteras utifrån några samhälleliga institutioners 

representanter i ”Ständigt – alltid!” (Skolverket, 1999). I ”Värdepedagogik i internationell 

belysning” (Colnerud, Gunnel & Robert Thornberg, 2003) beskriver författarna olika synsätt, 

projekt och metoder för värdegrunden ur andra länders perspektiv. Från Skolverkets 

nationella konferens om värdegrunden 2001 kommer skriften ”Samtala, göra eleverna 

delaktiga, tro på mångfalden och bygg broar, var oense, minns, avstå inte makten, håll koll, 

håll ut.” (Skolverket, 2001) vilken behandlar just de ämnen som finns i titeln. En 

verklighetsbild av värdegrundsarbetet vid 32 skolor finner man i rapporten ”Gemensamhet i 

mångfalden” (Häger, Andreas m.fl., 1999). Till detta kommer ett antal mindre broschyrer av 

informationskaraktär om olika delar av värdegrunden såsom mobbning, genus, rasism och 

annat.

4.  Utvecklingen av värdegrunden i styrdokumenten

LpO-94 är som de flesta vet läroplan för de obligatoriska skolformerna, m.a.o. grundskolan. 

Den kom till som ett samlat lagförslag, mot bakgrund av saker som framkommit i flera SOU-

utredningar. Den teoretiska bakgrunden kommer att utgöras av processen omkring 

framtagandet beaktat de tre delar av värdegrunden som identifierats, samt 

tillsynsmyndighetens (Skolverket) vidareutveckling av lagtexten i de rapporter som 

publicerats i frågorna.

4.1  Processen kring värdegrundens tillblivande

När tanken på en ny läroplan kom kan vara svårt att säga, men i februari 1991 fick dåvarande 

stadsrådet Göran Persson i uppdrag att tillsätta en läroplanskommité. Denna kommitté fick 

direktiv för sitt arbete och med regeringsskiftet samma år ytterligare direktiv från den nya 

regeringen (Hagström 1995, s. 51). I direktiven från stadsrådet Persson pratas om att i arbetet 

inlemma skollagens samhälleliga värdegrund med särskilt fokus på etik. Stadsrådet Ask fyller 
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på direktivet för utredningen senare samma år och förstärker då önskemålen om demokrati, 

etik och respekt för alla människors lika värde (ibid. s. 52).

En av bilagorna till SOU-utredningen ”Skola för bildning” (Kristen etik och västerländsk 

humanism) som legat till grund för LpO -94: redogör för de olika synsätten på dessa uttryck 

och beskriver svårigheterna med oklara definitioner av begreppen var för sig och tillsammans. 

Författaren menar att etikens innehåll bör vara sådant att det inte är statiskt då etiken behövs i 

intressekonflikter och kan komma att ändras. Likaså bör fostran till grundetisk beredskap ske i 

ramen för familjen då den bör komma tidigt och i ett intimare sammanhang. Vidare menar 

författaren att den kristna etikens innehåll inte är specifikt kristet utan finns i många andra 

profana och sekulära tankesystem. Vad som är specifikt kristet är drivkraften för etiken d.v.s. 

relationen till gud.

Humanismen kan också sägas vara levnadsregler, och dessa är uppdelade i olika typer (ex.vis 

existentiell humanism eller marxistisk humanism). Grunden för den tidiga humanismen som 

ickekristen morallära menade att antikens civilisationer var det ideal som skulle eftersträvas, 

men de riktningar som kommit efter det grundar sig på något slags naturgiven etik. Det finns 

också tänkare som har rationaliserat bort behovet av moralregler mot vetenskaplig grund. Det 

som bilageförfattaren menar bör vägleda skolan är ickekonfessionell etik och en humanism 

som siktar mot den ursprungliga. (Piltz, Anders; ur Skola för bildning 1994, s. 437-460)

Den borgerliga regeringen lägger fram två propositioner (1992/93:220 och 1992/93:250) i maj 

1993, under läroplanskommiténs pågående arbete. Vad de handlar om är att ytterligare 

förtydliga de värderingar och normer som man menar att eleverna skall omfatta. Det handlar 

om olika delar av det som kallas respekt för människans lika värde, om demokrati och om 

etik. Man menar att demokratin inte kan användas utan att en etisk beredskap finns för att 

garantera att majoriteten inte fattar beslut som är skadliga för minoriteten, därför måste 

demokratisk fostran kombineras med etisk fostran. Man menar också att dessa delar är 

nödvändigt att trycka på utifrån att motverka en i samhället gryende rasism och utifrån att 

andelen svenskar från andra kulturer med andra samhällsvärderingar än de svenska ökar 

(Hagström, 1995. pp66-69). 
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Bland remissinstanserna märks flera olika åsikter i frågan. De två mest inflytelserika 

aktörerna, Skolverket och Kommunförbundet, hamnar på olika sidor när det gäller etiken. 

Kommunförbundet vill trycka på just västerländsk humanism och kristen etik, medan 

Skolverket tycker att man just p.g.a. det mångkulturella samhället ej bör peka ut västerländsk

humanism och kristen etik. Bland de övriga remissinstanserna (främst kommuner och 

högskolor) finns åsikter både om att texten bör tas bort då det ej är allmängods vad dessa 

begrepp innebär konkret och att kopplingen ”kristen” ej bör finnas med då vi ej har någon 

statskyrka, likväl som det finns de som anser att texten är bra och bör stå kvar (Hagström, 

1995. sid. 66-69).

När det gäller motioner lagda med anledningen av propositionerna samt yttranden och 

reservationer under behandlingen kan man konstatera att socialdemokraterna ställer sig 

tveksamma på en grund av att man befarar att det kan tolkas som en konfessionell inriktning 

av skolan. Detta märks även hos vänsterpartiets representanter, vilka förstärks med farhågor 

om ökad religiös intolerans. Kristdemokraterna anför tydligast sitt stöd för skrivningen, 

tillsammans med ny demokrati. Förutom initiativen angående kristen etik så önskar folkpartiet 

att ökad text och direktiv kring mobbning bör tillföras och vänsterpartiet och 

socialdemokraterna önskar skarpare skrivningar kring främlingsfientlighet och rasism 

(Hagström 1995, s. 70-72). 

I den kammardebatt som föregick beslutet accentuerades de tidigare ställningstagandena, men 

något som märktes tydligt var att flera debattörer invände mot Ny demokrati och deras 

ställningstagande att värdegrunden var viktig för att värna mångfalden ej var giltig då Nd ej 

ser något självändamål i mångfaldssamhället.

Den del av värdegrunden som står nedan om människolivets okränkbarhet…ansvarstagande 

var den del av stadsråd Davidssons direktiv till utredningen som orsakade mest debatt 

(Hagström 1995, s. 78-97).

4.2  Utvecklingen av värdegrunden

Det som framkommer i utvärderingen ”Gemensamhet i mångfalden”, en utvärdering av det 

praktiska värdegrundsarbetet, är att en mångkulturell skola som finns i stor utsträckning idag 
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får anpassa det etiska tänkandet och västerländska humanismen i så mån att man praktiskt får 

lösa problem med exempelvis elever med ursprung i annan kulturell etiksyn. Konkret kan det 

ta uttryck att visa respekt för veganers etiskt fattade beslut att inte äta kött eller muslimers 

religiöst grundade förbud mot fläskkött. Man menar att i detta fall ska mångfalden premieras 

utifrån respekten för människors lika värde och förståelse för medmänniskan trots att 

frågeställningarna ligger utanför västerländsk humanism och kristen etik (Häger 1999, s. 46-

48).

I ”Ständigt – Alltid!”, skolverkets kommentar till värdegrunden utifrån olika aspekter  är 

tydliga med det faktum att värden och kunskap är och skall vara en helhet. Man menar också 

att läroplan och skollag är ramverket inom vilket läraren konkretiserar och bestämmer hur 

målen skall uppnås. Den friheten måste alltid ha de konkreta målen i fokus (beskrivs nedan, 

gällande mål i värdegrund). Vidare ser man att den naturligaste metoden för att uppnå dessa 

mål om värden är i det vardagliga arbetet, i den konkreta situationen (Skolverket 1999, s. 11-

15).

Det beskrivs i boken ”En bok om de grundläggande värdena och skolan”, om ett antal 

skolenheters (från förskola till gymnasium) arbete med värdegrund. Boken är, precis som 

”Ständigt? – Alltid!” en kommentar till styrdokumentet och enligt utgivaren en fortsättning på 

denna. Mycket av det som skolorna gör i värdegrundshänseende kommenteras av författarna, 

och det som boken kommer fram till är dels samtalet som viktig beståndsdel i 

värdegrundsbygget, men också att en förutsättning för att lyckas är både föräldra- och 

elevdelaktighet (Tham 2000, s. 29 och s. 80).

”Med demokrati som uppdrag” heter en sammanställning över skolvärldens strävan i den del 

av värdegrunden som är demokrati, men den har också paritet mot respekten för 

medmänniskan. 

Vad man konstaterar är att en av de stora vinsterna med att arbeta för demokrati är att det ger 

en större respekt för olika synsätt. Det konstateras också att det demokratiska samtalet är 

något som ger bättre relationer mellan de människor som verkar i skolan (Skolverket 2000, s. 

13-14). Man pekar även på de informella miljöer (icke klassrum) där det är viktigt att hävda 

värdegrunden i de situationer som uppstår (Skolverket 2000, s. 32). Det trycks tydligt på att 
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tiden, resurserna, organisationen och kunskapen (både att veta vad demokrati är och att själv 

omfatta den) är en nödvändighet för att lyckas med värdegrundsuppdraget (ibid., s. 39-45).

I ”Deliberativa samtal som värdegrund – Historiska perspektiv och aktuella förutsättningar”, 

beskriver författaren grunden till det som Skolverket menar är mest betydelsefullt i fostran till 

demokrati. Författaren menar att denna syn har en historisk förankring i en av de tidigare 

läroplanerna, Lgr80. Författaren pekar också på det självklara starkare ansvaret för de 

samhällsvetenskapliga ämnena även om värdegrunden ska omfatta hela skolan (Englund 

2000, s. 5-10). Samtalet som metod och mål för värdegrundsarbetet är i fokus även i ”En 

fördjupad studie i värdegrunden – om möten, relationer och samtal som förutsättningar för 

arbetet med de grundläggande värdena”, en fördjupad studie från Skolverket. Vad man 

konstaterar är som tidigare angetts att hindren för att använda samtalen enligt ovan är många. 

Viljan hos barnen för dessa samtal finns, men skolans upplägg med individuell kunskapsväxt 

som högsta prioritet gör att värdegrunden får stå åt sidan (Skolverket 2000, s. 6-8).

”Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i skolan” (Zackari & Modig 2002, Skolverket) 

är en sammanfattning i mångt och mycket av det som de tidigare kommentarerna, fördjupade 

utredningarna och ”verklighetsbilderna” kommit fram till. Den konstaterar att värdegrunden 

måste vara en del av och samordnad med övrig kunskapstillväxt. Vidare konstateras att 

samtalet med eleverna är den viktigaste vägen för att förankra värdegrunden. Författarna 

konstaterar också att det mångkulturella, pluralistiska samhälle som vuxit fram kräver en 

vidare syn på värdegrunden som grundar sig i ”respekt för medmänniskan”. Man har också 

tittat närmare på vilka följder som kommer av att misslyckas med att förmedla värdegrunden 

och menar att mycket av mobbning och trakasserier i skolan idag kommer av detta. Vidare 

konstaterar man att barnen och ungdomarna vill ha dessa samtal och menar att skolan bör göra 

allt för att göra detta möjligt. Man menar att i dagens samhälle ställs vi inför nya utmaningar 

som kräver att man omfattar demokratin, respekterar och känner till alla människors olikheter 

och likheter samt att man ges en etisk handlingsberedskap för de val man gör.

Den sista källans beskrivning passar också bra för att sammanfatta den utveckling av 

värdegrunden både gällande fokus och prioritering som tillsynsmyndigheten förklarat för 

utförarna, d.v.s. skolsystemet i alla dess beståndsdelar.
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4.3  Vad är då egentligen värdegrunden i LpO-94?

Följande delar av LpO-94 har identifierats som vara rent anknutna till värdegrunden 

(Lärarförbundet, 2001)

Nedanstående två stycken är kanske det de flesta menar när man talar om värdegrunden. De är 

också den första texten som möter en läsare av LpO-94. De slår fast de värderingar som 

skolan ska lyckas få eleverna omfatta. Därför återges stycket i sin helhet.

”1.1  Grundläggande värden

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 

för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1.kap 2 och 9§§).

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och 

förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

(Lärarförbundet 2001, s. 9)

Vidare står under andra stycken i läroplanen förtydliganden på områden såsom jämställdhet, 

demokrati och etik. Detta kan exemplifieras genom nedanstående citat:

”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.” (Lärarförbundet 2001, s. 10)

”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 

samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar” (Lärarförbundet 2001, s. 11)

”Det etiska perspektivet … skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 

förmåga att göra personliga ställningstaganden.” (Lärarförbundet 2001, s. 12)

Läroplanen ställer vidare upp olika typer av målsättningar som kan hänvisas till 

värdegrunden. Dessa är uppdelade på strävansmål och uppnåendemål där man säger att skolan 

skall sträva efter att varje elev omfattar specificerade delar av värdegrunden; 
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”2.  Mål och riktlinjer 

Normer och värden. Mål att sträva mot. 

Skolan skall sträva efter att varje elev:

 Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper 

och personliga erfarenheter

 Respekterar alla människors egenvärde

 Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att 

bistå andra människor

 Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras 

bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”

(Lärarförbundet 2001, s. 13-14)

Riktlinjer för vad alla i skolan skall göra för att dessa mål finns också. Detta gäller således all 

personal, lärare som rektor som annan personal anställd av skolan, enligt citat:

”Alla i skolan skall:

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen.

 I sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor

 Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och

 Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt.” (Lärarförbundet 2001, s. 14)

Läraren har särskilda skyldigheter när det gäller värdegrunden i sin yrkesroll och funktion av 

att vara den som träffar eleven mest. Därför kräver man att:

”Läraren skall

 Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet.

 Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.

 Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 

motverka alla former av kränkande behandling.

 Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och
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 Samarbeta med hemmen i elevens fostran och därmed klargöra skolans normer och regler som en grund 

för arbetet och samarbete.” (Lärarförbundet 2001, s. 14)

Enligt vad som tidigare i uppsatsen redovisats har rektor i lagtexten tillskrivits ett särskilt, 

utpekat ansvar utöver det som följer av att vara anställd på skolan. Den del av detta speciella 

ansvar som har paritet mot värdegrunden är som står citerat nedan.

”Rektorns ansvar

Rektorn har … ett särskilt ansvar för att:

 skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas

 upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka 

alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och 

anställda” (Lärarförbundet 2001, s.21)

Den text som läroplanen utgör är svårt att undersöka verkställigheten av i varje enskild del 

och att-sats, därför har jag (vilket anförts i metodkapitlet av denna uppsats) brutit ner den till 

tre kategorier som sammanfattar innehållet. De delar som handlar om demokrati, delaktighet 

och inflytande har kategoriserat som Demokrati. De delar som behandlar förståelse och 

acceptans för olika kulturer, förståelse och respekt för medmänniskor, medvetenhet om 

kvinnors och mäns olika förutsättningar, motverka kränkningar o.s.v. har jag benämnt som 

Lika värde. De delar av texten som berör medvetna ställningstaganden, värderingar, 

konsekvenser av handlingar m.m. tillhör kategorin Etik. 
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5.  Värdegrunden i praktiken

Resultatet beskrivs linjärt, d.v.s. undersökta kommuner beskrivs var för sig i nivåer uppifrån 

och ner.

5.1  Större kommunen

Kommunen har 14 skolor där det bedrivs undervisning i år 7-9. Lokala styrdokument är en av 

kommunfullmäktige antagen skolplan samt ett måldokument för åren 2005-2007. Utöver detta 

tillkommer uppdrag utifrån kvalitetsredovisningarna av skolan årligen. (Internet 3, 061004) 

5.1.1 Styrdokument

I För- och grundskolans verksamhetsplanemål 2005-2007 finns beskrivet i de två första 

rubrikerna som anknyter till kategorierna ”alla människors lika värde” och ”demokrati”.

I den kommunalt antagna skolplanen för Umeå finns de olika kategorierna nämnda på ett 

flertal ställen. Både ”demokrati” och ”alla människors lika värde” nämns redan i inledningen 

av dokumentet. Den kategori som får mest textmassa är de delar som anknyter till ”alla 

människors lika värde”, cirka en sida text ägnas åt sådana saker som jämställdhet och 

mångfald som han hänvisas till denna kategori. Demokrati nämns i tre olika stycken om cirka 

5 rader text, således något mindre. Etiska ställningstaganden nämns inte separat någonstans i 

texten. Däremot finns i strategidelen av dokumentet ett stycke om att ”hävda skolans 

värdegrund” och då ingår ju alla delar av värdegrunden.

5.1.2  Skolledaren

Gällande demokrati så är skolledaren den som ansvarar för elevrådet och hjälper dem finna 

demokratin. Det arbetas aktivt för att ytterligare skärpa organiseringen kring detta. Man 

arbetar också i klassråd, matråd och biblioteksråd som medel för att öka inflytande och 

demokrati. Den av de tre kategorierna som prioriteras mest i den lokala arbetsplanen är ”alla 

människors lika värde”, men alla delarna arbetas givetvis med. Skolledaren ser ingen 

påverkan från sådana saker som avstånd eller kommunens storlek utan menar att 
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värdegrundsuppdraget är lika viktigt alltid. Kvalitetsredovisningen visade på önskemål om 

ytterligare delaktighet för eleverna i år 8 och 9. I övrigt satsar man mycket på att visa respekt 

för varandra och fångar upp detta i dagliga situationer. En separat fortbildningssatsning har 

gjorts för att bättre upptäcka och förändra när det gäller behandling p.g.a. kön. Det pågår 

också ett arbete med EQ (empatikvot, förf. anm.), vilket är tänkt att stärka elevernas förmåga 

till att se alla människors lika värde. Mycket arbete läggs ner på detta i det dagliga arbetet. 

Vissa av ovanstående uppgifter är hämtade från LAP/kvalitetsredovisning.

5.1.3  Läraren

Läraren menar att mycket av arbetet för alla människors lika värde sker på de timmar som han 

har handledningstid med eleverna samt genom drama- och värderingsövningar tillsammans 

med eleverna. Demokratiarbetet för denna lärare sker genom arbetet med klassråd och 

delaktighet gentemot föräldrar och elever om skolans uppdrag och mål. De etiska och 

moraliska frågeställningarna är också något som arbetas med under tidigare nämnda 

handledningslektioner. Däremot är läraren emot denna skrivning i läroplanen då han menar att 

den inte är tydlig nog, avseende just kristen etik. Läraren menar att demokratin också lärs ut 

genom att själv vara förebild. När det gäller att prioritera mellan de olika delarna menar 

läraren att det inte låter sig göras, däremot prioriterar han värdegrunden framför annat då han 

menar att genom att lyckas med värdegrundsuppdragen har man bättre förutsättningar för det 

övriga. Inga prioriteringar i värdegrundsuppdraget görs på grund av de fysiska och 

geografiska faktorerna som tidigare nämnts.

Tabell 2. Sammanställning över undersökning i stora kommunen.

Nivå Värdegrundsdel/fråga Omfattning Beskrivning
Förvaltning Demokrati Stor Delaktighet och liknande

Lika värde Stor Motverka mobbning
Etik Liten

Rektor Demokrati Stor Formell genom elevråd, informell 
genom daglig dialog och lektioner

Lika värde Stor Motverka mobbning, daglig dialog och 
fortbildning

Etik Liten
Påverkan Ingen
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Lärare Demokrati Stor Praktiska övningar och diskussioner, på 
lektionstid

Lika värde Stor Se ovan
Etik Medel Se ovan. Uppdraget upplevs oklart
Påverkan Ingen

5.2  Den mellanstora kommunen

Kommunen har 5 skolor med undervisning i år 7-9, de lokala styrdokumenten är strategisk 

plan samt de uppdrag kvalitetsredovisningarna ger (Internet 4, 061006).

5.2.1  Styrdokumenten

Strategiska planen nämner både i inledning och i brödtext om delaktighet och dialog. Detta är 

exempel på demokrati.

Kvalitetsredovisningarnas uppdrag till skolorna är större i omfång. Dels finns ett eget stycke 

benämnt värdegrunden, dels nämns på flera ställen uppdrag kopplade till ovan nämnda 

kategorier. Under stycket åtgärder för utveckling finns två punkter att koppla till begreppet 

demokrati, och två punkter kan kopplas till begreppet alla människors lika värde. Ovan 

nämnda stycket värdegrunden fokuserar främst på sådana saker som kan härledas till alla 

människors lika värde. Gällande kategorin etik så nämns detta ej specifikt, endast i 

sammanhanget att man följer centralt fattade styrdokument.

5.2.2  Skolledaren

Skolledaren hänvisade i detta fall till lokala arbetsplanen för sin skola för att få svar på 

frågeställningarna (LAP kan erhållas av förf. efter förfrågan). Utifrån detta blir svaren 

givetvis att de åtgärder som görs på skolan skapar denne som arbetsledare förutsättningar för. 

Anledningen till detta är ömsesidig tidsbrist.
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Skolans arbetsplan innehåller skrivningar om att fostra eleverna i demokrati. Detta sker 

genom satsningar på att utbilda elevråd om demokratins spelregler samt att ge möjligheter för 

klassråd och elevråd att hållas. Dessutom initierar man från skolans håll delaktighet gentemot 

föräldrar och elever genom att förmedla information via hemsida/användarplattform. 

Utvärderingar angående bland annat delaktigheten göres flera gånger per termin för att 

säkerställa denna faktor. Många av de delar som ingår i kategorin ”alla människors lika 

värde” ingår i arbetsplanen som målsättningar. För att nå dit fokuserar de på att möta alla 

elever likvärdigt och att inkludera de elever som har speciella behov. Man har också speciella 

funktioner som antimobbningsgrupp, grupp för utarbetande av gemensamma trivselregler, 

trivselvärdar samt KIS: are (vuxna personer anställda på lönebidrag för att bl. a. förbättra det 

sociala klimatet i skolan). 

Genom detta indirekta svar fick jag inga uppgifter om eventuella prioriteringar mellan de 

olika värdegrundsuppdragen, eller om prioriteringarna påverkades av någon av de tidigare 

nämnda faktorerna

5.2.3  Läraren

Läraren menar att mycket arbete utförs i de vardagliga diskussionerna med eleverna. Lärarens 

uppfattning är att det oftast är mentor/handledare som tillsammans med SO-lärare tar de 

vardagliga diskussionerna med eleverna. När det gäller de etiska frågorna kommer de upp 

under ämnet ”livskunskap”, men även SO, engelska och svenska kan skapa etiska/demokrati 

diskussioner i klassrummet. Klassrådet är ett forum där demokrati automatiskt kommer upp, 

men även övrig tid. Demokratifostran gör man även ibland i projektform. Även när det gäller 

respekt för alla människors lika värde är det något som diskuteras med eleverna på 

förekommen anledning, både specifika och generella diskussioner. Läraren upplever att det är 

i samtalet med eleven som värdegrunden främst genomförs. Frågan om prioritering av de 

olika värdegrundsuppdragen är sällan relevant. De olika delarna värderas lika högt och det är 

beroende på ”läget i skolan eller klassen” vilken del som står i fokus just då. De fysiska 

skillnader som kan finnas i storlek på kommun/skola eller avstånd till de yttersta 

beslutsfattarna menar läraren ej har någon betydelse.
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Tabell 3. Tabellen är en sammanställning över svaren i den mellanstora 

kommunen.

Nivå Värdegrundsdel/fråga Omfattning Beskrivning
Förvaltning Demokrati Stor Den största kategorin.

Lika värde Stor Motarbeta mobbning, m.m.
Etik Liten

Rektor Demokrati Stor Formella metoder som elevråd, 
informella i direkt dialog. Delaktighet 
genom Internet.

Lika värde Stor Fokus på likabehandling och 
inkludering av alla. Kisare. 
Trivselregler.

Etik Liten
Påverkan Ej angivet

Lärare Demokrati Stor Klassråd/direktdemokrati, i 
projektform. Främst mentor och SO-
lärare, men även andra 
personalkategorier delaktiga i arbetet.

Lika värde Stor Främst i mentorssamtal och SO-
lektioner, men även i andra ämnen 
såsom Livskunskap och Religion.

Etik Medel Livskunskap och Religionsämnena
Påverkan Ingen

5.3  Den lilla kommunen

Den lilla kommunen har under 10 000 invånare, och en skola för elever år 7-9 (Kan erhållas 

av förf. efter godkännande av respondent, gäller dessa uppgifter och de källor som finns 

angående styrdokumenten). Det lokala styrdokumentet är Barn- och utbildningsplanen för alla 

verksamheter i Barn och utbildningsförvaltningen. 
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5.3.1  Kommunala styrdokument

De två första styckena fokuserar mycket på kategorin ”alla människors lika värde”, hela fem 

målsättningar handlar om detta. Kvalitetsredovisningen visar fler delar av värdegrunden. En 

av målsättningarna handlar om ”allas lika värde”. Ytterligare en målsättning handlar om 

demokrati och inflytande. Genom att påpeka vikten av värdegrunden i de centrala 

styrdokumenten finns även ”etik-kategorin” med i dokumentet.

5.3.2  Lilla kommunens rektor

Rektor har med LAP: en prioriterat delaktighet, både genom arbetet med IUP och genom 

konkreta satsningar på klassråd och elevråd. Det pågår också arbete med att öka delaktighet i 

föräldra- och medarbetarhänseende. Vidare har arbetet för goda relationer och mot mobbning 

(allas lika värde-kategorin) en framskjuten roll. Skolledaren skapar förutsättningar för detta 

arbete på många olika sätt. Både genom allokering av resurser i tid och ekonomi, och genom 

att vara förebild. Men även genom de initiativ som tas i det ordinarie arbetet gentemot 

anställda, som initiativtagare och ”möjliggörare” o.s.v. Det ”etiska perspektivet” finns med i 

ledningen av personalen där framför allt rollen som förebild bearbetas i diskussionsform. 

Under läsåret har detta prioriterats i personalgruppen. Att ha förståelse för andra kan lättast 

hänföras till ”Allas lika värde-kategorin”. Detta är något som alltid finns närvarande i 

dialogen med de anställda. Dessutom har ett flerårigt fortbildningsarbete lagt grunden för att 

detta arbete fortsätter och är väl förankrat. Gällande den prioritering som finns på delaktighet 

och trivsel (demokrati och allas människors lika värde), är denna resultat av den politiska 

processen i de kommunala styrdokumenten. Gällande delaktighet tror rektorn att detta kan ha 

påverkats av närvaron av friskolor i kommunen. Gällande de fysiska förhållandena kan 

rektorn ej belägga något samband mot prioriteringarna. Däremot menar rektorn att 

avståndsfaktorn ej har någon betydelse i prioriteringshänseende. 

5.3.3  Lärare i den lilla kommunen

Arbetet med värdegrunden och delaktigheten är ett ständigt pågående dagligt arbete menar 

läraren. Samråd och delaktighet är ständigt närvarande med IUP-arbetet och andra tillfällen. 

Demokrati både diskuteras och utövas i daglig och långsiktig planering av undervisning och i 
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övrigt för att skapa större ansvar hos eleven. Det etiska perspektivet kommer fram både i 

religionsämnet och i spontana diskussioner med eleverna om aktuella frågor. För att förmedla 

alla människors lika värde ger man både eleverna kunskaper att ta bort fördomar med och 

agerar som förebild gällande respekt. Rent konkret har man givit sådana kunskaper genom att 

bjuda in personer som är lämpade att ge dessa. Den värdegrundsdel som givits störst 

prioritering är ovan nämnda respekt för alla människors lika värde. Genom att skolplikt råder 

måste man först och främst ge eleverna förutsättningar att i en god miljö tillgodogöra sig de 

övriga delarna av värdegrunden. Varken fysiska eller närhetsförutsättningar påverkar 

prioriteringarna i någon riktning.

Tabell 4. Tabellen är en sammanställning av undersökningen i den lilla 

kommunen.

Nivå Värdegrundsdel/fråga Omfattning Beskrivning
Förvaltning Demokrati Stor Största kategorin, påverkas av lokala 

debatten.
Lika värde Stor Även detta en klart uttryckt prioritet.
Etik Liten

Rektor Demokrati Stor Formella institutioner som elevråd. 
Informellt genom ledning av 
personalen i dessa frågor

Lika värde Stor Fokus på trivsel, fortbildning. Att vara 
föredöme.

Etik Medel Att vara föredöme.
Påverkan Inget 

säkerställt
Friskoleetablering, lokal politisk 
styrning.

Lärare Demokrati Stor IUP, dialog med föräldrar på lång och 
kort sikt.

Lika värde Stor Kunskap mot fördomar. Bjuda in 
utomstående för mer direkt kunskap. 
Högst prioriterat

Etik Liten Under religionslektioner eller på annan 
förekommen anledning.

Påverkan Inget 
angivet
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6.  Slutdiskussion, inklusive analys

Nedan kommer att redogöras för de resultat undersökningen gett och de tänkbara förklaringar 

som finns till resultatet.

6.1  Validitet och reliabilitet

Att undersökningen visar det som skulle undersökas stämmer till största del. Det som kan 

anmärkas är möjligen att undersökningen av kategorin Rektor. Denna del av undersökningen 

blev tyvärr bristfällig på grund av att de respondenter som förklarat sig villiga att besvara 

frågeformuläret fick brist på tid, då de menade att frågorna skulle ta för många timmar att 

besvara. På grund av detta har två av tre rektorer hänvisat till lokala arbetsplanen (LAP) för 

sin skolenhet i olika hög grad. Som också redogjorts för har jag i min bearbetning av 

undersökningsresultatet tolkat de frågor som ställts om rektors egna åtgärder utifrån att rektor 

möjliggör de saker som står i LAP. 

När det gäller reliabiliteten kan man nog anse att den är större än validiteten. Textanalysen är 

gjord utifrån det perspektiv som anges och frågeformulären är konstruerade för att få lärarens 

och rektorns egna verklighetsbilder. Det finns i mitt tycke få anledningar för respondenterna 

att på något sätt beskriva annat än det de upplever, och den sammanfattning jag gjort av 

respondenternas svar är konkret utifrån vad de svarat.

Teoridelen av uppsatsen har hög validitet mot undersökningen då den beskriver utvecklingen 

av värdegrunden och man kan spåra resultatet av denna utveckling i svaren i undersökningen.

6.2  Jämförelse och analys av värdegrundsbegreppen på förvaltningsnivå

Man kan säga att kategorierna ”Allas lika värde” och ”Demokrati” har varit de delar av 

värdegrunden som varit mest representerade i alla de undersökta kommunernas kommunala 

styrdokument. Kategorin ”Etik” förekommer inte som begrepp i något de kommunala 
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styrdokumenten. Så långt likheter mellan kommunerna. Den stora kommunen hade mycket 

skrivet om både ”Demokrati” och ”Allas lika värde”, i ungefär lika stor prioritering, men 

textmässigt var det den sistnämnda kategorin som det var skrivet mest text om. Den 

mellanstora kommunen hade delaktigheten, ”Demokrati”, främst placerade i sina 

styrdokument. Detta kan tyda på att det är det högst prioriterade uppdraget. Dock finns mer 

textmassa om sådana målsättningar som kan hänföras till kategorin ”Allas lika värde”. Den 

lilla kommunen har störst mängd text som faller i kategorin ”allas lika värde”, men 

”Demokrati” nämns också.

Orsakerna till ovan nämnda skillnader kan ej säkert fastställas, då jag ej tillfrågat de som 

skrivit eller politiskt antagit styrdokumenten, dock kan ett rimligt antagande vara att den 

lokala politiska debatten och önskemål från skolledarhåll inverkat på innehållet. Det kan 

också antagas att man i kompromissanda för att anta styrdokumenten enhälligt valt att 

utelämna just begreppet ”Etik” i sitt/sina styrdokument.

Tabell 5. Tabell över prioriteringar i kommunala/förvaltningsövergripande 

styrdokument. Tabellen är gjord utifrån textanalys.

Förvaltning/kommunalt 
styrdokument

Lilla kommunen Mellanstora kommunen Stora 
kommunen

Allas lika värde Mest text Mest text Mest text

Demokrati Mycket text Främst i texten, inledande 
stycken.

Mycket text

Lärare Ej som separat 
begrepp.

Ej som separat begrepp. Ej som separat 
begrepp.

6.3  Jämförelse och analys av rektorernas svar

Det första som märks när man jämför svaren är att alla rektorer har satsat/satsar på de 

elevdemokratiska institutionerna såsom klassråd och elevråd. I alla kommunerna har rektor en 

stor del i elevrådet och alla skolorna har utbildat elevråden i demokrati. Den stora och den 
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mellanstora kommunen har organiserat ytterligare grupper, för trivsel eller biblioteksråd 

exempelvis. När det gäller demokrati i övrigt så kan nämnas att den stora kommunen ökar 

sina satsningar på delaktighet i år 8-9 för att utvärderingar visat på ett sådant behov. 

Ytterligare ett exempel på delaktighet finns i den mellanstora kommunen. Där har man 

möjliggjort för föräldrar/elever att få information om vissa saker via Internet, vilket kan sägas 

gör informationen mer lättillgänglig. Den lilla kommunen har fokuserat på delaktigheten när 

det gäller arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner.

När det gäller kategorin ”Allas lika värde” har den stor prioritet i alla kommunernas LAP. Det 

finns således mycket text skrivet om just detta, några av kommunerna har exemplifierat med 

antimobbningsarbete och trivselregler för umgänget på skolan. I den stora kommunen har 

fortbildningssatsningar gjorts för att öka personalens medvetenhet om jämställdhet och man 

har på skolan ett pågående EQ-projekt, för att öka elevernas medvetenhet. Skolledaren menar 

att arbetet för allas lika värde och mot mobbning görs bäst i skolans vardagliga arbete. Den 

mellanstora kommunen har förutom antimobbningsgrupp och fastslagna trivselregler 

förmånen att ha KIS: are (Kamratstödjare I Skolan, förf. anm.) anställda på skolan. Denna 

kategori personal arbetar med just att skapa social trivsel på skolan. För att fokusera på alla 

människors lika värde är ledorden och metoden positivt bemötande och inkludering av alla. 

Detta har rektor ansvar för att all personal arbetar utifrån. Den lilla kommunen har en 

skolledare som genom fördelning av resurser och tid till personalen och genom sig själv som 

förebild prioriterar ”allas lika värde” i verksamheten. Just ”att vara förebild” leder rektorn 

personalen att också vara, och har mycket dialog med personalen om just detta. Även den lilla 

kommunen har haft fortbildningssatsningar inom detta område.

Det etiska perspektivet har endast den lilla kommunens rektor kommenterat. Denne menar att 

det etiska perspektivet också lärs ut bäst genom att vara förebild

När det gäller eventuell påverkan av värdegrundsprioriteringar angav endast den lilla 

kommunens rektor anledningar till detta. Denne menade att den lokala politiska debatten hade 

påverkat de kommunala styrdokumenten vilket hade påverkat LAP:en att prioriteringarna 

skulle vara delaktighet och trivsel. Till detta menade rektorn att närvaron av en friskola i 

kommunen kunde ha gjort att delaktigheten fokuserades extra på. Dock hade avståndet till 

centrala beslutsfattare eller kommunens storlek något med prioriteringar att göra. Övriga 

kommuner menade att avstånd eller kommunens särart ej inverkade på prioriteringarna.
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Tabell 6. Sammanställning av rektorernas svar i de olika kommunerna, 

fördelat på värdegrundskategori

Rektorssvar 
angående

Lilla kommunen Mellanstora kommunen Stora kommunen

Allas lika 
värde

Stort fokus. Satsas 
på fortbildning i 
frågan. Att vara 
föredöme är en 
viktig del i arbetet.

Mycket arbete. 
Fortbildning. 
Trivselregler. KIS:are. 
Inkludering och positivt 
bemötande är ledord för 
verksamheten. 
Antimobbningsgrupp.

Mycket arbete. Bedriver 
EQ-projekt. Fortbildning 
inom jämställdhet. 
Värdegrunden integrerat i 
vardagsarbetet.

Demokrati Stort fokus. Rektor 
är ansvarig för de 
demokratiska 
institutionerna 
såsom ex.vis 
elevråd. Leder 
personalen i 
utveckling av dessa 
frågor.

Mycket arbete. Leder 
och utbildar elevrådet 
samt ett trivselråd. 
Tillser att information är 
lättillgänglig för 
elever/föräldrar på 
Internet.

Mycket arbete. Leder och 
utvecklar elevråd och 
andra 
demokratiinstitutioner. 
Hårdsatsar mot 
delaktighet efter 
utvärdering i år 8-9.

Etik Mindre fokus. 
Förebilder i 
vardagen.

Lite arbete Litet fokus

Påverkan på 
prioriteringar

Möjligen har 
friskoleetablering 
påverkat den lokala 
politiska styrningen 
av verksamheten.

Ingen påverkan på 
prioriteringarna av 
värdegrundsdelarna.

Ingen påverkan på 
prioriteringarna av 
värdegrundsdelarna.
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En tänkbar orsak till att stora satsningar, och mycket text i LAP, görs just på ”allas lika värde” 

är det fokus som funnits i massmedia under senare år på mobbningsproblematiken. Vad som i 

övrigt kan märkas i svaren är att alla rektorerna i någon mening har följt de sätt och metoder 

som tillsynsmyndigheten nämnt i de delar som beskrivs i teorin. Detta verkar visa på att de 

skrifter som skolverket publicerat för att utveckla synen på värdegrunden läses och anammas 

på rektorsnivån. När det gäller huruvida något påverkar värdegrundsprioriteringarna så kan 

man finna att ingen av de faktorer som antogs skulle påverka detta har gjort det. När det gäller 

kommentarerna från rektorn i lilla kommunen så är det rimligt att prioriteringarna följer den 

lokala debatten. Sådana saker som en friskoleetablering kan nog påverka mer i ett litet 

samhälle än i ett större där det redan finns flera skolenheter.

6.4  Jämförelse och analys av lärarsvaren

De främsta likheterna mellan de tre kommunerna är att en del lektionstid ägnas åt sådant som 

är värdegrundsbetonat, samt att ingen av de tillfrågade lärarna menar att avstånd eller 

kommunens särart påverkar prioriteringarna i värdegrundsuppdraget. Man kan också 

konstatera att både den lilla och den stora kommunens lärare pekar på vikten av att vara 

förebild.

Rent metodmässigt skiljer sig beskrivningarna åt mellan kommunerna. Den stora kommunens 

lärare beskriver att alla delar av värdegrundsarbetet främst görs på den ”handledningstid” som 

återkommer varje vecka. Den mellanstora kommunen pekar på att värdegrundsarbetet främst 

sker i det dagliga samtalet med eleverna, och att det göres främst inom SO-ämnena, 

livskunskapslektionerna och vid mentorssamtalen men även under annan lektionstid på 

förekommen anledning. Den lilla kommunen menar att arbetet med värdegrunden ständigt är 

närvarande, i både IUP-arbete och på de dagliga lektionerna. Delaktighet är något som man 

arbetar med dagligen, men den högst prioriterade delen av värdegrunden är trivseln (Allas lika 

värde) då man menar att detta är förutsättningen för att lyckas med det andra och dessutom är 

eleverna skolpliktiga så då menar man att miljön ska göras så bra som möjligt.
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Tabell 7. Sammanställning av lärarnas svar i de tre kommunerna, sorterat 

på värdegrundskategori

Lärarsvar 
angående

Lilla kommunen Mellanstora 
kommunen

Stora kommunen

Allas lika värde Högst prioriterad. 
Förmedlas i det 
dagliga arbetet med 
eleverna.

Högt prioriterad. 
Förmedlas oftast av 
SO-lärare eller 
mentor, under 
lektion eller vid 
samtal med 
eleverna.

Högt prioriterad. 
Förmedlas oftast på 
lektionstid av 
handledare/mentor, 
praktiskt och i teorin.

Rektor Högt prioriterad. I 
arbetet med IUP, men 
även i dagliga samtal 
med eleverna.

Högt prioriterad. 
Förmedlas oftast av 
SO-lärare eller 
mentor, under 
lektion eller vid 
samtal med 
eleverna.

Högt prioriterad. 
Förmedlas oftast på 
lektionstid av 
handledare/mentor, 
praktiskt och i teorin.

Etik Liten del av 
värdegrunden. På 
religionslektioner 
eller på förekommen 
anledning.

Liten del av 
värdegrunden. 
Förmedlas oftast på 
lektion, i religion 
eller livskunskap.

Uppdraget upplevs 
oklart. Förmedlas oftast 
på lektionstid av 
handledare/mentor, 
praktiskt och i teorin.

Påverkan på 
prioriteringarna

Ingen påverkan. Ingen påverkan. Ingen påverkan.

Återigen kan man se att många av de råd och rekommendationer som skolverkat på i 

utvecklandet av värdegrunden märks i det praktiska arbetet. Både när det val av metoder och 

orsaker därtill. Alla lärare har inte beskrivit arbetet på samma sätt men alla arbetar med 

värdegrunden på olika sätt
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6.5  Resultat och diskussion

Arbetet med denna uppsats har gett många insikter om hur det praktiska arbetet bedrivs och 

med vilka motiv. Kommunerna har följt de centrala styrdokumenten när man tagit fram sina 

egna lokala styrdokument, möjligen undantaget kategorin ”Etik”. Inga säkra orsaker kan 

anges till det sistnämnda men ett rimligt antagande är att den politiska sprängkraften i just 

detta begrepp kan ha kvävt den lokala debatten. Endast en av kommunerna kan peka på 

tänkbara orsaker till prioriteringar. Längre ut i organisationen (rektor och lärarnivå) märker 

man att den utveckling av värdegrunden som visats på i teorin också fått genomslag i den 

direkta verksamheten gällande metoder och motiv till dessa. De metoder som används är dels 

de formella delaktighetsinstitutionerna såsom elevråd/klassråd och IUP/mentorssamtal, men 

även de informella samtalen och i vissa fall praktiska övningar som ligger på lektionstid.

Något som kan märkas i alla dessa demokratiska funktioners (förvaltningsnivåers) arbete är 

att man anammar en direktdemokratisk syn. Ett demokratiskt fattat beslut utvecklas i sitt 

utförande av utförarna och legitimerar beslutet ytterligare genom själva delaktigheten. Detta 

är något som Bo Lindensjöö pekar på i en av demokratiutredningens skrifter (Lindensjöö, 

1999). Den av medborgaren upplevda delaktigheten i skapandet av sin egen vardag, är något 

som är eftersträvansvärt. Även om Lindensjöö pekar på svårigheter med detta så verkar just 

värdegrunden vara ett ställe där denna ambition lyckas.

Under arbetet med denna uppsats har många frågeställningar dykt upp som skulle kunna vara 

ämne för vidare forskning. Då denna uppsats ej inkluderar någon undersökning till motiven 

hos de lokala politiska beslutsfattarna skulle en framtida djupundersökning av detta vara 

välmotiverad då det lokala perspektivet kan antas engagera många människor. Mitt slutord för 

denna uppsats blir: Den svenska demokratin fungerar!
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Bilaga 1: Frågeformulär Lärare

1.  Styrdokumentet Lpo -94 reglerar vissa saker i skolans värdegrund som enskilt varandes 

lärares ansvar, nämligen detta:

Läraren skall

 Klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet.

 Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.

 Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för 

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.

 Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen och

 Samarbeta med hemmen i elevens fostran och därmed klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och samarbete.

Detta citat visar både på hur läraren konkret skall handla och vilka värderingar som skall vara 

vägledande för handlandet. Hur gör du konkret i ditt arbete för att genomföra dessa 

skyldigheter? Är detta arbete mer knutet till vissa ämneskurser eller är det en del av det 

dagliga arbetet?

2.  Lpo -94 skriver mycket om demokrati, både att personal skall omfatta demokratin och att 

eleverna skall lära sig att agera demokratiskt. Hur förmedlar och gestaltar du demokratin i din 

yrkesroll? Ligger demokratifostran främst i det ”vardagliga arbetet” eller är det avskilt från 

gängse undervisning (ex. i projektform) eller är det både vardagligt arbete och särskilda 

projekt?

3.  Läroplanen tar även upp etik och att eleven skall kunna ”att göra och uttrycka medvetna 

etiska ställningstaganden”. Det skrivs också att ”I överensstämmelse med den etik som 

förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”. Hur genomförs detta i det dagliga 

arbetet? 
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4.  På många ställen i Lpo -94 nämns det om att skolan ska fostra eleverna till att visa respekt 

för medmänniskorna och erkänna alla människors lika värde. Detta syns både i krav på att 

motverka mobbning och kränkningar och i krav på att skolan skall ge eleverna medvetenhet 

om orättvisor grundade på kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning o.s.v. Hur förmedlar du 

detta till eleverna rent konkret?

5.  Hur prioriterar du mellan de olika värdegrundsmässiga uppdragen, och av vilken orsak?

6.  Hur uppfattar du att sådana saker som kommunens storlek, skolans storlek, närheten till 

den nationella debatten i värdegrundsfrågorna och det fysiska avståndet till uppdragsgivaren 

(utbildningsdepartementet) påverkar dina prioriteringar i värdegrundsuppdraget?
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Bilaga 2: Frågeformulär ”Rektor”

1.  En del av värdegrunden handlar om att skolan ska förmedla demokratiska värderingar, har 

ni skrivit något om detta i er lokala arbetsplan? I så fall vad?

2.  En av de punkter som pekas ut som rektors ansvar i Lpo-94 är att rektor har ett särskilt 

ansvar för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Det står 

också i Lpo -94 under stycket ”Rättigheter och skyldigheter” en text ” Undervisningen skall 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 

samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar”. Hur möjliggör du 

detta i din skola?

3.  ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 

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

generositet, tolerans och ansvarstagande.” Ovanstående är utdrag ur Lpo -94, som handlar om 

att rikta och förtydliga de värderingar som skolan skall tillse att eleven får. Hur agerar du som 

skolledare för att detta genomföres?

4.  Under ”Mål och riktlinjer” kan man läsa om att skolan skall sträva efter att varje elev: 

 Respekterar alla människors egenvärde

 Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att bistå andra människor

 Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen ...

Vad konkret gör du som skolledare för att detta skall förverkligas (både ifråga om initiativ i 

projektform och i ledande funktion gentemot den personal som ska genomföra det)?
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5.  Då skolenhetens Lokala arbetsplan (LAP) är det som fungerar som konkret måldokument 

under verksamhetsåret undrar jag vilka delar av värdegrunden har ni prioriterat extra mycket, 

och varför?

6.  Hur uppfattar du att sådana saker som kommunens storlek, skolans storlek, närheten till 

den nationella debatten i värdegrundsfrågorna och det fysiska avståndet till uppdragsgivaren 

(utbildningsdepartementet) påverkar dina prioriteringar i värdegrundsuppdraget?
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Bilaga 3: Följebrev till frågeformulär ”Spår av 
värdegrunden”

Mitt namn är John Vahlström och jag är studerande på Luleå tekniska universitet. Som en del 

av lärarutbildningen genomför jag en C-uppsats i samhällskunskap. Denna C-uppsats handlar 

om vilka spår man kan se i skolans vardagliga arbete av det som står i styrdokumentet Lpo-94 

om den värdegrund som skolan skall förmedla. Frågorna i formuläret riktar således in sig på 

detta. Undersökningen går ut i tre kommuner, och i dessa kommuner kommer en skolledare 

och en lärare (alt. lärarlag) i varje kommun att besvara formuläret. Då jag valt en 

undersökningsmetod med ”öppna frågor” så kommer jag att behöva en del tid för efterarbete 

med formulären. Därför vill jag att du skickar tillbaka svaren senast 4 arbetsdagar efter att du 

fått formuläret. Då jag endast har ett fåtal kunskapskällor vill jag att du skriver så utförliga 

svar som möjligt på frågorna. Om du undrar över något, kontakta mig på tel. 0921-182 04 

eller 073-087 96 42

Tack på förhand

John Vahlström




