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Abstract
The purpose of Det odefinierbara – en studie om gymnasielärares förhållande till värdegrunden,
(The undefinable – a study about high school teachers and their relation to the basic values) is to
gain an understanding on how teachers from different subjects define, and how they experience
confrontation with the basic values and common principles stated in the regulatory documents. The
study was made using a comparative qualitative method on a questionnaire survey that high school
teachers answered from the perspective of the subject that they are teaching.
The results indicate that teachers who have studied, and are teaching, humanities, more often
experience confrontation with the basic values than teachers teaching other subjects. Also, the study
shows that there is a common definition on what the basic values are even though the right of
interpretation belongs to the individual. Furthermore, the study indicates that there is an expectation
that subjects teaching humanities, especially the subject comparative religion, should handle
confrontation with the basic values.
Keywords: Basic values, regulatory documents Swedish institution of education, natural science,
humanities.
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1 Inledning
1.1 Introduktion
I den långa praktiken som jag utförde på en norrländsk gymnasieskola upplevde jag att olika lärare
tolkade värdegrunden olika. I den svenska skolans läroplan för gymnasiet Läroplan, examensmål och
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 20111 kan man läsa: ”Var och en som verkar inom
skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma
miljö.2”
Sedan införandet av 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna,3 har de svenska skolorna haft
styrdokument som har lagt betoning på ett etiskt4 lärande som all skolpersonal ska lära eleverna.
Eleverna ska bland annat lära sig att vara demokratiska, ha tolerans, att se värdet av varje människas
okränkbara integritet och alla människors lika värde. Detta ska enligt Lgy11 vara:
I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker
detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 5

Läroplanen är ett av de två stora styrdokumenten, den andra är skollagen6, som är till för att
kontrollera och styra den svenska skolan och dess innehåll. Det är dessa dokument som lärare måste
förhålla sig till och som är den svenska skolans grundstenar. Styrdokumenten är med andra ord
skolans viktigaste dokument.
Utöver detta så finns det fyra perspektiv som varje lärare ska tillföra till undervisningen som är en
del av kunskapsuppdraget. Med kunskapsuppdraget menas de olika delarna av värderingar som ska
läras ut och inte det praktiska fostransuppdraget som är bemötandet av elever, till exempel att
behandla alla lika. De fyra perspektiven är: Det etiska perspektivet, miljöperspektivet, ett
internationellt perspektiv och det historiska perspektivet.7 Onekligen ett stort ansvar med tanke på
att varken kristen tradition eller västerländsk humanism definieras i styrdokumenten. Lägger man då
till alla de olika ämneslärare, rektorer, studievägledare, vaktmästare, städpersonal och andra som
arbetar på en genomsnittlig gymnasieskola och inte har någon utbildning inom etiska frågor, som ofta
berör kunskapsuppdraget, blir ansvaret som läggs på personalen än mer uppseendeväckande. Hur ska
en matematiklärare med buddhistisk bakgrund som varit i Sverige i fem år kunna förstå och lära ut
den etik som förvaltats av den kristna traditionen? Eller en lärare som är uppvuxen i Sverige med
svenska traditioner men som aldrig fått utbildning, funderat över eller haft en högre diskussion kring
skolans värdegrund kunna bemöta och lära ut detta i sitt klassrum?
För att problematisera värdegrunden och hur den kan bemötas av lärare krävs ingen större
ansträngning av tankeverksamheten. Värdegrunden är dock ett viktigt inslag i den svenska skolan och
1

Under den resterande delen av uppsatsen kommer den att förkortas Lgy11
Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. S 5
3
Under resterande del av uppsatsen kommer den att förkortas Lpf94
4
Tidigare styrdokument har haft fokus på fostran.
5
Lgy11. S 5.
6
Utbildningsdepartementet. Skollag SFS 2010:800.
7
Ibid .S 7.
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något som föräldrar och elever bör vara stolta över och ta på allvar. Problemet ligger i hur den
praktiskt bemöts och används av lärare. I det här fallet utmärker sig religionslärare markant jämfört
med övriga ämneslärare. Som den enda ämneslärare där både kristendomskunskap och etik och moral
ingår i utbildningen, blir svårigheterna i att en skola praktiskt ska kunna följa värdegrunden tydlig.
Lärare som inte har haft värdegrunden i sin utbildning8 eller lärare som inte har frågor om etik och
moral i sitt ämne, känner sig förmodligen mindre förberedda att möta och bemöta frågor eller
ifrågasättande kring den. Lika lite rustad som en historielärare skulle vara för att bemöta matematiska
frågor på en hög nivå, är en fysiklärare att bemöta frågor av etisk karaktär.
Skolan har genom historien använts till att bilda, både befolkningen och en gemenskap, för nationen.
Att styrdokumenten säger att skolan har ett uppdrag att utbilda elever utöver ämnesplanerna är därför
inget märkligt eller uppseendeväckande för oss i Sverige. Styrdokumenten skapas utifrån politiska
beslut där skolan ska verka för att utbilda befolkningen för att passa in i det för politikerna önskvärda
samhället. Detta är ingen hemlighet eller ens något märkvärdigt, men om teorin dikterar att alla som
verkar inom skolan ska lära ut etik förvaltat på den kristna traditionen, i princip en kristen värdegrund,
då skapas det en distans till det praktiska utförandet.
Däribland ställs lärare som inte har utbildning inom etik, historia, miljö eller internationellt
perspektiv inför en svårighet vid utförande i klassrummet. Lärarutbildningen under 2010-talet
utmärker sig därför religionslärarutbildningen i förhållande till värdegrunden och värdegrundsfrågor,
på det teoretiska planet, som det enda ämnet med undervisning i både kristendomskunskap och etik
och moral.

1.2 Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att förstå hur lärare upplever värdegrunden och hur dagens lärare upplever
genomförande av värdegrunden. Genomförandet betyder här det praktiska arbetet med möten mellan
individer och värdegrunden i klassrummet. Vid eventuell konfrontation kommer även denna att
undersökas. Möjligheten till konfrontation baserar jag på hypotesen (Se 1.4).
Frågeställningarna blir:
-

Vad anser lärare att värdegrunden definieras av?
Påverkar ämnesutbildningen upplevelsen av konfrontation med värdegrunden?
Är lärare inom humaniora bekvämare att diskutera och konfrontera värdegrundsfrågor än
övrig personal som hanterar värdegrunden?
Finns det en förväntan från andra lärare att lärare inom religionskunskap ska hantera en viss
typ av värdegrundsfrågor?

1.3 Tidigare forskning
Tidigare forskning om värdegrunden har främst fokuserat på att diskutera vad värdegrunden är för
något, hur man ska lära ut värdegrunden eller att den nämnts i olika sammanhang när det gäller
integration, klassrumsmiljö och så vidare.
Pirjo Lahdenperä och Hans Lorentz har i sin forskning undersökt skolan som mångkulturellt
mötesrum9 där värdegrunden får ett stort utrymme genom sin integrerande natur. Bokens första del
har en diskuterande karaktär där de lyfter problem kring integration och hur skolan har ett stort ansvar
8
9

Detta gäller de som har tagit examen före Lpo 94 kom ut.
Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans. Möten i mångfaldens skola. Studentlitteratur. Lund. 2010.
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inom detta område. Läraren måste inta en öppen hållning till andra kulturer för att uppnå integration
i klassrummet, och även för att uppnå målet med värdegrunden och fostransuppdraget. Eller som
Lahdenperä skriver:
I mångfaldens skola ökar behovet av att reflektera kring det nya läraruppdraget med interkulturella
identitetsformeringar och skapa gemenskap utifrån olikheter. 10

Boken fortsätter sedan med ämnesspecifika exempel för integration som till exempel musik och
svenska som andraspråk.
Av Lahdenperäs forskning framgår det tydligt att värdegrunden spelar en stor roll vid integration och
interaktion i skolans värld. Lahdenperä menar att genom reflektion av integrationsarbete, praktiskt
och teoretiskt, kommer också utveckling av flera perspektiv. Detta bör också stämma in på förståelsen
av värdegrunden. Delar av uppsatsens teoretiska utgångspunkt och delar av dess hypotes är utvecklad
utifrån Lahdenperäs tankar om reflektion (Jmf 1.4).
Kennert Orlenius har i sin bok Värdegrunden – finns den? visat en filosofisk aspekt där diskussion
om värdegrunden i sig är i fokus. Orlenius har med sin erfarenhet av många år som lärare i
grundskolan en praktisk erfarenhet som han ofta låter komma fram i sina resonemang. Han för
diskussioner om värdegrundens egentliga betydelse, dess förhållande till läroplanen och det
pedagogiska arbetet. Det Orlenius argumenterar för är att värdegrunden baseras på normer och
värden, vilket gör att förhållningssättet till värdegrunden blir individuell. Vad- och hur-frågan som
kan anses vara en grundsten inom didaktiken (vad- och hur elever ska lära sig) ligger till grund för
dessa val.
Diskussionen kring värdegrundsfrågor berör både vad- och hur-frågan. Det betyder att frågor om normer
och värden inte bara kan avgränsas till lärares förhållningssätt eller elevers sätt att tillägna sig kunskap.
De måste också diskuteras i termer av val av innehåll och lärares samhällsuppdrag.11

Orlenius menar med detta att själva värdegrunden är i kontinuerlig förändring och alltid aktuell för
diskussion, baserat på den enskilda individens förhållningssätt och tolkning av värdegrunden.
Ett antal rapporter har också släppts från bland annat utbildningsdepartementet efter att de har fått i
uppdrag av den sittande regeringen12 att titta på värdegrunden. Uppdragen och rapporterna har olika
form och syften, allt beroende på vad det politiska beslutet har för syfte. Även skolverket har
publicerat forskning där fokus framförallt ligger i utbildningssyfte för lärare. Som exempel har vi
Förskolan och skolans värdegrund – Förhållningssätt, verktyg och metoder13. Boken beskriver det
demokratiska uppdraget från ett rättighetsperspektiv och ger sedan exempel på hur man kan lyfta
värdegrunden och det demokratiska fostransuppdraget till elever. Boken bör mer ses som
vidareutbildning än forskning om det berörda ämnet, men då det är skolverket som publicerat den
och värdegrunden berörs blir det lämpligt att ha med den som tidigare forskning.

10

Lahdenperä. s. 30.
Orlenius. s. 221.
12
Rapporterna kommer från olika år så det är olika regeringar som har gett uppdragen.
13
Skolverket. Förskolan och skolans värdegrund. Stockholm, 2013.
11
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Även Vetenskapsrådet har delfinansierat, tillsammans med Utbildningsdepartementet, ett projekt som
har publicerat en serie rapporter. Dessa rapporter kallas GEM 14 och startade 2003. Stockholms
universitet beskriver rapporten med dessa ord:
GEM står för Gemensamma värden?. Frågetecknet är viktigt då vi inte kan ta gemensamma värden,
normer, identiteter eller kunskaper för givna i skolor och samhällen som präglas av olikheter och
mångfald.15

Rapporterna behandlar alla olika teman och utgörs av flertalet forskare inom humanistisk didaktik.
De två16 rapporterna Gem 2 – Gemensamma värden? Rapport från symposium 8–9 maj 2003, och
Gem 7 – Livet tillfrågas – teoretiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning,
är de två som har passat in i denna uppsats forskningsområde. Gem 2 är ett regeringsbeslut och Gem
7 är forskningsprojekt från forskare inom bland annat didaktik. Den ena författare till Gem 7 är Sven
Hartman, Professor emeritus vid Stockholms universitets centrum för humanistiska ämnens didaktik.
Hartmans bidrag (Se Gem7) kommer att presenteras längre ner.
Gem 2 är ett projekt startat av Regeringen från 2009 vars första stycke lyder:
Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra insatser som främjar, stärker och sprider kunskap
om skolans värdegrund, såsom den beskrivs i läroplanerna för förskolan (Lpfö 98), obligatoriska
skolväsendet, förskoleklassen, fritidshemmet (Lpo 94) och de frivilliga skolformerna (Lpf 94). 17

Beslutet avslutas med Skälen för regeringens beslut och visar på en grund till vad som senare skulle
bli en del av värdegrunden i Lgy11:
Den svenska skolan ska, med demokrati och mänskliga rättigheter som utgångspunkt, ge alla elever en
förståelse för vårt samhälles grundläggande värden och för vad allas lika värde innebär i praktiken. 18

Med Gem 2 visas de politiska önskemålen kring styrdokumenten, och värdegrunden, tydligt. Något
som Hartman tar upp i sitt kapitel Med eleven i blickfånget. Hartman visar på religionskunskapens
och läroplaners utveckling i den svenska skolan. Han menar på att styrdokument i grund är politiska
beslut förankrad i önskemål om samhällets utveckling. Hartman skrev sitt bidrag (Med eleven i
blickfånget) under 2009, vilket är samma år som arbetet för dagens läroplan Lgy11 började. Det
Hartman uppmärksammar läsaren på är att arbetet med den nya läroplanen sker utan egentlig debatt.19
Vilket bör tolkas som märkligt med tanke på läroplanens position som grund för medborgares
utbildning i samhället.
En grundtes som Hartman driver är religionskunskapens utveckling och hur dess form och innebörd
har ändrats beroende på samhället, och politikers, syn på religionskunskap som en del av skolan. I
citatet nedan skriver Hartman om att förslagen för ämnet religionskunskap inte har haft ett didaktiskt
perspektiv
En jämförelse mellan de olika textförslagen visar hur utbildningspolitiskt känsligt det
religionspedagogiska fältet är. En noggrann läsning av dessa dokument avslöjar motsättningar mellan

14

Stockholms universitet. GEM-rapport. http://www.su.se/hsd/forskning/avhandlingar-publikationer/gem-rapport.
Hämtad den 12 januari 2017. 20:32.
15
Ibid. Hämtad den 12 januari 2017. 20:32.
16
Det är totalt sju stycken rapporter som behandlar olika ämnen och områden inom didaktik och pedagogik.
17
Regeringsbeslut 1:7 2009. U2009/2848/S. Uppdrag om skolans värdegrund.
18
Ibid.
19
Gunnarsson, Gunnar j. Zetterqvist Grønlund, Kirsten och Hartman, Sven (red). Livet tillfrågas – teoretiska
förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning. Stockholm: Stockholms universitet, 2009. s. 102.
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läroplansexpertis och politiska intressen, där det ena synsättet sätter för-vem-frågan och funktionen före
vad-frågan och lärostoffets essentiella egenskaper; och det andra synsättet vice versa.20

Hartmans bidrag är specificerad mot religionskunskap och styrdokument, men det stärker bilden av
skolans styrdokument, och värdegrund, som ett politiskt önskemål utan fast förankring i expertis.
Christina Osbecks21 avhandling Kränkningens livsförståelse22 undersöker livsförståelse och hur
kränkningar används som verktyg för att förstå olika delar av livet. Bland annat vad som ger livet
värde och mening. Osbecks avhandling är fokuserad mot religionsdidaktik och religionskunskapen i
skolan. Men det förs även en diskussion som lyfter värdegrunden, dess problematik och kritik mot
den. Bland annat skriver Osbeck:
”Själv har jag bl.a. diskuterat svårigheten i att det inte enbart är de värden som omnämns i
läroplansavsnittet som ”vårt samhällsliv vilar på”. Det finns också ett antal andra, kontrasterande värden,
företrädda på bred front.”23

Det som Osbeck lyfter är att dels ändras värden i samhället och dels så är det svårt att prata om
gemensamma värden som något allmänt. Det kan vara värden som står i kontrast mot varandra mellan
elev – elev, lärare - elev, kultur – kultur och så vidare. Den kritik som Osbeck lyfter är av samma art
som syftet med denna uppsats: Vad värdegrunden är? Både svaret och diskussionen på den frågan
utelämnas i avhandlingen då den inte tillför något till Osbecks syfte.
Osbeck har även bidragit till en rapport beställd av Skolverket som heter Kränkningar i skolan.24
Rapporten är en enkätundersökning som undersöker vad som är kränkningar, hur de upplevs och
försöker kartlägga förekomsten av kränkningar. Undersökningen uppmärksammar särskilt etniskt och
sexuellt relaterade kränkningar. Kränkningar går emot värdegrunden och ska på alla sätt motarbetas.
Men då rapporten inte tar upp eller diskuterar värdegrunden så är inte rapporten av intresse för denna
uppsats specifika syfte.
David Thurfjells bok Det gudlösa folket25 undersöker hur svenskar upplever, uppfattar och utövar
religion i dagens samhälle. Forskningen har fokus på sekulariseringsprocessen och om svenskar
verkligen är världens mest sekulariserade folk.26 Med en historisk överblick beskriver han
utvecklingen av religion och förståelsen av den, till ändringen av begreppet och uppfattningen av
religion i dagens samhälle. Thurfjell konstaterar att svenskar, beroende på vilket perspektiv man
använder, inte nödvändigtvis är en av världens mest sekulariserade folk.27
Thurfjell behandlar även relationen mellan upplysningen och religionskritik i sin bok (Se kapitel 3
Arvet från upplysningen). Han lyfter tänkare som d’Holbach och Voltaire från upplysningstiden som
naturvetenskapligt argumenterar för ateismen, men med den stora distinktionen att de argumenterar
mot kyrkan, inte mot religionen i sig.28 Idag argumenteras det oftare mot religion med hjälp av
naturvetenskapliga argument, med Dawkins som ett exempel. Dawkins skriver i sin bok the God
20

Gunnarsson, s. 97.
Osbeck är docent vid Göteborgs universitet för institutionen för didaktik och pedagogisk profession.
22
Osbeck, Christina. Kränkningens livsförståelse – en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan.
Karlstad. Universitetstryckeriet, 2006.
23
Osbeck. s. 18.
24
Osbeck, Christina. Holm, Ann-Sofie och Wernersson, Inga. Kränkningar i skolan – förekomst, former och
sammanhang. Göteborg. http://hdl.handle.net/2077/8440.
25
Thurfjell, David. Det gudlösa folket. Molin & Sorgenfrei. 2015.
26
Thurfjell. s. 17–32.
27
Thurfjell. s. 36.
28
Thurfjell. s. 85.
21
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delusion29 om hur naturvetenskap och evolutionsteorin motbevisar Gud. Dawkins menar att
evolutionsteorin, förutom att rent vetenskapligt bevisa frånvarandet av en skapare, visar på det
ologiska i att tro på en stor skapare. ”_ _ _ I call that the trickle-down theory of creation. You’ll never
see a spear making a spearmaker. You’ll never see a horse shoe making a blacksmith.”30
Eftersom denna uppsats bland annat kommer undersöka förhållandet mellan övriga ämnen och
humaniora och hur dessa ämnesområden tolkar definitionen kristen värdegrund, är Thurfjells bok
relevant. Dock inte hela boken som bland annat behandlar hur svenskar ser på Buddhism och Islam.
Med tanke på värdegrundens omfattning där i princip allt som rör medmänsklighet, demokrati och
solidaritet berörs, finns det ingen brist på forskning kring värdegrunden. Allt som är skrivet om det
pedagogiska arbetet i skolan berör värdegrunden på ett eller annat sätt. Vid en sökning på Umeå
universitetsbibliotek har jag funnit annan forskning om värdegrunden som dock inte tillför det jag
specifikt efterfrågar för denna undersökning. Ingen tidigare forskning har hittats som komparativt
undersöker förhållandet mellan ämneskunskapen och värdegrunden med en kvalitativ
enkätundersökning.

1.4 Teori och hypotes
1.4.1 Teoretiska utgångspunkter
Det har skrivits mycket om olika delar av värdegrunden och hur en lärare ska arbeta med den, till
exempel Lahdenperäs tidigare nämnda forskning om värdegrunden och mångkultur. Däremot finns
det lite övergripande litteratur om värdegrunden och definiering av den, ett område som Orlenius har
skrivit om. Orlenius övergripande tankar och hans försök till att definiera vad värdegrunden är ligger
därför till grund som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats.
Värdegrunden är en för Sverige unik och viktig del av läroplanen som innefattar alla som jobbar på
en skola. Värdegrunden är indirekt en skapelse av andra världskrigets hemskheter och lidande, genom
att direkt hämta värderingar från FN:s mänskliga rättigheter.31 Lärare ska med andra ord lära och
fostra Sveriges elever, med värdegrunden som verktyg och grund, till att vara en motkraft så att något
liknande inte ska kunna ske igen. Detta blir tydligt när man läser Skolverkets sammanställning av
värdegrunden32 som presenteras här nedan:
•
•
•
•
•

människolivets okränkbarhet
individens frihet och integritet
alla människors lika värde
jämställdhet mellan könen
solidaritet mellan människor

Det är dessa punkter som Skolverket anser är de grundläggande värden som vårt demokratiska
samhälle vilar på. Vikten av värdegrunden och dess funktion i skolan är tydlig, värdegrunden är ett
måste för att säkra vår demokrati i framtiden genom att fostra och bilda kommande generationer.
Skolans uppdrag gällande värdegrunden sammanfattar jag så här: Ett kollektivt, obligatoriskt
samhällsansvar för säkrandet av framtidens demokrati och fred grundat av staten.

29

Dawkins, Richard. The God Delusion. London. Bantam Press 2007
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Det kollektiv som jag syftar på i sammanfattningen av värdegrunden (Jmf. 1.5.4) är alla som jobbar
inom skolan. Kennert Orlenius argumenterar om värdegrunden i sin bok Värdegrunden – finns den.
Orlenius argument i boken är att värdegrunden är en samling normer och värderingar, som är både
individuella och gemensamma.33 Men i akademiska och fackliga diskussioner om värdegrunden blir
urvalet av stoffet, lärarens förhållningssätt och elevens inlärning satt i fokus. Detta hindrar
värdegrunden från att utvecklas. Orlenius menar att diskussioner och analyserande av värdena istället
för om värdena, skulle öppna upp värdegrunden för utvecklingen, och i slutändan ge en
”värdegrundad skola.”34 Detta istället för en värdegrund för skolan som det finns idag.
För att tydliggöra sitt argument presenterar Orlenius en undersökning där rektorer skulle diskutera
vad värdegrunden var för något. Ingen enighet nåddes. En rektor ansåg att det var viktigt med en
gemensam värdegrund på skolan medan annan en rektor ansåg att en gemensam värdegrund är
omöjlig att uppnå. Argumentet mot en gemensam värdegrund var ”för vi är, tänker och handlar så
olika”.35 Orlenius menar att ett problem som framkommer i diskussionen mellan rektorerna är
svårigheten med utförandet mellan retorik och praktik. Att staten anger principer och målstyrningar
för skolan (retorik) medan skolan bestämmer hur vägen och innehållet till statens mål ska se ut
(praktik).
Orlenius diskuterar även kring betydelse av värden och menar att när vi talar om skolans värdegrund
bör två saker avses: ”Det finns vissa så kallade oförytterliga värden som inte är förhandlingsbara...,
som till exempel alla människors lika värde.”36 Det andra som bör avses är: ”Dessa värden utgör en
slags minsta gemensamma nämnare som alla bör eller ska vara överens om.”37 Här syftar Orlenius
till vad som kan ses som värdesubjektivism, att vad som är värdefullt är individuellt men att subjektiva
värden ändå kan ses som meningsfulla om flera är överens om dom. Motsatsen är värdeobjektivism
där värdena är goda oberoende av vem eller hur de värderas.
Jag tolkar det Orlenius menar som att diskussionen om värdegrunden, och även värdegrunden i sig,
tolkas individuellt och omfattar därför alla tolkningar. En del av problemet är att värdegrunden och
dess formulering är statlig medan praktiserandet är lokalt. Individen äger tolkningsföreträdet på
Skolverkets formulering om vad värdegrunden är, och i förlängningen då även begreppet. Med andra
ord kan det visa sig vara stor skillnad mellan skolor, men också mellan olika ämnena. Det behöver
inte bara innebära en skillnad i det lokala praktiserandet utan även individuellt förhållningssätt till
värdegrunden. Skillnaderna mellan de lokala och individuella tolkningarna baseras på hur
konfrontation med värdegrunden sker, och hur ofta den sker. Med en konfrontation menar jag allt
från kollegiala diskussioner till elevkonfrontationer där subjektiva värden kolliderar, konfronteras
eller diskuteras.
Jag ser det också som att individens ägande till tolkningsföreträdet, och själva begreppet värdegrund,
kan skapa oönskade motsättningar mot värdegrunden. En grundsten i att vara ledare, i detta fall staten,
är att ge klara direktiv. Att peka med hela handen. Att tillåta individuella tolkningar av direktiv blir
motsatsen av att peka med hela handen och kan leda till frustration, provokation eller oförståelse. En
jämförelse blir att en fotbollsspelare får i direktiv att spela bra av sin tränare. Vad menas med att spela
bra? Hur spelar man bra? Spelaren väljer själv vad som menas och kan förstöra tränarens tänkta
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matchbild av hur laget ska spela. Väljer däremot spelaren att diskutera vad som menas med att spela
bra med sina lagkamrater kan en eventuell värdeobjektiv tolkning framträda.
En annan del av problemet är att det enligt Orlenius finns många lärare som säger sig sakna kunskap
för att bemöta olika värdegrundsfrågor.38 De känner sig helt enkelt inte tillräckligt förberedda. Även
upplevelsen om inte tillräcklig kunskap tror jag har stor skillnad lokalt och mellan ämnen, framförallt
baserat på vad för universitetsutbildning läraren har.
1.4.2 Hypotes
Min hypotes är att tolkningen av värdegrunden och förståelsen av dess essens är högst individuell, en
upplevd erfarenhet ifrån min långa praktik. Ett försök till att beskriva den kommer att leda till ett
flertal olika definitioner eller nyckelord, så kallade värdesubjektiva. Dock så kommer det också visa
sig finnas definitioner eller nyckelord som är gemensamma oavsett ämnesbakgrund. En blandning av
värdeobjektivism och värdesubjektivism där nyckelorden kommer reflektera de stadgar om
mänskliga rättigheter som har kommit till efter andra världskriget.
I denna uppsats kommer värdesubjektivism och värdeobjektivism att användas för att beskriva olika
(individuella) eller lika (kollegiala) värderingar som kan uppstå inom ramen för vad värdegrunden är.
Det kommer i denna uppsats att fungera som varandras motsatser där det värdeobjektiva är delade
värderingar som en majoritet anser vara en del av värdegrunden. Som exempel blir begreppet respekt
värdeobjektivt om ett flertal informanter anser det vara en del av värdegrunden. Begrepp som kan
vara värdesubjektiva blir då begrepp som endast en eller ett fåtal av informanterna anser vara en del
av värdegrunden. Till exempel kan samma informant anse att respekt och integritet är en del av
värdegrunden, men endast respekt delas av ett flertal av andra informanter. Integritet blir därför
värdesubjektivt och respekt värdeobjektivt. Värdeobjektivism och värdesubjektivism kommer
användas på detta sätt för att det är förväntat att definieringen och tolkningen av värdegrunden
kommer ha en till stor del individuell prägel, men även en kollegial och professionell sådan.
På samma sätt som Lahdenperä menar att i mångfaldens skola ökar behovet av reflektioner kring
läraruppdraget, så menar jag att samma gäller för utövare av värdegrunden. Därför är min hypotes
vidare att det är sannolikt att lärare inom humaniora oftare diskuterar och konfronterar värdegrunden,
där konsekvensen blir reflektioner över värdegrunden och stoffurvalet. Detta gör det mer sannolikt
att värdegrundsfrågor upplevs bekvämare att föra in i undervisningen samt hanterandet av de
konfrontationer som kan uppstå. Reflektioner över värdegrunden innebär också att vad som definieras
som värdegrunden utvecklas och vidgas. Lärare som inte har humanistiska ämnen kan därför uppleva
en problematik med att föra in delar av värdegrunden i undervisningen. Detta är inte på grund av
okunskap eller ovilja, utan att ämnet i sig inte lämpar sig för djupare diskussioner om delar av
värdegrunden. Detta gäller också utbildningen för lärare som inte har humanistiska ämnen där
konfrontationer av värdegrunden mest troligen sällan uppstår. Detsamma gäller för diskussioner med
ämneskollegor som oftare berör naturvetenskapliga ämnesrelaterade frågor vilket värdegrunden inte
är en naturlig del av.
En motsägelse till hypotesen kan vara att studenter som söker sig till ämnen inom humaniora redan
innan utbildningen är bekvämare med att diskutera värdegrundsrelaterade frågor. Med andra ord att
studenterna har genom sin livserfarenhet prövat, konfronterat och diskuterat frågor relaterade till
värdegrunden och upptäckt en personlig fallenhet, eller fattat tycke för liknande frågor, och därför
sökt sig till ämnen som behandlar detta. Denna motsägelse motbevisar inte hypotesen utan öppnar
endast upp för möjligheten till att personliga erfarenheter och åsikter påverkar hur pass bekväm de är
rörande frågor om värdegrunden. Hypotesen ska däremot pröva hur utbildade lärare upplever
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värdegrundsfrågor. Personliga preferenser om vad man uppskattar spelar därför en mindre roll för
uppsatsen och hypotesen. Däremot kan det visa på varför vissa söker sig till humaniora om man ska
undersöka förhållandet mellan humaniora och värdegrunden, något som är utanför denna uppsats
syfte.
De delar som kan stå för det mesta av problematiken är den kristna traditionen och västerländska
humanismen. Detta lägger därför en förväntan på de humanistiska ämnena om att i högre utsträckning
ansvara för värdegrunden, där religionskunskapen framförallt får ta det största ansvaret när det
kommer till den kristna traditionen. De humanistiska ämnena får därför ansvara för mycket av de
normer och värden som Orlenius beskriver som gemensamma och individuella.
Den etikundervisning som är gemensam för alla lärare är den yrkesetiska utbildningen. Yrkesetik är
en stor och viktig del för alla lärare, aktiva och blivande. Men dels är denna del av utbildningen liten
och dels är den specificerad mot yrkesutövningen. Orlenius menar att för att förstå värdegrunden går
det inte att debattera om den som att den innefattar allt. En viktig del av förståelsen av värdegrunden
är därför relationen mellan retorik och praktik,39 något som oftare sker inom humanistiska ämnen.
Framförallt inom religionskunskap. En kort yrkesetiksutbildning kan inte jämföras med utbildning
om filosofi, där etik och moral ingår, när det kommer till att svara på värdegrundsrelaterade frågor. I
detta fall utmärker sig utbildningen för religionslärare, framförallt för ämneslärare som har
fördjupning inom etiska begrepp. Övriga utbildningar har inte utbildning i moral och etik eftersom
det specifika ämnesområdet endast lärs ut på religionskunskap i skolan.
Utöver detta så utmärker sig religionslärare när det kommer till utbildning inom världsreligionerna,
framförallt kristendom. Detta är varken konstigt eller nytt, men det gör att vissa områden av
värdegrunden naturligt hamnar inom religionskunskapen. Framförallt framförandet av den etik som
förvaltats genom kristen tradition, men också när det kommer till djupa etiska och existentiella
frågeställningar som bland annat döden.
Den tid som elever spenderar i skolan har en mycket stor roll i skapandet av individen. Elever går
från att vara barn till att vara röstberättigade vuxna som förväntas följa samhället normer och regler.
Värdegrunden ska vara en del av hela skolan och en del av hypotesen är att aktiva lärare kommer
önska mer diskussioner för fördjupning i kunskapen värdegrunden och dess frågor. Inte enbart
kunskap om praktiskt bemötande utan även om den teoretiska kunskapen. Det kan till och med visa
sig att lärare önskar om, eller upplever, att de behöver vidareutbilda sig för att bemöta
värdegrundsfrågor.

1.5 Metod och urval
1.5.1 Metod
Denna studie kommer att undersöka lärares förhållande mellan ämneskunskapen och värdegrunden.
För att kunna undersöka detta förhållande kommer en komparativ metod att appliceras på
informanternas svar. Komparation betyder enligt NE ”jämföra, sammanställa, jämförelse”40 och
används för att undersöka likheter och skillnader mellan bland annat fenomen och upplevelser. Med
en komparativ metod kommer jag i denna studie kunna urskilja informanternas svar från vad som är
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generella åsikter, tankar och upplevelser hos en grupp, och vad som är det unika och individuella.41
Studien är därför en komparativ kvalitativ studie för att undersöka hur lärare hanterar konfrontation
av värdegrundsfrågor i klassrumsmiljön,42 och hur olika ämneslärare upplever konfrontationen. Detta
förklaras med en hermeneutisk modell (Se 1.5.2). Metoden för insamlade av data är en enkät via
Google docs. Google docs som verktyg för enkäten gör att insamlandet av data blir effektivt och
enkelt, samt att det skapar en bra översikt över resultatet.
Under skapandet av enkäten har jag använt Jan Trosts Enkätboken43 och låtit en grupp lärarstudenter,
samt arbetsgruppen för samhällsämnen på en norrländsk eftergymnasial skola, Vux44, titta på enkäten
för att sedan komma med synpunkter. De svarande kommer ha två veckor på sig att svara på enkäten
och vid uteblivet svar kommer ett påminnelsemail att skickas till de svarande efter en vecka, efter
ytterligare en vecka skickas ett sista påminnelsemail. Vid uteblivet svar utelämnas den svarande från
undersökningen. Tidsramen på fyra veckor är för att data ska hinna samlas in, sammanställas och
tolkas innan undersökningen ska presenteras.
Ett av denna uppsats syfte är att undersöka vad lärare anser värdegrunden vara och deras relation till
den. Frågorna kring värdegrunden eller etiken är därför inte avgränsade av mig. Detta är för att de
svarande inte ska styras i sina svar genom definitioner eller avgränsningar, utan efter egen uppfattning
och förmåga berätta vad de anser värdegrunden vara och hur de upplever den.
1.5.2 Enkätutformning
Att göra en enkät är valt av två praktiska orsaker, en med tanke på problematiken kring värdegrundens
definiering och en med tanke på tidsaspekten. Med en enkät ökar antalet deltagare till den önskade
nivån, samt att det blir tidseffektivt med insamling och sammanställning av data.
Problematiken med värdegrundens definiering, eller snarare att den upplevs diffus och svår att förstå,
gör att det vid intervjuer ger den intervjuade möjligheter att fördjupa sig i för hög grad. Det finns
alltså en risk att intervjuobjektet fördjupar sig i frågan om vad värdegrunden är för något istället för
att fundera kring den i klassrummet och konfrontationer av den. Detta skulle inte gynna syftet med
studien och enklaste sättet att undvika detta är genom en enkät.
Problematiken med att låta den svarande fördjupa sig under en intervju är tidsaspekten. Nu får istället
den svarande fördjupa sig utan att det spills, för studien, onödig tid. De frågor som den svarande får
uttrycka fördjupningar på har nerkortade svar där de ska svara med nyckelord. Detta är för att göra
en sammanställning av hur värdegrunden uppfattas.
Den problematik som kan uppstå med enkäter är om reabiliteten skadas45 på grund av frågor som
uppfattas olika av de svarande, eller att frågorna helt enkelt missuppfattas. Det är också en av orsaker
till att enkäten får granskas av flera personer innan den kommer att användas i studien. Förutom
reabiliteten har frågorna skrivits med fokus på validiteten där syftets frågeställningar har varit i fokus
och där ledande frågor har undvikits.
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På grund av delar av värdegrundens subjektiva natur där ett begrepp kan tolkas och uppfattas olika
beroende på en individs erfarenheter, finns det ytterligare en problematik med reabiliteten. I denna
enkät ska informanterna välja att svara ur ett ämnesperspektiv46 för att svaren komparativt ska kunna
jämföras mellan humanistiska ämnen och övriga ämnen. Det går dock inte att kontrollera i hur hög
grad en informants andra ämne, eller personliga upplevelser, påverkar svaren. En lärare i matematik
som även har religionskunskap kommer med största sannolikhet bli påverkad av sin utbildning inom
religionskunskap, även om läraren i detta exempel väljer att svara ur ett matematik-perspektiv. Detta
kommer dock inte att påverka reabiliteten till den grad att resultaten kan bli missvisande. Oavsett om
en informants andraämne påverkar svaret kommer både reabilitet och validitet att vara tillförlitligt
eftersom man måste ta den subjektiva naturen i beaktning. Med andra ord, det går inte att radera
kunskap eller livserfarenhet och enkätens data fyller därför kraven för reabilitet och validitet.
Enkäten har skapats med de fyra komponenter i fokus, Kongruens, precision, objektivitet, konstans,
som Trost skriver i sin bok.47 En kort förklaring om dessa visar tydligt vilka riktlinjer som har använts
vid skapandet av enkäten.
Kongruens är likhet mellan frågor som avser mäta samma sak.
Precision är hur enkelt det är att svara på frågorna. Här spelar reabiliteten en stor roll.
Objektivitet är om olika avläsare av svaren registrerar samma resultat.
Konstans är tidsaspekten som förutsätter att attityden eller inställning inte ändrar sig under arbetets
gång. En lärares förhållning till värdegrunden ska alltså vara densamma idag som om en vecka.
Studien kommer att försöka förstå lärares upplevda erfarenheter och tankar kring värdegrunden, detta
gör att kvantitativ metod inte kan appliceras. Enkätens utformning är därför kvalitativ då
frågeställning i sin natur kräver en registrering och tolkning av attityder och åsikter.
Enkätens struktur och exempel på frågor presenteras i bilaga 2.
1.5.3 Den hermeneutiska modellen
Den kunskap som söks i denna undersökning är hur unika individer upplever och tolkar värdegrunden
och dess intention. Därför kommer jag efter insamlandet av data tolka resultatet med hjälp av en
hermeneutisk modell. Jag kommer att försöka förstå hur lärare konfronterar, behandlar och upplever
värdegrunden och betraktar därför individen som intentionell. Oavsett individens tolkning,
definiering eller upplevelse av värdegrunden kommer det att tolkas som meningsfullt och
ändamålsenligt för individen, inom hermeneutiken kallat good-reason-assay.48Detta är för att enkäten
kommer registrera attityder och åsikter kring värdegrunden och hur den upplevs med så kallade
attitydfrågor.49 Tolkningen kommer att sättas in i ett generaliserande sammanhang för att försöka
förstå hur lärare inom olika ämnesområden upplever och förstår värdegrunden genom deras attityder
och åsikter. Den modell som traditionellt används för tolkning och förståelse är en hermeneutisk
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modell, och det är även den modell som kommer användas i denna uppsats. Yin beskriver modellen
som:
Den aspekt av en studie som har att göra med tolkning av de studerade händelserna för att fördjupa
förståelsen av den politiska, historiska, sociokulturella och andra sammanhang i vilka händelser
uppträder.50

Tolkningen kommer ske med en hermeneutisk spiral där alla möjliga tolkningar av resultatet kommer
prövas, för att jag till sist kommer presentera den mest rimliga förklaringen. Att det blir flera
tolkningar för resultaten är för att undvika att tolkningen blir subjektiv på grund av min egen
förförståelse. Sjöström skriver i sitt bidrag till boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori:
Vi möter aldrig något förutsättningslös. …Jag kan inte frigöra mig från mina förväntningar och farhågor,
åsikter och fördomar, känslor och värderingar._ _ _ Man bör alltså systematiskt pröva olika möjliga
tolkningar tills man funnit den mest rimliga tolkningen i ljuset av all tillgänglig information. 51

Då denna uppsats kommer att undersöka och tolka relationen som lärare har till värdegrunden, för att
fördjupa förståelsen av hur värdegrunden och värdegrundsfrågor uppfattas, lärs ut och behandlas, är
hermeneutisk modell att föredra. Hermeneutiken blir även lämplig för denna uppsats med tanke på
att metoden har utvecklats inom humaniora. För att få förståelsen för människan beteende,
upplevelser och åsikter bör inte naturvetenskapliga metoder appliceras, metoden för denna
undersökning är därför hermeneutisk.
Vid en analys av stängda frågor är en statistisk analysmetod att föredra före en hermeneutisk, men då
denna uppsats har ett lågt antal informanter blir osäkerheten vid en statistisk analys hög. Jag har därför
föredragit att använda en hermeneutisk modell för att analysera informanternas svar då detta kan öka
förståelsen för värdegrunden, även om det är få informanter och att alternativen är stängda. En osäker
statistisk analys skulle sannolikt inte skulle öka förståelsen för hur värdegrunden tolkas, förstås,
upplevs och konfronteras av lärare.
Ett återkommande begrepp som kommer att användas i analysen för att sammanfatta och ge en
överblick av hur de olika ämnenas teoretiska område är begreppet natur. Detta begrepp kommer jag
inte använda i ontologisk mening för att åsyfta något slags väsen eller essens inom ämnena. Det
kommer istället att användas som ett övergripande begrepp som åsyftar den traditionella kunskapen
som lärs ut, eller inte lärs ut, inom ämnena, vilket kan hävdas vara allmänt vedertaget. Till exempel
när jag skriver matematikämnets natur så syftar jag på ämnets fokus på logik och kalkylerande för att
lösa problem, samtidigt så syftar jag också på avsaknaden av essentiella frågor som berör liv och död
eller mänskliga skeenden, språk och så vidare.
1.5.4 Analys och presentation av data
Eftersom enkäten har både öppna och stängda frågor så kommer det att användas två olika arbetssätt
och presentationer av dess data. Först kommer en sammanställning av informanternas svar att
presenteras i ett cirkeldiagram, eller med text. Informanterna delas sedan in i deras respektive
ämnesområden, övriga ämnen eller humanistiska ämnen, utifrån vilket perspektiv de valt att svara på
enkäten med (Jmf. 1.5.4). Sedan kommer de två olika grupperna att jämföras i ett stapeldiagram, eller
i text. Alla stängda frågor har siffervärdet 0–5 där 0 är aldrig eller vet ej och 5 är högsta värde, detta
är för att det ska bli mer praktiskt vid analys. De stängda frågornas svar kommer att föras in i ett
Excel-dokument och sedan sammanställas. Dokumentet räknar sedan ut siffervärdet på deras svar
som efter det enkelt kan redovisas med grafik.
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De öppna frågorna ska besvaras med nyckelord för upplevelser eller för hur de tillfrågade definierar
olika begrepp. Dessa nyckelord kommer att räknas och jämföras för att undersöka och jämföra
likheter eller olikheter.
Även stora olikheter i svaren kommer att ge denna forskning information som går att använda och
därför är varken kongruensen eller reabiliteten i fara för att underminera undersökningen.
1.5.5 Urval
Urvalet för kontakt och tillgång till studiens enkät är lärare inom humanistiska ämnen (Religion,
Historia, Samhällskunskap) och övriga ämnen (Matematik, Naturvetenskap, Engelska52) på nio
gymnasier från Norrland, med en representation av både städer och samhällen. Tre gymnasier samt
ett vuxengymnasium, är belägna efter Norrlandskusten. De resterande sex gymnasierna är belägna i
Norrlands inland. Det är ett strategiskt urval53 som i studien ger en kvalitativ inblick i hur
gymnasielärare tolkar och förstår värdegrunden. För att få ett tillförlitligt resultat krävs det att de
intervjuade är utbildade lärare, eller att de genom fortbildningar anordnade av deras arbetsplats fått
utbildning i värdegrunden. Övrig personal som kockar, lokalvårdare, vaktmästare och så vidare, som
arbetar på och inom skolan är inte av intresse för denna uppsats specifika syfte och frågeställning,
och är därför inte med i urvalet. Detta på grund av att de i dessa yrkesroller inte har utbildning i
värdegrundsfrågor och att fortbildningar sällan inkluderar dessa yrkesgrupper.
Ämnena i urvalet för studien har valts på grund av att de är gymnasiegemensamma.54 Alla elever läser
dem, i olika utsträckning, men minst 50p. Att det blir engelska istället för något annat av de andra
gymnasiegemensamma ämnena som representant, är för att språk passar bättre för denna forskning
vars syfte är en komparation mellan humaniora och övriga ämnen. Idrott och hälsa har en stor del av
värdegrunden inbyggt i sin läroplan genom lagsporter, diskussioner kring livsstil, miljömedvetenhet
och motverkande av stereotypiska roller.55 Lärare inom idrott och hälsa skulle därför passa bättre in
i gruppen humaniora för denna forskning. Svenska är det andra gymnasiegemensamma ämnet som
kan passa in i gruppen övriga ämnen för denna komparation. Att det blir engelska är helt slumpvalt
och är i denna forskning inte särställt mot andra gymnasiegemensamma språken.
Urvalet är de lärare som kommer att få motta enkäten, däremot kan inte jag styra vilket perspektiv de
väljer att svara med på enkäten. En lärare som har engelska och filosofi kommer motta enkäten på
grund av ämnet engelska, men kan välja att svara med perspektivet som filosofilärare. Därför kommer
andra lärare som faller inom gruppen humaniora att falla in i den stora gruppen. Till exempel så
kommer en filosofilärare att falla in i gruppen humaniora och en fysiklärare att falla in i gruppen
övriga ämnen. Detta är för att diskussionen kommer att bli övergripande på sina ställen i forskningen
och för enkelhetens skull är två generaliserande aktörer (humaniora, övriga ämnen) bättre än flera
små. De generaliserade grupperna kommer att kallas ÖÄ för övriga ämnen och HÄ för humanistiska
ämnen i figurerna. Vilket andraämne informanterna i respektive grupp har kommer att redovisas då
detta kan medföra eventuell tillförsel av data för analysen av resultatet.
Vissa av skolorna som jag har kontaktat har vidarebefordrat mitt mail utanför min kontroll och det
exakta antalet informanter kan därför endast uppskattas (Se 2.1). Dessa skolor är: ett norrländskt

52

Dessa ämnen är slumpmässigt valda gymnasiegemensamma ämnen för att representera gruppen övriga ämnen.
Trost. s. 28-29.
54
Lgy11. s. 53-182.
55
Lgy 11. s. 83.
53
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Komvux, två gymnasieskolor i Norrlands inland med upptagningsområde för hela Norrland samt ett
norrländskt kustgymnasium med stort upptagningsområde.
Urvalet av frågor är riktat för att svara på frågeställningen i syftet. Att det är en blandning av stängda
och öppna frågor är för att vissa frågor i syftet bäst besvaras med informantens egna ord. Där
framförallt definitionen av värdegrunden och vad dess viktigaste uppgift är, vilket är en del av
frågeställningen i denna forskning, måste besvaras med informantens egna ord. Övriga kommentarer
är med dels för att täcka eventuella luckor i enkäten där den svarande får uttrycka eller förklara sina
tankar. Och dels är det för möjligheten till extra feedback och data som kan bidra till studien.
Vet ej eller aldrig som svarsalternativ är för att alla frågor är obligatoriska att svara på, men om den
svarande upplever att inget alternativ representerar informantens åsikter, eller att informanten inte
kan svara, ska det finns ett vet ej eller aldrig som alternativ.

1.6 Värdegrundsdefinition
Värdegrunden som det heter idag är en vidareutveckling av fostransuppdraget som skolorna fick 1979
med skriften skolan skall fostra.56 Skriften var en förberedelse för Lgr80 där det i styrdokumenten
infördes att skolan skall fostra.57 Det första som bör kommas ihåg om värdegrunden är att det är ett
politiskt beslut, det finns med andra ord en övergripande idé bakom den. Det andra som bör kommas
ihåg är att idén eller målet med värdegrunden är formulerat av politiker och inte av professionella
inom skolans värld. Värdegrunden är därför ett politiskt beslut vars mål, eller önskan, är att utbilda
elever till att bli demokratiska och humanistiska medborgare för bevarandet av demokrati och fred i
Sverige. Eller som skollagen uttrycker det i paragraf 5:
5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom
utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande
behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 58

Enkelt sammanfattat kan värdegrunden beskrivas som önskvärda värderingar gällande humanism,
miljö, demokrati och allas lika värde hos de svenska medborgarna, önskat av de styrande
politikerna. Det ska tilläggas att fokus ligger på att utveckla ett förhållningssätt hos eleverna. Detta
förhållningssätt ”…ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar…59” I skenet av detta
bör det belysas att värdegrunden är en spegling av samhället och de värderingar som finns där vid
skapandet av styrdokumenten. Detta är även något som framkommer i Amner och Wetterlunds
slutdiskussion i examensarbetet Den ideologiska styrningen av gymnasieskolan där de skriver:
Det som vi kan se är att den förändring och omformulering som sker av läroplanen, inte sker
slumpmässigt, utan sammanfaller med politiska svängningar i samhället. 60
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Orlenius. S 13.
Orlenius. S 18.
58
Utbildningsdepartementet. Skollag SFS 2010:800.
59
Skolverket. Förskolan och skolans värdegrund. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2579 Hämtad 2016-12-21.
60
Amner, Amanda och Wetterlund, Herman. Den ideologiska styrningen av gymnasieskolan. (examensarbete) Göteborgs
universitet. S 39.
57
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Värdegrunden så som den är utformad idag är Sverige ensam om att ha61men grunden till
styrdokumenten och specifikt värdegrunden är inte svensk. 2009 uppdaterade Skolverket sin bok
Överenskommet i vilken de förklarar vad styrdokumenten baseras på. Redan i inledningen skriver
de:
I denna upplaga av ”Överenskommet” ingår även Salamancadeklationen, vilket innebär att
underrubriken numera lyder fem internationella överenskommelser som ligger till grund för de nya
läroplanerna. De fyra övriga internationella grunddokumenten det rör sig om är FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna, konventionen om barnets rättigheter, rekommendation om utbildning för
internationell förståelse och deklarationen och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor. 62

I det absolut första stycket av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter kan vi läsa:
Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika
och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, 63

Detta visar tydligt på hur internationella politiska dokument ligger till grund för de styrdokument
som har funnits efter andra världskrigets slut.
Hittills har diskussionen varit övergripande där det har lyfts att värdegrunden även funnits i tidigare
läroplaner, och att det är ett politiskt beslut som ska främja vad som kan anses vara svenska
samhällets värderingar. Men det finns ingen definition nedskriven från Skolverket som inte är
öppen för både diskussion och egna tolkningar. Diskussioner om hur man ska definiera
värdegrunden finns det gott om, som visat i kapitlet om tidigare forskning. Men ingen slutgiltig
förklarande definition av vad värdegrunden är har kommit fram och blivit anammad av Skolverket.
Detta resulterar i att det inte finns någon slutgiltig förklarande definition för verksamma inom
skolan att förhålla sig till.
Ett av syftena med denna uppsats är att undersöka hur informanterna upplever, uppfattar och
praktiskt förhåller sig till värdegrunden. Informantens uppfattning av värdegrundens essens om man
vill. Den definition som är väsentlig för uppsatsen är därför informanternas och inte min egen. I
värsta fall kan en egen definition av värdegrunden skada objektiviteten i tolkningen av
informanternas svarsdata. Därför kommer ingen definition att diskuteras fram förrän i diskussionen.
Det som däremot bör definieras är vad jag menar med värdegrund i förhållande till dess teoretiska
och praktiska delar. Då den praktiska delen av värdegrunden handlar om bemötandet av elever, att
alla är lika värda, att alla ska bemötas med respekt och lyssnas på och så vidare, inte är direkt
relaterat till lärares utbildning och kunskap kommer inte det ingå i begreppet värdegrund. Om det
inte specificeras. Uppsatsen går ut på att jämföra hur olika ämnesgrupper upplever och förstår
värdegrunden och därför är den teoretiska delen av värdegrunden i fokus för uppsatsen. Av samma
orsak finns det ingen distinktion av de två delarna av värdegrunden, den praktiska och den
teoretiska delen, i enkäten. Ett av uppsatsens syfte är att undersöka vad informanterna anser

61

Även om liknande formuleringar kan finnas i andra länders styrdokument.
Skolverket. Överenskommet! Fem internationella överenskommelser som ligger till grund för de nya läroplanerna. EO
Print AB, Stockholm. S 4.
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Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Davidsons tryckeri. 2006.
s, 4.
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värdegrunden vara. Att ge informanterna förklaringar eller exempel på både praktiska och teoretiska
konfrontationer kan skada enkätens syfte.
1.6.1 Kristna traditioner och västerländsk humanism
Sverige är idag ett av världens mest sekulariserade länder.64 Kyrkan och staten gick skilda vägar år
2000, och enligt en undersökning 200965 ansåg endast 17% av Sveriges befolkning att religion
spelade stor roll i deras liv.66 Det blir därför rimligt att fråga sig varför skolan som ska vara ickekonfessionell67 samtidigt ska ha en etik som förvaltats av kristen tradition i dess värdegrund. En
annan rimlig fråga är vad är kristen tradition?
Tidigare i uppsatsen har det poängterats att styrdokumenten är politiska skapelser som återspeglar
önskemål och politiska värderingar. Detsamma gäller för Lgy11 som har kommit till under
Alliansens68 regeringstid 2006–2014 och har delar av de politiska partiernas formuleringar i sig.
Tittar man på Moderaternas partiprogram från 1984, som de fortfarande har kvar år 2017, kan man
läsa denna formulering: ”Partiets människosyn bygger på den etik och den tradition av humanism
och medmänsklighet som grundas på kristendomen.”69 Ett annat parti i dåvarande Alliansen var
Kristdemokraterna där man också hittar liknande formuleringar kring kristna värderingar och
västerländsk humanism. Det framkommer med andra ord upp en tydlig bild av politiska värderingar
och ideologier, som har präglat skolans styrdokument, specifikt värdegrunden. Det bevisar
ytterligare att värdegrunden inte är ett professionellt pedagogiskt eller didaktiskt framtaget verktyg,
utan ett politiskt formulerat verktyg för fostrandet av kommande generationer. Ett verktyg där
endast ett fåtal, i relation till antal som berörs, har fått vara med och skapa en produkt som påverkar
hundratusentals människor i form av lärare och elever.
Samma problematik finns med den västerländska humanismen vars definition är en historisk resa
från antikens Grekland, genom renässansens humanism till upplysningen och dess upphöjande av
människans värde. Just upplysningens budskap om naturrätten, misstron till auktoriteter och religiös
tro, samt dess vetenskapliga förhållningssätt till frågor kan ses som allmän vetskap. Men en
definition av varje del av humanismen går att diskutera, till exempel vad naturrätten egentligen är,
och individen äger tolkningsrätten (Se även 1.4). Vad svaret är kan med andra ord skilja sig markant
beroende på hur individen väljer att tolka humanismen.
Att västerländsk humanism är ett politiskt önskemål för det svenska samhället är däremot svårare att
ifrågasätta, på samma sätt som att tanken om en kristen värdegrund är ett politiskt önskemål är
också den västerländska humanismen det.
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Thurfjell. s.24
Erneborg,Therésia. 2009. Gallupundersökning:Sverige ett av världens mest sekulariserade länder.
http://www.dagen.se/gallupundersokning-sverige-ett-av-varldens-mest-sekulariserade-lander-1.173542. Hämtad 201612-21.
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Det ingår inte i uppsatsen att utveckla religions roll i samhället. Det visar däremot på konflikterande värden mellan
samhället och värdegrunden.
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SFS 2010:800. Skollag. Kapitel 1, §6.
68
Alliansen är samlingsnamnet för en partiallians mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet
som började 2004.
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Moderata samlingspartiet. Partiprogram 1984.
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Formuleringen kristen värdegrund (istället för kristen tradition i skolans värdegrund) kommer dels
användas i denna uppsats för att underlätta läsandet och skrivandet, och dels för att poängtera vad
min fråga egentligen handlar om. Nämligen en politisk kompromiss av formuleringen men med en
underliggande mening om en kristen värdegrund. Begreppet kristen värdegrund kommer användas
som en sammanfattad formulering av den etik och tradition som har präglat Sverige på grund av
kristendomen, samt den politiska önskan från dåvarande regering som introducerade kristen tradition
i värdegrunden. Med andra ord en utökning av kristen tradition där den politiska viljan innefattas och
synliggörs.
En kristen tradition (hos mig en kristen värdegrund) och västerländsk humanism ingår båda två i
värdegrunden och kommer därför inte att definieras av jag. Av samma orsaker som jag inte kommer
att företa en definiering av den övergripande värdegrunden. Efter informanternas definiering av
kristen värdegrund är det den som kommer att användas i uppsatsen.
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1.7 Disposition
I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens syfte som är; vad anser lärare att värdegrunden är.
upplever lärare inom humaniora sig mer förberedda pga. sin utbildning jämfört med andra lärare eller
inte. Är lärare inom humaniora bekvämare att prata om värdegrundsfrågor. Finns det en förväntan
från andra ämneslärare att lärare inom religionskunskapen ska hantera vissa värdegrundsfrågor.
Vidare kommer teori och hypotes där den ena hypotesen är att formulerandet av värdegrunden är
statligt medan tolkningen av den är lokal. Det betyder att individen äger tolkningsrätten av
definitionen av värdegrunden. Den individuella tolkningsrätten ligger sedan till grund för
utvecklingen och förståelsen av värdegrunden som grundar sig i reflektion av densamma. Hypotesen
är därför att ju oftare en lärare bemöter eller konfronterar värdegrunden ökar dess förståelse för den.
Den andra hypotesen är vidare att lärare inom religionskunskap är de enda som har fått tillräcklig
utbildning för att hantera dessa frågor och har därför en förväntan från andra att hantera
värdegrundsfrågor av existentiell, religiös och filosofisk art.
Den valda metoden är en komparativ kvalitativ enkätstudie. Enkätens frågor är attitydfrågor för att
kunna registrera hur lärare upplever värdegrunden och deras åsikter och attityder om den. Metoden
för analys av svaren är hermeneutisk modell eftersom informationen måste tolkas för att ge förståelse.
Enkäten är uppdelad i tre stycken sektioner som alla behandlar olika delar av undersökningens syfte.
Varje sektions resultatdel kommer att presenteras tillsammans med dess analys, detta för att få en
överskådligare och mer sammanhållen bild.
Ur resultatet framgår det att allas lika värde, demokrati och respekt är de gemensamma värden som
en majoritet av informanterna anser vara värdegrundens essens. Allas lika värde och respekt anses
även vara det viktigaste att lära ut. Resultatet indikerar också att det finns generella skillnader i hur
lärare från olika ämnesområden upplever och konfronterar värdegrunden. En majoritet bestående av
gruppen Humanistiska ämnen upplever att de oftare nämner värdegrundsfrågor, att de oftare bemöter
den, att de oftare lämnar obesvarade värdegrundsfrågor och de känner sig tryggare vid bemötandet
av dessa på grund av sin utbildning. Resultatet visar också att informanter från gruppen Övriga ämnen
upplever värdegrundsrelaterade frågor som inte har med ämnet att göra.
Vid analysen av de olika sektionerna framträder en bild av att lärare inom humaniora oftare är i
kontakt och konfrontation med värdegrunden på grund av ämnet humanioras natur.
Värdegrundsfrågor dyker helt enkelt mera naturligt upp i deras undervisning. Analysen visar också
att tolkningen av och det praktiska arbetet med värdegrunden har en lokal skillnad, där framförallt
fortbildning och diskussioner om värdegrunden bär en lokal prägel.
I diskussionen prövas och bekräftas hypoteserna samt besvaras uppsatsens syfte och frågeställning.
Det framkommer att ju oftare värdegrunden konfronteras, desto oftare reflekterar individen över den
och det resulterar i utvecklingen av förståelsen för den. I slutändan gör det individen bekvämare vid
arbetet med värdegrunden. Det finns en förväntan att lärare inom humaniora ska besvara vissa
värdegrundsfrågor, detta är på grund av ämnesområdets natur. Lärare inom humaniora upplever sig
också säkrare vid bemötandet av värdegrundsfrågor, detta på grund av deras utbildning inom
ämnesområdet.
Som avslutande ord tolkas önskemål från informanter om oftare vidareutbildning inom värdegrunden
som en uppmaning till lärarutbildningen att utöka denna del av utbildningen.
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2. Resultat och analys
2.1 Informanternas bakgrund
Antalet lärare som har blivit kontaktade går endast att uppskatta. Detta är på grund av att vissa av
skolorna jag har kontaktat har inte delat ut mailadresser till lärarna utan istället vidarebefordrat mailet.
Femtio lärare har jag haft mailadressen till och kontaktat. Fem av dessa lärare är ämnesansvariga
lärare för ett större gymnasium i ett norrländskt län. Med tanke på storleken av gymnasiet för de
ämnesansvariga lärare är en rimlig uppskattning att femton lärare där har blivit kontaktad.
Jag uppskattar det till etthundrafemton lärare som mottagit enkäten och tjugofyra av dessa lärare har
valt att svara på enkäten.
Av de 24 informanterna har en informant, informant 18, ingen universitetsutbildning som
ämneslärare, men har jobbat ett år som lärare inom ekonomi, juridik och matematik. Informanten har
enligt svaren i enkäten deltagit i fortbildningar inom värdegrunden. Informant 18 är den enda
informanten som inte har examen som ämneslärare från ett universitet.
Av de ämnen som skulle ingå i gruppen Humanistiska ämnen har ett undantag blivit nödvändigt att
göra. Några av informanterna som blev kontaktade utanför min kontroll har inte något av ämnena
ifrån urvalet, utan undervisar i svenska och svenska som andraspråk. Dessa ämnen kommer att räknas
in i gruppen Humanistiska ämnen på grund av deras arbete med värdegrunden genom deras
undervisning i litterärra tolkningar av skeenden i mänsklighetens historia. De kommer även föras in
denna grupp för att antalet informanter ska bli jämnt mellan grupperna.
Nedan så redovisas alla frågor i sin helhet och svaren kommer diskuteras i den kommande
diskussionen. Den första delen av enkäten består av fem frågor som är så kallade informationsfrågor.
Dessa frågor är till karaktären liknande och berör information kring den svarande. Dessa redovisas
därför i ett stycke här nedan. All insamlad data är i författarens ägo.
Av de 24 informanterna är majoriteten kvinnor (58,3% kvinnor mot 41,7% män). Vidare efterfrågar
jag vilket år informanten tog examen. Majoriteten av lärarna (17 av 23) har utbildats efter år 1990
(1990–2017). Detta betyder att dessa informanter har utbildats under perioden när värdegrunden
började ta sin form i skolan. Av de sex informanterna som inte har tagit sin examen efter 1990 är det
tre som tagit den under 80-talet, två under 70-talet och en informant har ingen examen.

År
0–5
6–10
11-15
16-20
21-50

Antal
2
4
6
4
8

Vid svar på hur länge informanterna har arbetat som lärare (Se tabell 1)
framkommer det att informanterna har en relativt jämn fördelning när det kommer
till yrkeserfarenhet. Informanten som har minst arbetserfarenhet har arbetet som
lärare från och med år 2017, medan den som har längst erfarenhet har fyrtioen år
med erfarenhet. Sammanställning (se Tabell 1) visar på antal informanter vilkas
arbetserfarenhet faller inom 5 års-intervaller fram till 20 år.

Tabell 1.
Arbetserfarenhet hos
informanterna
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Nk 3

Eng 5

Ma 8

Te 1

Hi 8

Web 2

Geo 5

Sve 2

Re 6

SvA 3

Kemi 3

Sam 4

Prog 3

Bi 1

Data 1

Idr 1

Frågorna har skickats till lärare som har haft något av ämnena som är med i
urvalet. I somliga skolor har jag inte haft direktkontakt med lärare utan med
någon från receptionen, ämnesansvarig eller gruppledare. Hen har då blivit
ombedd att kontakta de utvalda lärarna. En sammanställning över
informanternas ämnen presenteras i tabellen med ämnesförkortning och
sedan antal informanter som undervisar i det ämnet (Se tabell 2). Denna
sammanställning gör det enklare att sedan dela in informanterna i de olika
ämnesgrupperna som undersökningen kommer jämföra.

Tabell 2. Arbetsmässig fördelning av informanterna

Avslutningsvis i informationsdelen svarar informanterna på ur vilket ämnesperspektiv de vill svara
på frågorna. Valet av ämnesperspektiv är nödvändigt för uppdelningen av informanterna i de två
grupperna som komparativt kommer att undersökas.
Jag kommer att förkorta de olika ämnesperspektiven till deras förkortning inom skolans värld, ämnet
historia blir till exempel Hi. Informant 2 undervisar i historia, geografi och religion, men har valt att
svara på enkäten ur ett ”demokratiskt perspektiv”. Informant 24 undervisar inom historia, religion
och samhällskunskap har valt att besvara frågan med ett frågetecken. Då informant 2 och 24 valda
perspektiv inte finns som ämne har jag skapat ”Eget alternativ” för dem (Se figur 1).
ÖÄ är förkortning för Övriga Ämnen och i den
gruppen ingår alla ämnen som inte ingår i gruppen
HÄ. HÄ står för Humanistiska Ämnen och i den
gruppen ingår samhällsorienterade ämnen, samt
svenska och svenska som andraspråk. Svenska och
svenska som andraspråk blir i undersökningen
benämnda som svenska på grund av likheter i deras
utbildning. Även informanterna som har valt eget
alternativ kommer ingå i gruppen för humanistiska
ämnen på grund av att de undervisar inom
humaniora. Sammanställningen av informanter är
följande:
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ÖÄ: 12 st informanter
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HÄ: 12 st informanter

Antal med ämnet

Figur 1. Vilket perspektiv svarar informanter ur.

Den helfärgade stapeln är antal informanter som har ämnet och den streckade stapeln är hur många
som har valt det perspektivet. Figur 1 visar att majoriteten av informanter som har möjlighet att välja
engelska eller svenska har valt det (80% i båda fallen). I perspektiven historia och matematik har tre
informanter av åtta möjliga valt. Religion, naturkunskap och eget alternativ har fått två informanter
per perspektiv. Övriga ämnen är teknik, programmering och ekonomi som har en informant vardera.
En sammanställning av vilka andraämne som de både grupperna har presenteras här nedanför.
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Den streckade stapeln visar vilka andraämnen som informanter har och den helfärgade visar vilket
ämne de har valt. Det valda perspektivet räknas inte in i stapeln Antal med det andraämnet.
Av figuren framgår det att det är fem
informanter från gruppen Humanistiska
ämnen som har historia som andraämne och
fyra informanter som har geografi och
religion som andraämne. Samhällskunskap
och matematik är det två informanter vardera
som har som andraämne. Svenska som
andraspråk och naturkunskap är det en
informant vardera som har som andraämne.

Gruppen HÄs andraämne och det
valda perspektivet
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Antal med det andraämnet
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Figur 2. Gruppen HÄ:s andraämne och det valda perspektivet.

Gruppen ÖÄs andraämne och det
valda perspektivet

Vid sammanställningen av gruppen Övriga
ämnen framkommer det att gruppen är
representerad av fjorton olika andraämnen.
Av dessa fjorton är det sju andraämnen som
en informant undervisar inom. Dessa
andraämnen med en informant är biologi,
data, engelska, historia, idrott, juridik och
religion. Programmering och webbutveckling
är det två informanter vardera från gruppen
Övriga ämnen som undervisar inom, förutom
deras valda perspektiv för att svara med på
enkäten. Matematik och kemi är det tre
informanter vardera som har som andraämne.
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Figur 3 Gruppen ÖÄs andraämne och det valda perspektivet.
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2.1.2 Analys av informanternas bakgrund
Vid frågorna om informanternas bakgrund visar det sig att av de tjugofyra informanterna är
majoriteten kvinnor (58,3%). Majoriteten av informanterna (80%) har en utbildning från 1990 eller
senare. Hälften av informanterna har övriga ämnen och andra hälften har humanistiska ämnen,
svenska eller svenska som andraspråk. Informant 18 som inte har ämneslärarexamen ingår i gruppen
Övriga ämnen och undervisar inte inom något humanistiskt ämne.
Överraskande är antalet informanter som valt att inte svara ur ämnesperspektiven historia och religion
än fast de haft möjlighet till det. Det är åtta informanter som undervisar i ämnet historia men endast
tre som har valt att svara på enkäten ur det perspektivet. Religion är det sex informanter som
undervisar i men endast två som väljer att använda det som perspektiv. Att relativt många informanter
väljer bort att svara ur ämnesperspektiv, som i sin utbildning hanterar många värdegrundsfrågor, kan
bero på informanternas önskan om att testa ett annat perspektiv. Uppsatsens hypotes är att
konfrontation av värdegrunden ökar reflektion av den och utvecklar då uppfattningen och upplevelsen
av den. Det är därför inte otänkbart att informanter som sällan konfronterar värdegrunden i ett av sina
ämnen, väljer att svara på den ur det ämnet. Som exempel går det att föreställa sig att en informant
som undervisar i matematik och historia väljer bort historia. Konsekvensen för den informanten blir
då att hen börjar reflektera över hur ofta värdegrunden konfronteras, vad för typ av konfrontationer
och vad personen ifråga kan göra för att förbättra sitt bemötande av konfrontation med värdegrunden.
Även matematik har samma resultat som historia med åtta informanter undervisar i ämnet, och tre
som väljer att använda matematik som perspektiv. Att bortfallet för matematik också är fem
informanter är mindre överraskande än de fem som valde bort att svara med historieperspektiv, med
tanke på ämnet matematiks logiska natur. Det är inte svårt att föreställa sig att det är svårt att svara
på frågor som rör upplevelser och konfrontationer i ett ämne som mestadels berör uträkningar, formler
och logiska förklaringar. Det finns till exempel ingen logik i att en elev uttrycker åsikter om att alla
människor inte är lika mycket värda, inte heller finns det någon formel för uträkning av den
bakomliggande orsaken. Men de tre som valde matematik kan ha gjort det för att testa relationen
mellan matematik och värdegrunden.
Varför två av informanterna som undervisar i religion och historia valde att frångå instruktionerna i
enkäten och skriva in egna perspektiv beror troligen på personliga erfarenheter (Se figur 1). Det kan
tänkas att de anser att en persons samlade upplevelser är det som skapar den personliga värdegrunden,
och därför går det inte att urskilja ett specifikt perspektiv. Alternativt kan det bero på negativa egna
upplevelser och det egna perspektivet blir då en poäng mot något av ämnena eller mot värdegrunden.
Till exempel om en lärare inom religionskunskap är negativt inställd mot religion, och väljer att
endast se de mörka delarna av religionens historia, så krockar det med de goda tankarna om individens
egna värdegrund. Informanten skulle alltså uppleva värdegrunden som något negativt ur ett
religionslärar-perspektiv och det skulle därför bli en kollision med sina egna privata värderingar.
En diskussion om antalet informanter som inte väljer att svara ur ämnen som allmänt kan uppfattas
vara lämpade för värdegrundsfrågor kommer senare.
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2.2 Hur informanterna definierar värdegrunden
I informationen av de första frågorna står det att informanterna ska besvara de kommande fyra
frågorna med 3–5 nyckelord. Frågorna är obligatorisk att svara på, men det är inget tvång att följa
instruktionerna. Informanterna kan välja att skriva endast en bokstav eller ha ett utlägg på femtio
tecken istället för att skriva 3–5 nyckelord.
För att få en bättre översikt över vad informanter anser vara värdegrundens essens är deras nyckelord
sammanställda (Se figur 2). Vissa av svaren är så liknande att det inte går att misstolka att de menar
samma sak, bara olika formuleringar. Dessa svar har jag fört in inom parentestecken, till exempel
människors, människans och allas lika värde.

Vad är värdegrunden?
Allas lika värde (människor, jämlikhet)
Demokrati
Frihet
Förståelse
Gemenskap
Humanistisk
Hållbarhet
Jämställdhet
Kunskap
Likabehandling (rättvisa, allas lika möjliheter)
Lyssnande
Medmänsklighet (empati)
Moral
Mänskliga rättigheter
Nyfikenhet
Objektivitet (fakta)
Respekt (ömsesidig)
Rättighet att vara annorlunda
Solidaritet
Tolerans
Trygghet
Tålamod
Vet ej
Öppenhet (tillåtande, öppet sinne)
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Figur 4. Vad är värdegrunden?

I figuren framgår det att det är tjugofyra olika begrepp, eller nyckelord, som informanterna anser
representerar värdegrunden. Femton av nyckelorden har en representation på en eller två informanter
och visar på spridning av vad som anses beskriva värdegrundens essens. Det finns dock också
nyckelord som en majoritet av informanterna har valt att använda för att beskriva värdegrundens
essens. De som utmärker sig är respekt och människans lika värde som hälften av informanterna har
valt. Även nyckelorden Demokrati och jämställdhet anser en majoritet av informanterna vara en del
av värdegrundens essens. Båda dessa nyckelorden har sju stycken informanter skrivit för att beskriva
värdegrundens essens. Nyckelordet Medmänsklighet har fem informanter valt för att beskriva
värdegrundens essens. Övriga nyckelord tillhör de femton som har fått en eller två representanter.
Vid frågan om vad informanterna anser är viktigast att lära ut blir spridningen ännu större än förra
frågans spridning.
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Av de tjugotre nyckelorden som
informanterna
anser
vara
det
viktigaste med värdegrunden att lära
ut,
utmärker
sig
nyckelordet
Människans lika värde. Tretton
informanter, mer än hälften, anser att
människans lika värde är det
viktigaste nyckelordet. Respekt är det
andra nyckelordet som en majoritet,
på elva informanter, anser vara det
viktigaste
att
lära
ut
från
värdegrunden. Integritet, jämställdhet
och demokrati kommer sedan och
anses av fyra informanter vara det
viktigaste. Tolerans och öppenhet har
tre informanter skrivit. Övriga
nyckelord har en informant som
skrivit. Noterbart är likheten mellan
valda nyckelord i figur 2 och figur 3,
vad som anses viktigast att lära ut, men
skillnad i vad som fick majoriteterna.

Vad är viktigast att lära ut?
Acceptans
Allas lika värde (jämlikhet)
Ansvar
Demokrati
Flexibillitet
Frihet
Gemenskap
Humanistisk
Hållbarhet i alla perspektiv
Integritet (människans rätt- och…
Jämställldhet
Kunskap
Lyssnande
Mänskliga rättigheter
Objektivitet (empiri)
Omtanke om varandra
Respekt (ömsesidig)
Rättvisa
Solidaritet
Tolerans
Trygghet
Vet ej
Öppenhet (Öppet sinne,…
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Figur 5. Vad är viktigast att lära ut

Det sista begreppet som informanterna ska definiera med 3–5 nyckelord är kristen värdegrund. Denna
fråga upplevde en del av informanterna som provocerande eller närmast obegriplig (Se vidare 2.2.1).
Majoriteten av informanterna valde också att inte använda 3–5 nyckelord utan skrev istället en eller
två nyckelord för att beskriva begreppet. De som upplevde frågan som provocerande svarade också
med stark kritik i ett utlägg. Den starka kritiken hänvisar jag som ”Stark kritik” i sammanställningen
(Se nedan).
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Definitionen av vad informanterna
ansåg att den kristna värdegrundens
essens är mindre sammanhållen än
tidigare definitionsfrågor. Det är
sammanlagt
tjugoåtta
olika
nyckelord som informanterna anser
representera kristen värdegrund. De
två alternativen som sticker ut mest
är Allas lika värde och Vet ej som
fem informanter har skrivit.
Förlåtelse är med fyra informanter
det nyckelord som näst flest ansåg
definiera den kristna värdegrundens
essens. Begreppen Stark kritik,
tolerans, trygghet, den gyllene
regeln, tro och förlåtelse har alla två
informanter skrivit. Resterande av de
nitton
nyckelorden
som
informanterna
har
skrivit
är
representerade med en informant var.

Vad är kristen värdegrunds essens?
Acceptera
Allas lika värde (jämlikhet)
Barmhärtighet
Den gyllene regeln (Gör mot…
Efterlevnad
Fria viljan
Frihet
Fruktan
Frälsning
Förlåtelse (försoning)
Godhet
Humanism
Intolerans
Jämställdhet
Medkänsla
Moraliska och etiska ståndpunkter
Människovärdet
Respekt
Rättvisa
Sinneslagsetik
Stark kritik
Ta hand om varandra
Tolerans
Tro
Trygghet (Tillit)
Var schysst mot andra
Vet ej (Svårt att säga)
Vända andra kinden till
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Figur 6. Vad är kristen värdegrunds essens

Vid sammanfattningen av de tre första frågorna som behandlar informanternas definitioner av
begreppen Värdegrundens essens, Vad är viktigast med värdegrunden att lära ut och kristen
värdegrund, framkommer en bild som visar på en sammanhållen majoritet mellan svaren. Majoriteten
av informanterna anser att Respekt och Allas lika värde är de nyckelord som bäst beskriver
värdegrundens essens. Samma nyckelord anser majoriteten av informanterna vara det viktigaste att
lära ut från värdegrunden. Nämnvärt är att sju informanter ansåg att nyckelordet demokrati är en del
av värdegrundens essens, medan endast fyra informanter ansåg det vara det viktigaste att lära ut.
Definitionen av kristen värdegrund visade på svårigheter för informanterna att besvara. Allas lika
värde och Vet ej är de två nyckelorden som flest informanter valt för att beskriva den kristna
värdegrunden. Tre av informanterna som skrivit Vet ej representerar gruppen Övriga ämnen och
undervisar inom naturvetenskap och matematik. En informant från gruppen Humanistiska ämnen som
undervisar i samhällskunskap har skrivit Vet ej.

2.2.1 Analys av hur informanterna definierar värdegrunden
I den första frågan fick informanterna beskriva vad de anser vara värdegrundens essens med 3–5
nyckelord. De nyckelord som utmärkte sig från övriga nyckelord var Respekt, alla människors lika
värde, demokrati och medmänsklighet. Att just dessa nyckelord anses representera värdegrunden
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visar på en lyckad etablering av gemensamma värderingar från andra världskrigets slut (Jmf.1.4.1).
Respekt är det enda av nyckelorden som inte direkt kan tolkas från FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter, men begreppet respekt går att passa in i de tre andra nyckelorden. Till exempel är det
enkelt att föreställa sig att en individ som respekterar alla andra individer också ger uttryck för alla
människors lika värde. Alla har lika mycket respekt oavsett kön, hudfärg eller sexuell läggning. På
samma sätt är det en stor del av demokrati att låta andra uttrycka sina åsikter och att man respekterar
dessa och lyssnar på dem. Dessa nyckelord kommer vidare att diskuteras som värdeobjektiva i
diskussionsdelen.
Flera andra av nyckelorden som informanterna skrev ned kan tolkas som delar av de fyra nyckelord
som utmärkte sig. Exempel på dessa ord är gemenskap, solidaritet, mänskliga rättigheter, frihet,
jämlikhet, jämställdhet, rättighet att vara annorlunda, likabehandling och öppenhet.
Värt att notera är också att Objektivitet (fakta) anses vara en del av värdegrunden. Detta kan tolkas
på två sätt där det första är att de två informanter som skrev detta svarar ur ett ämne som vilar på
naturvetenskapligt tankesätt. Exempelvis är det inte märkligt att en informant som valt att vara ur ett
matematiskt perspektiv har objektivitet som ett högt värde i värdegrunden. Den andra tolkningen kan
ses som ett missnöje mot värdegrunden och dess otydlighet eller den kristna traditionen som
värdegrunden ska innehålla. Det rationella blir naturvetenskapens empiri och värdegrunden kan
därför uppfattas irrationell och icke önskvärd.
När informanterna skulle svara på vad de anser vara det viktigaste att lära ut blev det en mindre
enhetlig bild jämfört med vad som ansågs vara värdegrundens essens. Två av nyckelorden, Allas lika
värde och respekt, är det många av informanter som har skrivit på båda frågorna och båda
nyckelorden har klart större representation än övriga. Detta visar på gemensamma värden som en stor
del av lärarkåren lär ut. Men att det i övrigt inte är enhetligt visar på individens tolkningsrätt av
värdegrunden. Inget av nyckelorden som informanterna skrev är i sig utstickande på ett märkligt sätt,
men den stora mängden nyckelord som endast en informant anser vara det viktigaste att lära ut visar
tydligt på den individuella tolkningsrätten. Det som framgår av den individuella tolkningen är att de
politiska önskemålen inte har lyckats nå hela vägen fram, utöver Allas lika värde och respekt.
Utöver allas lika värde och respekt är det nyckelorden integritet, jämställdhet och demokrati som
flest informanter anser vara viktigast att lära ut. Det är dock endast fyra informanter som har valt
dessa ord. Detta är i sig inte särskilt märkvärdigt, men det blir det vid en jämförelse av vad informanter
anser vara värdegrundens essens. Med sju informanter som anser demokrati vara värdegrundens
essens och fyra som anser det vara det viktigaste att lära ut har nyckelordet tappat nästan
femtioprocent av informanterna. Det låter osannolikt att tre informanter anser att demokrati är något
onödigt eller dåligt att lära ut och den rimliga orsaken till deras ändrade val grundas därför i deras
valda perspektiv. Det är inte svårt att föreställa sig att en informant väljer att tänka på vad hen kan
lära ut ur värdegrunden utifrån sitt ämne. Om demokrati upplevs onaturligt eller svårt att lära ut utifrån
det egna ämnet kan informanten välja att ”bidra” till värdegrunden med något som faller sig
naturligare för det specifika ämnet. Till exempel kan det upplevas enklare att lära ut om allas lika
värde i religionskunskap än just demokrati, även om det är möjligt med bland annat ett demokratiskt
förhållningssätt i klassrummet.
Den sista frågan om värdegrundsdefinition är vad informanterna anser att kristendomens essens är.
Denna fråga visade sig vara svår och den provocerade en del av informanterna bland annat att den
upplevdes obegriplig eller svår. Det skrevs till exempel till mig: ”Hej! Jag tycker det är knepigt att
svara på frågorna eftersom jag inte ens vet vilken värdegrund du syftar på…”
Det går inte att veta om personen som skickade mailet svarade på enkäten på grund av anonymiteten.
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Förutom detta mail fick frågan kritik istället för en definition vilket gjorde att en egen kategori, Stark
kritik, fick skapas. Den stapeln fick två informanter där informant 2:s definition förkortat ser ut så
här: ”Förtryck, rangordning, maktmedel, Allvarligt... värdegrund och religion, du skämtar?”
Även i slutkommentarerna fick frågan om kristen värdegrund en del kritik och informant 13 skrev att
hen anser att den ”kristna värdegrunden” är väldigt diffus och att den är inskriven på grund av
politiska skeenden. Informanten fortsätter med att hen anser att skolans värdegrund bygger på
upplysningen och utvecklingen av dess idéer och mindre på kristna värderingar. Att kritik skulle
komma var jag förberedd på, men att en informant som undervisar i religionskunskap hade en sådan
negativ hållning till en ”kristen värdegrund” trodde jag inte. Det finns två olika förklaringar till detta
där den första är att informanten alltid haft ett negativt förhållningssätt till religion. Det är inte
ovanligt att religion kritiseras som ett negativt maktmedel för förtryck och även i min egen utbildning
på Umeå universitet hade jag klasskamrater som uttryckte anti-religiösa åsikter. Utbildning inom
religionskunskap kan då användas för att ytterligare stärka sin kritik, allt beroende på
förhållningssättet. Det andra alternativet är att informanten har negativa upplevelser från personligt
utövande av religion, eller att konfrontationer med religion har skapat en starkt negativ bild av
religion hos informanten. Till exempel kan informanten ha varit del av något religiöst samfund som
är emot homosexualitet och därför exkluderat informanten då hen uttryckt sympati för homosexuella.
Den andra informanten som kritiserade den ”kristna värdegrunden” visar tydligt att kritiken bygger
på det naturvetenskapliga förhållningssätt som Thurfjell nämner i sin bok (Se 1.3). Där
naturvetenskapens empiri ställs eller används mot religionens tro.
Utöver kritiken var det en mindre sammanhållen bild som framgick av svaren. Dels var det färre
informanter som valde att använda sig av de 3–5 nyckelorden, som de blev ombedda att göra, utan
skrev 1–2 nyckelord eller en mening. Och dels var det flera av alternativen som endast fick en
representant. De nyckelord som ändå utmärkte sig är allas lika värde och vet ej med majoritet på fem
stycken informanter. Förlåtelse var det fyra informanter som skrev och övriga tjugofyra nyckelord
har en representation på mellan en till två informanter. Att definitionen av ”kristen värdegrund” inte
är sammanhållen är förväntat, dels på grund av att endast sju av tjugofyra informanter är utbildade
inom religionskunskap och dels för samhällets sekulära utveckling. På samma sätt som min hypotes
om att konfrontation av värdegrunden vidgar förståelsen för värdegrunden, vidgas ”kristen
värdegrund” av konfrontation. Det är rimligt att anta att den sistnämnda konfrontationen sker i mindre
utsträckning än av LGY11s värdegrund. Definitionen av ”kristen värdegrund” blir därför mindre
sammanhållen. Det är dock nämnvärt att Förlåtelse (Försoning) endast fick fyra informanter när just
förlåtelse är en grundsten av den kristna tron. Vad det beror på är svårt att säga men det visar på att
misslyckande av kyrkan och samhället att lära ut vad Jesus död egentligen betydde enligt den kristna
tron.
Av de tre definitionsfrågorna framgår det utifrån svaren att enkätens informanter anser att allas lika
värde är värdegrundens essens, det viktigaste att lära ut, samt den ”kristna värdegrundens” essens.
Denna definition är den som kommer att användas i resten av uppsatsen på grund av att nyckelordet
fick majoritet i varje definitionsfråga även om representationen av informanter som skrev det varierar.
Det ska även poängteras att allas lika värde i alla avseenden i denna uppsats anses vara värdeobjektivt
och begreppet nämns tidigare i uppsatsen, både som en del av FN:s stadgar om mänskliga rättigheter
och som en del av Orlenius teori om gemensamma värden (Se 1.4.1 Teoretiska utgångspunkter).
Att nyckelordet demokrati hade tre färre informanter från vad de ansåg vara värdegrundens essens
till vad de ansåg vara viktigast att lära ut bör tolkas som ett misslyckande från statens sida och kommer
att diskuteras senare i uppsatsen (Se 3.1).
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2.3 Informanternas konfrontation med värdegrundsfrågor
Detta kapitel kommer avhandla svaren från frågor där informanterna får välja det alternativ som de
anser bäst besvarar den ställda frågan.
Varje vecka (33%)
Varje månad (25%)
Varje termin (25%)
Nästan aldrig (17%)
Aldrig (0%)
Första frågan berör hur ofta informanterna upplever att värdegrundsfrågor nämns eller diskuteras i
klassrummet. Sammanställningen av informanternas svar presenteras här:
Alternativet Varje vecka har majoritet som ensamt svar, men om man slår ihop Varje månad och
Varje termin framgår det att hälften av de svarande upplever att värdegrundsfrågor nämns eller berörs
Varje månad eller Varje termin. Endast sjutton procent av informanterna upplever att
värdegrundsfrågor Nästan aldrig berörs. Ingen informant upplever att värdegrundsfrågor Aldrig
berörs i klassrummet.
Efter att ha sammanställt svaren och delat in informanterna i grupper framkommer en bild som visar
på en skillnad mellan grupperna.

Jämförelse hur ofta nämns värdegrundsfrågor i
klassrummet?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Aldrig

Nästan aldrig

Varje termin
ÖÄ 12

Varje månad

Varje vecka

HÄ 12

Figur 7. Jämförelse hur ofta nämns värdegrundsfrågor i klassrummet?

Av svaren framgår det att gruppen Övriga ämnen mer sällan upplever att de diskuterar eller nämner
värdegrundsfrågor i klassrummet. Sjuttiofem procent av de informanter som upplever att
värdegrundsfrågor nämns Varje vecka kommer från gruppen Humanistiska ämnen. Humanistiska
ämnen har även har majoritet i alternativet Varje månad. Medan gruppen Övriga ämnen har majoritet
(65%) i Varje termin och i alternativet Nästan aldrig som endast är representerad av gruppen Övriga
ämnen.
I nästa fråga besvarar informanterna hur ofta de upplever att värdegrundsfrågor lämnas obesvarade.
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Hur ofta värdegrundsfrågor lämnas obesvarade i
klassrummet
8%

Aldrig
13%

Nästan aldrig (mindre än en
gång per år)

29%

Varje termin
17%

Varje månad
Varje vecka

33%

Figur 8 Hur ofta värdegrundsfrågor lämnas obesvarade i klassrummet

En majoritet på trettiotre procent av informanterna upplever att värdegrundsfrågor Nästan aldrig
lämnas obesvarade i klassrummet (Se figur 8). Tjugonio procent av informanterna upplever att
värdegrundsfrågor Aldrig lämnas obesvarade. Och i fallande ordning är det sedan alternativen Varje
termin med sjutton procent, Varje månad med tretton procent och Varje vecka med åtta procent. Slår
vi samman de två alternativen som fick flest val av informanterna framgår det att sextiotvå procent
upplever att värdegrundsfrågor Aldrig eller Nästan aldrig lämnas obesvarade.
Jämförelsen mellan grupperna Övriga ämnen och Humanistiska ämnen visar på en relativt jämn bild.
Sjuttio procent av informanterna som valde alternativet Aldrig är från gruppen Övriga ämnen.
Gruppen Humanistiska ämnen är ensam om att uppleva att värdegrundsfrågor lämnas obesvarade
Varje månad. Övriga alternativ ligger på en jämn fördelning mellan grupperna med femtio procent
vardera.
I följande fråga framgår det hur ofta informanterna söker hjälp vid osäkerhet kring värdegrundsfrågor.

Hur ofta söker informanterna
hjälp vid osäkerhet
4%
Aldrig

17%
29%

Nästan aldrig (mindre än
en gång per år)
Varje termin
21%
Varje månad
Varje vecka
29%
Figur 9. Hur ofta söker informanterna hjälp vid osäkerhet

Vid upplevd osäkerhet söker en majoritet av informanterna hjälp Varje månad och Varje termin som
har delad majoritet med sju informanter som bildar tjugonio procent i båda alternativen. I fallande
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ordning söker fem informanter (21%) Nästan aldrig hjälp vid osäkerhet. Fyra informanter (17%)
söker Aldrig efter hjälp och en informant (4%) söker hjälp Varje vecka när hen upplevt osäkerhet.
Ur jämförelsen mellan grupperna, på hur ofta informanterna söker hjälp vid osäkerhet kring
värdegrundsfrågor, framkommer en relativt jämn bild. En majoritet av informanter från gruppen
Humanistiska ämnen söker oftare hjälp av sina kollegor. Gruppen Övriga ämnen har majoritet i
svarsalternativet Aldrig med sjuttiofem procent. Vid alternativen Nästan aldrig och Varje termin är
det gruppen Humanistiska ämnen som har majoritet med runt sextio procent i båda alternativen. Det
är en jämn fördelning mellan grupperna i stapeln för att söka hjälp varje månad när de upplever sig
osäkra. Att söka hjälp Varje vecka är endast representerat av gruppen Humanistiska ämnen.
I nästa fråga vill jag veta hur ofta informanterna diskuterar värdegrundsfrågor med sina kollegor.

Hur ofta diskuterar
informanterna med kollegor?
8%

Aldrig 0%
25%
Nästan aldrig (mindre
än en gång per år)
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42%

Varje månad
25%

Varje vecka

Figur 11. Hur ofta diskuterar informanterna med kollegor?

Jämförande om diskussioner
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Figur 10. Jämförelse om hur ofta informanterna diskuterar värdegrundsfrågor
med kollegor
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Diskussioner kring värdegrundsfrågor
är enligt svaren mer frekventa bland
kollegorna än att direkt söka hjälp.
Nära hälften (42%) av informanterna
diskuterar värdegrundsfrågor med sina
kollegor Varje termin. Sex informanter
(25%) diskuterar värdegrundsfrågor
Varje månad med sina kollegor. Det är
även sex informanter (25%) som
diskuterar Varje vecka med sina
kollegor. Två informanter (8%) uppger
att de Nästan aldrig diskuterar
värdegrundsfrågor med sina kollegor.

Vid en jämförelse av grupperna
framgår det att alla informanter har
diskuterat värdegrundsfrågor någon
gång (Se figur 11). Alternativet Aldrig
var det ingen informant som valde och
alternativet Nästan aldrig är enbart
representerad av två stycken val från
gruppen Övriga ämnen. Varje termin är
det alternativ som har flest informanter
med 5 representanter från varje grupp.
Varje månad har majoritet av gruppen
Övriga ämnen (65%) och Varje vecka
har majoritet av gruppen humanistiska
ämnen (85%). Övergripande framgår
det av figuren att gruppen Humanistiska
ämnen
oftare
diskuterar
värdegrundsfrågor än gruppen Övriga
ämnen.

En majoritet av informanterna diskuterar värdegrundsfrågor Varje termin med sina kollegor enligt
resultatet på förra frågan. För att se om det stämmer överens med hur ofta informanterna önskar att
de diskuterade värdegrundsfrågor med sina kollegor vänder vi oss till figuren nedan (Se figur 10).

Hur ofta vill informanterna
diskutera värdegrundsfrågor
4%

Aldrig

4%

25%
Nästan aldrig (mindre
än en gång per år)
29%

Varje termin

Figuren visar på att trettioåtta procent
av informanterna vill diskutera
värdegrundsfrågor Varje månad med
sina kollegor. Tjugonio procent vill
diskutera Varje termin och tjugofem
procent vill diskutera med sina kollegor
Varje vecka. Alternativen Aldrig och
Nästan aldrig har vardera fått en
informant och har fyra procent.

Varje månad
Varje vecka
38%

Figur 12. Hur ofta vill informanterna diskutera värdegrundsfrågor

När grupperna sammanställs och
jämförs framgår det en skillnad mellan gruppernas önskemål om hur ofta de vill diskutera
värdegrundsfrågor. En informant från gruppen Humanistiska ämnen vill Aldrig diskutera
värdegrundsfrågor och är ensam om det alternativet. En informant från gruppen Övriga ämnen vill
Nästan aldrig diskutera värdegrundsfrågor och är ensam om det alternativet. Samma grupp har
majoritet i de två nästkommande staplarna Varje termin (55%) och Varje månad (65%). Gruppen
humanistiska ämnen har majoritet i stapeln Varje vecka (85%).
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Figur 13. Jämförelse om hur ofta informanterna vill diskutera värdegrundsfrågor

Vid frågan om informanterna någon gång upplevt obehag kring diskussioner om värdegrundsfrågor
framkommer en tydlig bild.
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Har informanterna upplevt obehag
kring värdegrundsfrågor?
Aldrig

0%
17%

Nästan aldrig (mindre än en
gång per år)
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Varje termin 0%
Varje månad
Varje vecka
58%

Figur 14. Har informanterna upplevt obehag kring värdegrundsfrågor?

En majoritet på femtioåtta procent har nästan aldrig upplevt obehag vid diskussioner som rör
värdegrundsfrågor. Tjugofem procent har aldrig upplevt obehag och en minoritet på sjutton procent
upplever det varje termin. Ingen av informanterna upplever obehag kring diskussioner om
värdegrundsfrågor varje vecka eller varje månad.

Jämförelse om informanterna upplevt obehag
kring värdegrundsfrågor
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Figur 15. Jämförelse om informanterna har upplevt obehag kring värdegrundsfrågor.

I jämförelsen framgår det att gruppen Övriga ämnen har majoritet i alternativet Aldrig med sextiofem
procent. Det alternativ som fick majoritet i Figur 13, Nästan aldrig, har majoritet av gruppen
Humanistiska ämnen (65%). Nästa alternativ Varje termin har majoritet av gruppen Övriga ämnen
(75%)
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Följande fråga behandlar hur ofta fortbildning inom värdegrundsfrågor tar plats.

Hur ofta anordnas fortbildningar?
Aldrig

0%

17%

Nästan aldrig (mindre än en
gång per år) 0%
Varje termin

46%

Varje månad
37%

Varje vecka

Figur 16. Hur ofta anordnas fortbildningar?

En majoritet av informanterna (46%) har fortbildning inom värdegrundsfrågor Varje termin. Nio
informanter har Nästan aldrig (37%) fortbildningar inom värdegrundsfrågor, och fyra informanter
har svarat Aldrig (17%). Ingen informant valde alternativet Varje månad eller Varje vecka.
I jämförelsen här framgår det att majoriteten av informanter som upplever att det Aldrig anordnas
fortbildningar kommer från gruppen Humanistiska ämnen. Gruppen Övriga ämnen upplever att
fortbildningar Nästan aldrig anordnas och har majoritet (ca 90%). Alternativet Varje termin har
majoritet av gruppen humanistiska ämnen (75%). Ingen informant har fortbildning Varje månad eller
Varje vecka.
2.3.1 Analys av informanternas konfrontation med värdegrunden
Vid en analys av informanternas konfrontation med värdegrunden framkommer det att gruppen
humanistiska ämnen upplever en högre frekvens på diskussioner med hälften av informanterna från
den gruppen som diskuterar Varje vecka (Se figur 5). Gruppen Övriga ämnen upplever att de
diskuterar värdegrundsfrågor varje månad i högre grad än Humanistiska gruppen. Ingen av dessa
resultat är direkt förvånande med tanke på ämnenas natur. Inom humaniora är det många av
lektionerna som är både i direkt och indirekt kontakt med värdegrunden. Till exempel all historia kan
på ett eller annat sätt presenteras till att handla om maktförhållanden som i sin tur kan handla om allas
lika värde eller demokrati, eller frånsaknaden av demokrati. Och som jag tidigare argumenterat (Se
1.4) så ökar konfrontation av värdegrunden vid en ökad frekvens av hur ofta den nämns och bemöts.
Ingen av informanterna upplevde att de Aldrig diskuterade värdegrunden, vilket kan ses som en
positiv aspekt av det individuella tolkningsföreträdet.. Med detta menar jag att med det individuella
tolkningsföreträdet ökar individens definition av vad värdegrunden är. Vid definieringen av
värdegrunden som informanterna gjorde i kapitel 2.3 fick allas lika värde, respekt, jämställdhet och
demokrati majoritet, men det är kollektivets definition. Individens definition kan innehålla mycket
mer, allt beroende på hens personliga erfarenheter. Det är inte svårt att föreställa sig att en lärare som
sällan pratar om dessa fyra nyckelord under sina lektioner på grund av att ämnet sällan berör dessa
nyckelord, ofta har en annan form av konfrontation av värdegrunden. Det kan vara något som eleverna
upplevt tidigare utanför skolan och sedan fortsätter diskutera detta under lektionen. Det kan handla
om att en elev känner sin frihet kränkt av sina syskon och lyfter därför detta under
matematiklektionen, en diskussion uppstår och läraren får en konfrontation med värdegrunden. En
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konfrontation som kanske inte hade uppstått om lektionen hade varit i ett ämne som berört ett annat
nyckelord inom värdegrunden.
Den förra analysens slutsats om att humanistiska ämnen oftare diskuterar värdegrunden fortsätter.
Lärare inom humanistiska ämnen upplever också att värdegrundsrelaterade frågor oftare lämnas
obesvarade i klassrummet och har ensam representation i alternativet Varje månad. Vidare kommer
detta lyftas i diskussionen som en induktiv slutsats. Det är dock jämnare fördelning än tidigare fråga,
även om det är en skillnad mellan grupperna, så upplever majoriteten att värdegrundsfrågor lämnas
obesvarade Nästan aldrig eller Aldrig. Tillsammans har sextiotvå procent av informanterna valt dessa
alternativ (Se Figur 6). Att de aldrig lämnas obesvarade är inte samma som att de alltid avklarade
eller ”lösta”. Som tidigare nämnt så är det individen som äger tolkningsföreträdet på värdegrunden
och det gäller naturligtvis också elever. Många åsikter kan vara baserade på upplevelser och
erfarenheter, istället för fakta eller vinnande argument, vilket inte är något uppseendeväckande eller
märkligt. Men det kan däremot göra det svårt att kunna göra något annat än att just bemöta frågorna.
Oavsett tyder resultatet på en professionell lärarkår där viljan att bemöta och utveckla värdegrunden
hos individen är hög.
De två kommande frågorna behandlar frekvensen om hur ofta informanterna söker hjälp vid
obesvarade värdegrundsfrågor och hur ofta de diskuterar värdegrundsfrågor med sina kollegor.
Femtioåtta procent av informanterna söker hjälp Varje månad (29%) och Varje termin (29%) vid
upplevd osäkerhet och är i majoritet. Vid en jämförelse om hur ofta informanterna söker hjälp är
grupperna relativt jämlika förutom alternativet Aldrig, som sjuttiofem procents majoritet från gruppen
Övriga ämnen. Att aldrig söka hjälp vid upplevd osäkerhet kan tyda på två saker. Den ena att
informanterna inte upplever osäkerhet men att frågan i sig förutsatte det. Det enda alternativet som
då fanns tillgängligt för informanten är Aldrig. Det andra är att informanten kan ha upplevt osäkerhet
men inte aktivt uppsökt hjälp. Att aktivt söka hjälp visar på ett behov som kanske kan fyllas av
diskussioner med kollegor istället, vilken nästa fråga tyder på Frekvensen på att diskutera varje vecka
och varje månad har tillsammans femtio procent och är större än hur ofta informanterna sökte hjälp.
Vid jämförelse framkommer det att gruppen Humanistiska ämnen oftare diskuterar
värdegrundsfrågor med sina kollegor, och det minst frekventa alternativet nästan aldrig har ensam
representation av Övriga ämnen. Alternativet varje termin har majoritet i både den övergripande
presentationen och den jämförande med tio informanter (42%) som representerar det. Det som
framkommer av jämförelsen är samma induktiva slutsats som tidigare. Ju oftare värdegrunden
konfronteras, i form av antingen lektioner, ämnen, diskussioner eller rena konfrontationer, desto
oftare ökar behovet av diskussioner med kollegor. Detta resultat verkar dock påverkas stort av lokala
förhållanden. Skolors aktiviteter kring värdegrunden i form av arbetsgrupper, fortbildningar,
ämnesgrupper och så vidare, kan skilja sig åt lokalt. Även individuella ansträngningar kan påverka
denna lokala aktivitetsfrekvens. Till exempel kan en driven förstelärare anordna fortbildningar inom
värdegrunden på en skola medan en annan förstelärare kan fokusera på ämnesutveckling på en annan
skola.
Av de fyra första frågorna framkommer det en bild av att gruppen Humanistiska ämnen oftare
diskuterar värdegrundsfrågor, en bild som stärker uppsatsen teoretiska utgångspunkt där den
individuella tolkningen av värdegrundsfrågor även ökar upplevelsen av hur ofta värdegrunden
konfronteras. Samma grupp upplever också att värdegrundsfrågor oftare lämnas obesvarade.
Humanistiska ämnen är även den grupp som oftare söker hjälp vid obesvarade värdegrundsfrågor och
oftare diskuterar värdegrundsfrågor med sina kollegor. Skillnaden mellan grupperna på de två sista
frågorna är mindre än de två tidigare och en analys pekar mera mot lokala förhållanden och
bestämmelser, än ämnesrelaterade förhållanden.
37

I följande fråga visar informanterna på hur ofta de vill diskutera värdegrundsfrågor, en ökning av
frekvensen gentemot hur ofta det faktiskt diskuterar densamma. Trettioåtta procent vill diskutera
Varje månad medan tjugofem procent faktiskt diskuterade Varje månad. Ett ökat antal informanter
på tretton procent blir i denna enkät en stor ökning och visar på ett önskemål från informanterna.
Övergången är från Varje termin som har tappat tretton procent. Vid jämförelsen framkommer det att
gruppen Humanistiska ämnen vill diskutera Varje vecka medan Övriga ämnen vill diskutera Varje
månad (Se figur 12). Att informanterna känner att de vill diskutera oftare än vad de faktiskt gör visar
på ett behov som enkelt bör kunna uppfyllas av skolledningen. Men även här får vi anta att de lokala
skillnaderna spelar stor roll.
Vid frågan om upplevt obehag kring värdegrundsrelaterade diskussioner är det en positiv bild som
framställs. Femtioåtta procent av informanterna upplever Nästan aldrig obehag kring diskussioner
och tjugofem procent upplever det Aldrig. De sjutton procent som är kvar och har valt alternativet
Varje termin i sammanställningen, har i jämförandet mellan grupperna, majoritet med sjuttiofem
procent från gruppen Övriga ämnen. Även här pekar resultatet på min hypotes om att ökad
konfrontation av värdegrunden ökar förståelsen och i förlängningen också hur bekväm individen blir
vid konfrontation. Det ska dock poängteras att det är en liten del av informanterna det är som upplever
obehag Varje termin. Men utöver informanternas utbildning så kan även lokala förhållanden där
skolan inte lyckats stävja missförhållanden, eller på ett effektivt sätt lyckats föra över värdegrundens
värderingar till elever, spela stor roll för en lärares upplevelser. Det kan även bero på att en individ
allmänt känner sig otrygg vid bemötande av åsikter och därför kan bemötandet av värdegrunden också
upplevas obehaglig.
Vanligaste frekvensen på anordnade fortbildningar är Varje termin eller Nästan aldrig (Se figur 14)
och alternativet Aldrig har minoritet på sjutton procent. Både alternativet Varje termin och Aldrig har
majoritet från gruppen humanistiska ämnen med sjuttiofem procents majoritet i båda alternativen.
Frekvensen på anordnade fortbildningar är problematisk att tolka på grund av det osannolika i att
fortbildning som berör värdegrundsrelaterade frågor aldrig anordnas av arbetsplatsen. Oavsett
osannolikhet framgår det en skillnad som visar på lokala förhållanden där utveckling av värdegrunden
ligger på individens ansvar. Antingen att individen blir tilldelad ansvaret eller att individen själv tar
på sig ansvaret. En bild som stärks av informant 10 slutkommentar på enkäten:
På min rektorsenhet har vi en förstelärare som driver ett projekt om just värdegrunden i skolan. Detta
innebär att vi arbetar aktivt med specifika värdgrundsuppgifter både i kollegiet och med eleverna (utöver
det dagliga värdegrundsarbetet som alltid finns med i och utanför klassrummet).

De lokala skillnaderna stärks ytterligare av informant 15 slutkommentar: ”Skönt att slippa
fortbildning i "värdegrund" eftersom skolans värdegrund i alla fall bara är ord i ett hyllvärmande
dokument på rektors rum.”
Av de tre sista frågorna som behandlar informanternas konfrontation med värdegrunden framgår det
att majoriteten av informanterna vill diskutera värdegrundsfrågor Varje månad. Det är en ökning på
tretton procent jämfört med frågan hur ofta de diskuterar och bör ses som ett önskemål från en
majoritet att de vill diskutera värdegrundsfrågor oftare än de faktiskt gör. Majoriteten av
informanterna upplever Nästan aldrig eller Aldrig obehag vid konfrontation av värdegrunden där
jämförelsen visar på oftare upplevt obehag från gruppen Övriga ämnen, som har majoritet i
alternativet Varje termin. Angående anordnade fortbildningar är den vanligaste frekvensen Varje
termin eller Nästan aldrig. Analyserna visar på att den rimligaste faktorn för skillnader är lokala
förhållanden.
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2.4 Informanters upplevda kunskap kring värdegrunden
De kommande frågorna behandlar upplevelser kring värdegrunden och dess frågor.
Första frågan behandlar informanters upplevda bemötande av värdegrundsfrågor med den redan
befintliga kunskapen.

Upplever informanterna sig säkra vid
konfrontation med befintlig kunskap
0%
17%

9%

Kan inte svara
22%

Nej så är det inte
I vissa fall
Ungefär så är det
Ja, så är det!
52%

Figur 17. Upplever informanterna sig säkra vid konfrontation med befintlig kunskap.

Mer än hälften av informanterna upplever sig relativt säkra för konfrontation med värdegrundsfrågor
med sin befintliga kunskap och har valt Ungefär så är det (52%). Både bra upplevd säkerhet med Ja,
så är det och det mera tvivlande alternativet I vissa fall har fem informanter vardera (21%). Två
svarande (9%) upplever en osäkerhet med sin befintliga kunskap och har valt alternativet nej så är
det inte.
I jämförelsen om den upplevda
säkerheten
vid
bemötande
av
värdegrundsfrågor med deras befintliga
kunskap framgår det att ingen informant
valde det första alternativet Kan inte
svara. Alternativen Nej så är det inte
(100%) och I vissa fall (80%) har stor
majoritet av gruppen Övriga ämnen på
frågan om de upplever att de säkert kan
bemöta värdegrundsfrågor med deras
befintliga
kunskap.
Alternativen
Ungefär så är det (ca 60%) och Ja så är
det (80%) har majoritet av gruppen
humanistiska ämnen.
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Figur 18. Jämförelse om konfrontation med befintlig kunskap.
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Nästa stängda fråga berör begreppet den kristna traditionen och om informanterna upplever att den
gestaltas i deras undervisning.

Gestaltas den kristna traditionen i
undervisningen?

Kan inte svara

0%
38%

Nej så är det inte
I vissa fall
Ungefär så är det 0%

62%

0%

Ja, så är det!

Figur 19. Gestaltas den kristna traditionen i undervisningen?

Ingen informant valde alternativen Ja så är det eller Ungefär så är det vid frågan om de upplever att
den kristna traditionen gestaltas i undervisningen. Majoriteten av informanterna (62%) upplevde att
den inte gestaltas i undervisningen genom att välja alternativen Nej så är det inte. En minoritet (38%)
upplevde att den gestaltas ibland och valde alternativet I vissa fall.

Jämförelse om gestaltning av kristen
tradition
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kan inte
svara

Nej så är
det inte

I vissa fall Ungefär så
är det

ÖÄ 12

Ja, så är
det!

HÄ 12

Figur 20. Jämförelse om gestaltning av kristen tradition.
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I jämförelsen framgår det att de enda
valda alternativen Nej så är det inte
representeras av gruppen Övriga ämnen
och I vissa fall representeras av gruppen
Humanistiska ämnen. Ur gruppen Övriga
ämnen upplever tio informanter, som
bildar sextiofem procent, att den kristna
traditionen inte gestaltas i deras
undervisning och gruppen har därför
majoritet i alternativet Nej så är det inte.
Ur gruppen humanistiska ämnen upplever
sju informanter, åttio procent, att den
kristna traditionen gestaltas I vissa fall i
deras undervisning.

I följande fråga ska informanterna besvara om de upplever att deras utbildning har förberett dem för
värdegrunden.

Har informanternas
utbildning förberett dem?
13%
Kan inte svara

8%

4%

Nej så är det inte

25%

I vissa fall
Ungefär så är det
Ja, så är det!
50%

Från figuren går det att utläsa att tolv
informanter (50%) anser att deras
utbildning har förberett dem för att
bemöta värdegrundsfrågor I vissa fall.
De som inte känner sig förberedda har
valt alternativen Nej så är det inte, som
är det näst vanligaste valet med sex
stycken informanter (25%). Tre
stycken informanter (13%) anser att
deras utbildning har förberett dem bra
inför värdegrundsrelaterade frågor och
har valt Ja så är det. En informant (4%)
anser att utbildningen Ungefär har
förberett hen. Två informanter (8%)
Kan
inte
svara
på
frågan.

Figur 21. Har informanternas utbildning förberett dem?

Jämförelse har utbildning förberett
informanterna?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kan inte Nej så är det I vissa fall
svara
inte
ÖÄ 12

Ungefär så Ja, så är det!
är det

HÄ 12

Figur 22. Jämförelse har utbildning förberett informanterna?
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Ur jämförelsen framkommer det att två
informanter (100%) från gruppen
Övriga ämnen som har valt alternativet
Kan inte svara. Tre informanter från
varje grupp (50/50) anser att de inte är
förberedda och har valt Nej så är det
inte. I alternativet I vissa fall har sju
informanter från gruppen Övriga ämnen
majoritet (ca 60%), mot fem
informanter från humanistiska ämnen.
Alternativen Ungefär så är det och Ja
så är det är det endast informanter från
gruppen humanistiska ämnen som valt
(100% i båda).

I nästa fråga vill jag veta om informanterna anser att vissa värdegrundsfrågor bäst besvaras under
vissa ämneslektioner framkommer.

Besvaras vissa värdegrundsfrågor
bäst av vissa ämnen?
4%

12%
Kan inte svara
Nej så är det inte

17%

I vissa fall

42%

Ungefär så är det
Ja, så är det!
25%

Figur 23. Besvaras vissa värdegrundsfrågor bäst av vissa ämnen?

Tio informanter (42%) valde alternativet Nej så är det inte vid frågan om vissa värdegrundsfrågor
besvaras bäst av vissa ämnen. Sex informanter (25%) valde alternativet I vissa fall och sedan kommer
fyra informanter (17%) som valde Ungefär så är det. Tre (17%) informanter valde Ja så är det och
en informant (4%) Kunde inte svara.

Jämförelse om vissa passar bättre
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kan inte svara Nej så är det inte

I vissa fall

ÖÄ 12

Ungefär så är
det

Ja, så är det!

HÄ 12

Figur 24. Jämförelse besvaras vissa värdegrundsfrågor bäst av vissa ämnen?

Vid en jämförelse mellan grupperna framkommer det att alternativet Kan inte svara har en informant
(100%) från gruppen Övriga ämnen. På det andra alternativet Nej så är det inte bildar fem informanter
från varje grupp en jämn fördelning (50/50). Nästa alternativ I vissa fall har en majoritet från gruppen
humanistiska ämnen med fem informanter (85%) mot en informant från Övriga ämnen (15%). De två
sista alternativen Ungefär så är det och Ja så är det har båda majoritet från Övriga ämnes gruppen
(75% och 65%).
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I enkätens sista fråga vill jag ha svar på om informanterna anser att det finns något ämneslektioner
som bäst besvarar värdegrundsfrågor. Frågan är inte obligatorisk och därför är det färre svar än
tidigare (15 av 24). De informanter som svarade fick skriva deras svar fritt. Svaren är tolkade och
indelade i ja och nej och sedan indelade i grupperna för en jämförelse. Inget av svaren var ett rent ja
eller nej utan var oftast förslag på ämnen som informanten ansåg passade, som till exempel SO. Delar
av svaren kommer presenteras här nedanför.

Finns det ämnen som bäst besvarar
värdegrundsfrågor?
27%
Ja
Nej
73%

Figur 25. Finns det ämnen som bäst besvarar värdegrundsfrågor?

En majoritet av svaren (46%) anser att det finns ämnen där värdegrundsfrågor passar bättre. En
minoritet (17%) anser att det inte finns något specifikt ämne där värdegrundsfrågor passar bättre. En
stor del av informanterna (37%) svarade inte på frågan.

Vid jämförelsen framkommer det att det är
åtta informanter från Humanistiska ämnen
och sju informanter från gruppen Övriga
ämnen som har svarat på frågan om det
finns något ämne som bäst besvarar
värdegrundsfrågor.
Majoriteten
av
informanterna som tycker att det finns
ämnen där värdegrundsfrågor bäst
besvaras är från gruppen Humanistiska
ämnen (Ca 60%). En majoritet från
gruppen Övriga ämnen (65%) svarade nej.

Jämförelse finns det ämnen som
passar bättre
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ja

Nej
ÖÄ

HÄ

Figur 26. Jämförelse finns det ämnen som bäst besvarar
värdegrundsfrågor?
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En sammanställning av de tolkade förslagen på ämnen där värdegrundsfrågor bäst besvaras visas här
nedan. Text inom parentestecken är tolkade svar där den svarande skrivit till exempel beroende på
område eller samhällsorienterande ämnen. Dessa har förts in i de specifika ämneskategorierna som
ingår i den övergripande förkortningen eller förklaringen.

Vilka ämnen passar bäst för värdegrundsfrågor?
Alla! (nej)
Geografi (Humaniora. SO)
Naturkunskap
Filosofi
Teknik (beroende på område)
Engelska (beroende på vald text)
Kommunikation
Psykologi
Svenska
Historia (Humaniora. SO.)
Samhällskunskap (humaniora. SO)
Religion (Humaniora. SO. vid frågor som rör religion)
0

2

4

6

8

10

12

Figur 27. Vilka ämnen passar bäst för värdegrundsfrågor?

I sammanställningen framgår det att det ämne som har majoritet med tio informanter, som bäst anses
besvara värdegrundsfrågor är religion. Därefter kommer samhällskunskap med nio informanter och
sedan historia med sju informanter. Ämnena psykologi, engelska, filosofi och geografi är det två
informanter som har valt. Övriga ämnen har en informant vardera och det är tre informanter som
anser att det inte finns något ämne som är bättre.
Att antalet informanter som inte anser att det passar inom något specifikt ämne skiljer sig mellan
sammanställningarna är för att hen som valde teknik inte kunde placeras som ett rent ja och blev
därför placerad som ett nej. Informant 6 hade ett längre utlägg kring sitt ämne och hur värdegrunden
behandlas i det:
Av mina ämnen så är det teknik vi diskuterar konsumenters relation till produkter. Inom ämnesområdet
så ingår en del etikfrågor. Även i andra sammanhang så diskuteras detta, som till exempel inom miljö.
Som ett tvärvetenskapligt ämne så landar diskussioner ibland kring frågor som behandlar vad som är rätt
och fel, ofta landar det då i världssyn och moral.

Samma informant fortsätter med utlägget kring värdegrunden, samt sin hårda kritik mot kristendomen
som en del av skolan, genom att utnyttja möjligheten att skriva en slutkommentar i enkäten:
Värdegrund är inte något som direkt undervisas i mina ämnen, men det genomsyrar ändå en hel del olika
moment. Frågor av etisk karaktär kan uppstå vid alla tillfällen och då är det viktigt som lärare att kunna
bemöta
dessa
på
ett
bra
sätt.
Avslutningsvis blir jag, som du kanske sett av mina svar, besvärad av att man ska i dagens allt mer
sekulariserade samhälle försöka knyta an dessa frågor med något så diffust som kristen värdegrund. _ _
_ Lär gärna ut att vända andra kinden till, eller att göra mot andra som du själv vill bli bemött, men dessa
levnadsregler
behöver
inte
ha
någonting
alls
med
religion
att
göra.
Med detta sagt så är det alltid svårt med frågor om värdegrund och inget som jag egentligen ägnat någon
större tanke. Att ha sociala regler för hur man ska bete sig (dvs en gemensam värdegrund) är ju både ur
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ett skolperspektiv och samhällsperspektiv en bra och nödvändig del av ett fungerande samhälle. Men den
behöver inte vara religiöst betingat…

Informant 13 utnyttjade också möjligheten med att skriva en slutkommentar och valde att skriva ett
utlägg angående vilket ämne värdegrundsrelaterade frågor bäst passar inom:
Gällande i vilka ämnen värdegrunden berörs mest är det där den passar in naturligt med kursens innehåll.
Men det blir ganska ofta att jag tar värdegrundsrelaterade diskussioner på ex. en matematiklektion om
det dyker upp. (Ofta genom att elever pratar om en händelse eller liknande) _ _ _

2.4.1 Analys av hur informanterna upplever kunskapen kring värdegrunden
Informanterna fick börja denna del av enkäten med att svara på om de känner sig säkra att bemöta
värdegrundsfrågor med deras befintliga kunskap. Vid sammanställningen framkommer det att
femtiotvå procent av informanterna valde alternativet Ungefär, det alternativ med näst högst Ett
Ungefär bör tolkas som att informanterna oftast känner sig säkra men att det finns utrymme för
förbättring. Det kan dock också vara en indikation på hur stor värdegrunden faktiskt är. Oavsett vad
man har studerat så kan det dyka upp frågor och konfrontationer som är helt utanför utbildningen. Jag
har tidigare argumenterat för att Orlenius (Se 1.4) menar att värdegrunden är en reflektion av
samhällets samlade värderingar och önskemål. Detta betyder i förlängningen att en individs specifika
utbildning mot värdegrunden kontinuerligt måste uppdateras. Samhället förändrar sig och det gör
även dess värderingar, vilket betyder att värdegrunden också förändrar sig. Även om de
värdeobjektiva nyckelorden som fick majoritet i denna undersökning är kvar, kan värdegrunden börja
innefatta mycket annat. Som ett exempel har frågor kring psykisk ohälsa hos elever ökat mer och mer
inom skolan, något som inte var lika stort för ett årtionde sedan. Även de tjugotvå procent av
informanterna som upplever en viss osäkerhet och valde alternativet I vissa fall, delar samma analys
som de femtiotvå procenten som valde Ungefär. De sista sjutton procent valde Ja så är det och deras
befintliga kunskap upplevs med andra ord tillräcklig för att bekvämt kunna bemöta
värdegrundsfrågor.
Nämnvärt är att vid jämförelsen (Se Figur 22) framkommer en bild som visar att den humanistiska
gruppen i högre grad känner sig bekväm med deras befintliga kunskap när det kommer till bemötandet
av värdegrundsfrågor. Alternativen Ja så är det och Ungefär så är det, de två alternativen med högst
värde, har båda majoritet av humanistiska gruppen. Gruppen Övriga ämnen har istället majoritet i de
två alternativen som beskriver upplevd osäkerhet. Det är inte orimligt att anta att utbildningar som
hanterar mänsklighetens historia, beteenden, frågor som hur och varför känner sig mer förberedda för
konfrontation med värdegrunden. Den röda tråden med att informanter från humanistiska ämnen
oftare konfronterar, diskuterar och känner sig bekvämare att bemöta värdegrunden visar på en tydlig
sammanhängande bild. Denna bild kommer att diskuteras som en av forskningens slutsatser i
diskussionen.
I frågan om informanterna upplever att den kristna traditionen gestaltas i deras undervisning
framkommer det att en majoritet på sextiotvå procent, i alternativet Nej så är det inte, upplever att
den inte gestaltas. De övriga trettioåtta procenten upplever att den gestaltas ibland och valde
alternativet I vissa fall. Jag misstänkte att denna fråga skulle visa sig vara polariserad, men inte så
polariserad som den faktiskt blev. Däremot var det väntat att den i högre grad skulle gestaltas i
humanistiska gruppens undervisningar, som också har majoritet i alternativet I vissa fall vid
jämförelsen (Se Figur 20). Det var däremot oväntat att det vid jämförelsen framkommer att det är
fem informanter från gruppen Humanistiska ämnen som upplever att den kristna traditionen inte
gestaltas i deras undervisning. Den enda tänkbara orsaken till detta är hur individens tolkning av vad
den kristna traditionen faktiskt är. Det är dock svårt att föreställa sig att lärare inom till exempel
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svenska, samhällskunskap eller historia inte har fått en tillräckligt täckande utbildning för att ha
kunskap om kristendomens påverkan på Sveriges och mänsklighetens historia. Även nutid påverkar
kristendomen med bland annat val till Svenska Kyrkan, Påsk och så vidare. Det är också lika svårt att
föreställa sig att en lärare aktivt skulle välja bort att undervisa inom just de specifika områdena då det
kan tolkas som ett tjänstefel med tanke på läroplanen som måste följas. När det kommer till gruppen
Övriga ämnen är det mer förståeligt med tanke på de olika ämnenas natur. Till exempel så har den
svenska kristna traditionen lite att göra med engelska språket.
Även svaren på frågan om informanterna anser att deras utbildning har förberett dem för att bemöta
värdegrundsfrågor har gruppen humanistiska ämnen majoritet i de positiva alternativen.
Humanistiska ämnen har ett hundra procent i båda alternativen Ja så är det och Ungefär så är det.
Vid sammanställningen av alla svar framgår det att hälften av alla informanter upplever en viss
tveksamhet till att deras utbildning ska ha förberett dem för värdegrundsrelaterade frågor. Något som
jag tidigare har tagit upp och kommer att utveckla ytterligare som en av slutsatserna i diskussionen.
Vid analysen av hur informanter upplever kunskapen kring värdegrundsfrågor framkommer en bild
av en majoritet som upplever att deras utbildning är tillräcklig, samt att de känner sig bekväma vid
bemötandet av värdegrundsfrågor. Den samlade bilden av upplevd säkerhet gör att frågan om
informanterna anser att vissa värdegrundsfrågor passar bättre i vissa ämnen blir extra intressant.
Personligen trodde jag att en tydligare polariserad bild skulle framkomma, liknande bilden från frågan
om den kristna traditionen gestaltas i undervisningen. I den sammanställda figuren om informanterna
anser att värdegrundsfrågor bäst besvaras under vissa ämneslektioner kommer det fram en spretig
bild (Se figur 23). En majoritet på fyrtiotvå procent anser att det inte är något ämne som passar bättre
för besvarandet. Att jag trodde att resultatet skulle vara mer polariserat har att göra med vad som
ingår i humaniora, att det blir naturligare och lättare att konfrontera värdegrundsfrågor. Men med en
majoritet som inte anser det så kan det mycket väl vara så att de värdegrundsfrågor som anses bäst
passa i humaniora, också lyfts och konfronteras där. Det är sannolikt en väldigt liten chans att frågor
om rasism kommer att dyka upp på en lektion om kemi eller fysik, jämfört med historia eller
religionskunskap. Vilket kan vara en av orsakerna till att tjugofem procent av informanterna anser
att det i vissa fall kan vara ämnen som bäst besvarar värdegrundsfrågor, och sammanslaget anser
tjugonio procent av informanterna att det är Ungefär så och Ja så är det. Detta beror med stor
sannolikhet på de olika ämnenas natur och lärarnas utbildning. En lärare som inte har utbildning inom
etik och moral kan uppleva att det är svårt eller obekvämt att konfrontera rasism mot Islam som dyker
upp på en lektion som inte har något med religion att göra.
Vid jämförelsen blir polariseringen inte starkare mellan grupperna utan bilden fortsätter vara spretig.
Av informanterna som anser att det finns ämnen som bäst besvarar värdegrundsfrågor och därför har
valt alternativet Ja så är det, är majoriteten från gruppen Övriga ämnen. Samma gäller med
alternativet Ungefär så är det. Det som framgår av det jämförande resultatet är att analysen av det
sammanställda resultatet stärks. Majoriteten av informanterna som anser att det finns ämnen som bäst
besvarar värdegrunden har en utbildning som i sin natur inte konfronterar, reflekterar eller hanterar
värdegrunden i samma utsträckning, eller inte alls, jämfört med en utbildning i humaniora.
Humanistiska gruppen har majoritet med åttiofem procent i alternativet I vissa fall. Detta tolkar jag
som att informanterna som svarat har haft sina egna ämnen och hur ofta konfrontationer av
värdegrunden uppstår i åtanke. De fyrtiotvå procent som ansåg att det inte fanns ett ämne som bättre
besvarade värdegrundsfrågor representeras av en jämn fördelning mellan grupperna (Se figur 25).
Det är mest troligt att informanterna som svarade på detta inte hade sitt specifika ämne i åtanke. Om
vi tänker på informanternas definition av värdegrundens essens och tar Allas lika värde som ett
exempel, så är det fullt möjligt att bemöta och konfrontera åsikter kring detta på alla lektioner.
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En analys av frågan om värdegrundsfrågor bäst besvaras under vissa ämneslektioner är vansklig med
tanke på att informanterna kan tolka in specifika delar av värdegrunden i begreppet. Vanskligheten
för analysen kommer ifrån informanternas möjlighet att skriva vad de vill, istället för att välja mellan
svarsalternativ. På grund av att svaren i de allra flesta fallen är meningar som förklarar informantens
åsikt kring frågan, var det även nödvändigt att tolka och sammanfatta svaren som ja eller nej.
Möjligheten att skriva in svaret var inte obligatoriskt och frågan har därför femton informanter, istället
för tjugofyra. Av de femton informanter som valde att svara på frågan framgår det att sjuttiotre
procent anser att det finns ämneslektioner som lämpar sig bättre för bemötandet av värdegrundsfrågor
(Se figur 26). Vid jämförelse mellan grupperna framgår det att den humanistiska gruppen har
majoritet med ca sextio procent som anser att det finns bättre lämpade ämneslektioner.
Vid sammanställningen av de ämnen som informanterna svarade på denna fråga framgår det att en
majoritet på tio informanter anser att ämnet religionskunskap bättre besvarar värdegrundsfrågor.
Samhällskunskap och historia var de två andra ämnena som en stor del av informanterna ansåg vara
bättre på att besvara värdegrundsfrågor än andra. Alla dessa faller inom ämneskategorin humaniora
vilket med stor sannolikhet beror på ämnenas natur. Konfrontation och reflektion av värdegrunden är
återkommande i dessa ämnen, framförallt inom religionskunskap som också är det enda ämne som
lär ut etik och moral. Resultatet visar att för de tjugofyra informanterna har ämnesutbildningen en
stor roll vid konfrontation av värdegrunden, något som är en del av uppsatsens syfte. Viktigt att ha i
åtanke vid denna analys är att majoriteten av de som svarar också ingår i gruppen humanistiska
ämnen, även om fördelningen är relativt jämn med åtta informanter från humanistiska ämnen och sju
ifrån Övriga ämnen. Att nio informanter inte valde att svara kan bero på många olika saker. Allt från
personliga åsikter kring värdegrunden där frågan om det finns något ämne som bättre besvarar
upplevs stötande, till att informanten var less på enkäten.. Det kan även visa på att informanterna
upplever att frågan inte ens är värd att besvara för att de anser att svaret är så självklart.
Jag vill tillägga att jag personligen inte anser att någon lärare som upplever svårigheter eller obehag
vid konfrontation av värdegrunden står till svars för tillkortakommande. På samma sätt som en
fotbollsspelare förväntas kunna spelets regler så förväntas dom inte kunna lika mycket som en
fotbollsdomare.
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3. Diskussion
Diskussionen börjar med ett klargörande angående om att vissa resultat endast presenterades med en
figur och en förklarande text. Detta är för presentationen ska bli mer överskådlig av de specifika
frågorna.

3.1 Diskussion om informanternas bakgrund och hur de definierar värdegrunden
En av uppsatsens frågeställningar var att ta reda på om lärare inom humaniora är mer bekväm med
att diskutera och konfrontera värdegrundsfrågor. Detta tillsammans med Orlenius forskning som visar
på att en del lärare upplever att de inte har tillräcklig utbildning för att konfrontera värdegrundsfrågor,
gjorde att en utgångspunkt för uppsatsen var att majoriteten av informanter som kunde välja att
besvara enkäten ur ett humaniora perspektiv, skulle välja det. Resultatet från vilka ämnen
informanterna undervisar i kontra vilket ämnesperspektiv de vill besvara enkäten ur är därför högst
intressant. Som ett exempel visar det sig att av åtta informanter som hade möjligheten att svara ur ett
historieämnes-perspektiv, ett värdegrundsladdat ämne där bland annat demokrati och allas lika värde
frekvent kan diskuteras, var det endast tre som valde det. Orsakerna bakom detta diskuterades i
analysen men det går egentligen utanför uppsatsen syfte, men rekommenderas för vidare forskning.
Angående värdegrundens essens framgår det med tydlighet att informanterna har en till stor del
gemensam definition av vad värdegrundens essens är, nämligen alla människors lika värde och
demokrati. Gemensamt för alla valda nyckelord är att de enligt teorin om värdeobjektivitet som
Orlenius menar representerar värden som anses vara objektivt goda i samhället. Hade det inte funnits
gemensamma värden så hade heller inte majoriteten av informanterna skrivit samma, eller liknande,
nyckelord. Detta styrks ytterligare av att en majoritet av de olika nyckelorden som informanterna
skrev med lätthet kan tolkas som en del av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Till exempel
medmänsklighet, rättighet att vara annorlunda, solidaritet och så vidare. Tidigare har jag lyft den
vaga definitionen av värdegrunden som något negativt genom att låta tolkningsrätten ägs av
individen. De många olika nyckelorden som informanterna skrivit visar tydligt på individernas olika
tolkningar, men det visar också på ett direkt samband med punktlistan från FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter. Det betyder att även om individen själv har en stor möjlighet att bestämma vad
värdegrunden är, så finns det gemensamma värden hos lärarkåren som är formulerade av Skolverket.
Och Skolverkets formulering är grundad i efterkrigstidens beslut om mänskliga rättigheter.
Vad informanterna ansåg vara det viktigaste med värdegrunden att lära ut visar däremot på vad som
får anses vara negativt, med individens ägande av tolkningsrätten, ur ett statligt perspektiv. Allas lika
värde har fortfarande majoriteten av informanterna skrivit och följer Skolverkets formulering, men
däremot så har nyckelordet demokrati förlorat mer än hälften av representanterna jämfört med vad
som ansågs vara värdegrundens essens. Med utgångspunkt från Hartmans bidrag i GEM har jag
tidigare i uppsatsen (Se 1.4 som exempel) visat på att skolan är ett verktyg för staten för att forma
medborgarna till att värna om demokrati och mänskliga rättigheter. Med så få informanter som anser
det vara det viktigaste att lära ut, är det svårt att tolka det som något annat än en förlust för staten.
Den låga representationen av demokrati kan tyda på att det är en del av värdegrunden som lärare anser
bäst lärs ut av passande ämne. Men det visar definitivt på att begreppet i sig inte lärs ut av en majoritet
av lärarna. Det kan även bero på att många lärare anser att de har ett demokratiskt förhållningssätt i
klassrummet där eleverna får rösta och vara med och bestämma, även om det i grunden inte är den
form av demokrati som Sverige har (med tanke på att lärare alltid kan häva klassens beslut och diktera
vad som ska hända). Och att det är tillräckligt för utlärandet av demokrati, men en distinktion är tydlig
mellan demokrati och ett demokratiskt förhållningssätt. Att endast tre av tjugofyra informanter som
representerar demokrati i vad som är viktigt att lära ut, och vad den egentliga orsaken bakom det låga
antalet, är till grund för vidare forskning.
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Definitionen av den ”kristna värdegrunden” är utan tvivel den fråga som fick mest reaktioner i
enkäten. Svaren från frågan visar en mindre sammanhållen bild, där kritik mot ”kristen värdegrund”,
antal nyckelord som inte används och informanternas uteblivna svar i form av Vet ej, som inte visar
på en gemensam värdegrund i form av nyckelord. Den gemensamma nämnaren verkar istället vara
en osäkerhet, eller rent av ovilja, kring att definiera begreppet. Om definitionen av värdegrunden var
värdesubjektiv så är definitionen av den kristna värdegrunden värdeobjektiv. Det värdeobjektiva i
definitionen tolkar jag som en konsekvens av den sekulariseringsprocess och hur begreppen ateism
(som idag kan anses vara nära kopplat till naturvetenskap) och religion har ändrats över tiden som
Thurfjell beskriver. Konsekvensen är att naturvetenskapens logik och empiri blir det rationella medan
religionens tro och sedvänja blir det irrationella. Denna bild stärks av informant 13s slutkommentar
om att skolan ska vila på upplysningens ideal (Se kapitel 2.2). Det blir en konfrontation som är både
onödig och en förlust när det kommer till förståelsen av religiösa och hur religion har format världen.
Det finns andra värden i samhället än efterkrigstidens strävan för allas lika värde som är en viktig del
av arbetet mot kräkningar och för förståelse av medmänniskor. Argumenteringen stärks av Osbecks
forskning där en av hennes argument är att det finns andra kontrasterande värden, företrädda på en
bredare front än den gemensamma värdegrunden, och livsförståelse måste få utrymme för bekräftelse.

3.2 Diskussion om informanternas konfrontation med värdegrunden
När informanterna skulle svara på hur ofta värdegrundsfrågor konfronterades i klassrummet framkom
det att alla informanter konfronterade värdegrunden, åtminstone någon gång under läsåret. Den
svarsbild som kom fram bör tolkas som positiv. För även om värdegrundsfrågor oftare konfronteras
för de informanter som var med i humanistiska gruppen, så var det ingen som valde alternativet
Aldrig. Svaren blir en bekräftelse på det Osbeck skriver om en bred front för värdegrunden och både
informant 6 och 13, från gruppen Övriga ämnen, slutkommentarer om att värdegrundsfrågor som inte
är relaterade till ämnet dyker upp mellan elever. Att värdegrundsfrågor som berör humaniora oftare
dyker upp, vilket framkommer i min forskning, råder det inga tvivel om. Men det som också
framkommer i denna uppsats, och som bör belysas, är att informanternas svar visar på en professionell
lärarkår som följer Skolverkets direktiv om att värdegrunden ska hanteras i alla ämnen.
Det är inget märkligt med att informanterna från gruppen Humanistiska ämnen upplever att
värdegrundsfrågor oftare lämnas obesvarade, att de oftare söker hjälp och att de oftare diskuterar
värdegrunden med sina kollegor. Det kan härledas till ämnenas natur där områden som anses vara
värdegrundsfrågor oftare nämns. Och om konfrontation av värdegrunden oftare sker inom humaniora
ökar även antalet gånger konfrontationerna blir olösta, vilket kan öka behovet av att söka hjälp, eller
att diskutera med en kollega. Men det framkommer också en problematik kring vad som menas med
hjälp. Hjälp kan tolkas som att individen är i trängande behov av hjälp för att hantera en situation,
medan vissa kan tolka det som att lyfta problem med värdegrundsfrågor vid en diskussion. Att
informanterna oftare upplever att de diskuterar med kollegorna än att söka hjälp visar på detta.
Det är rimligt att anta att vid alla kollegiala diskussioner som sker i en skola (vid fikabordet, över
kaffet, över lunchen eller bara vid berättelser om dagens händelser) bör värdegrundsrelaterade frågor
nämnas relativt ofta. Av egna upplevelser från de praktiker jag har haft upplevde jag det ovanskrivna.
Att värdegrundsfrågor var något som man ”kom in på” oftare än direkta diskussioner. Oavsett hur
informanterna diskuterar värdegrundsfrågor så framgår det med tydlighet att de vill diskutera
värdegrunden oftare.
Av svaren framgår det att svaren från upplevt obehag följer den röda tråd där informanterna som
undervisar i humaniora oftare konfronterar värdegrunden och därför oftare upplever obehag. Det är
rimligt att obehag oftare upplevs när någon undervisar i vad som kan kallas ”de mörka” delarna av
mänskligheten. Som exempel är det inte svårt att föreställa sig att man upplever en obehagskänsla om
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man hör en elev uttrycka sympatier för statens kontroll under kommunismen eller för religiösa
extremister, områden som lyfts inom flera humanistiska ämnen. Men detta kan inte vara den enda
förklaringen då så många informanter från Övriga ämnen upplever obehag relativt ofta. Vad som är
obehag tolkar jag som värdeobjektivt. Det finns dock också värdesubjektiva obehag som kan ställas
som motpoler till de goda värdesubjektiva. Det är rimligt att hävda att en majoritet av befolkningen
upplever obehag vid konfrontation av till exempel nazister. Det är dock inte lika rimligt att hävda att
majoriteten upplever obehag vid åsynen av sexism, eller ens vardagsrasism. Som ett exempel kan det
vara en elev som ”klappar till” en klasskamrat av motsatt kön på rumpan utan hennes medgivande.
Detta skulle inte upplevas som obehagligt av mig (eftersom jag aldrig upplevt sexism, även om jag
starkt fördömer det) men det skulle kunna upplevas obehagligt av någon som upplevt sexism. Vad
obehag är för något är med andra ord en subjektiv värdering, men som erkänns ganska förbehållslöst
av andra. Det blir dock inte värdeobjektivt för det. En annan förklaring till varför gruppen Övriga
ämnen har majoritet av de informanter som upplever obehag Varje månad är de icke-ämnesrelaterade
diskussionerna som kan uppstå.
En viktig del av det lokala arbetet med värdegrunden är anordnade fortbildningar. Att resultatet visar
på vad jag tolkar som stora lokala skillnader är därför förvånande. Med tanke på det viktiga uppdrag
som skolorna har med att lära ut värdegrunden, är det märkligt att vissa informanter så sällan hade
fortbildning inom det. Jag har tidigare argumenterat. och belagt, att konfrontationer och diskussioner
av värdegrunden utvecklar förståelsen och definitionen av den. Det är orimligt att anta att vissa skolor
helt enkelt inte bryr sig om värdegrunden och inte orkar/vill engagera sig i den. Då är det mera troligt
att det handlar om att finna tid för dessa utbildningar, något som bör vara enkelt att skriva in på
schemat. Till exempel att en gång i månaden ska värdegrundsrelaterade frågor eller rubriker
diskuteras, en frekvens som informanterna också önskade.

3.3 Diskussion om informanternas upplevda kunskap kring värdegrunden
När det kommer till om informanterna upplever att deras befintliga kunskap är tillräcklig så måste vi
ta in två olika delar i svaren. En del är att informanter från Humanistiska gruppen oftare konfronterar
värdegrunden och därför ökar förståelsen av den. Men även att den av läraren initierade
värdegrundsdiskussionen, genom att lyfta olika områden inom humaniora, är lättare att hantera på
grund av utbildning inom ämnesområdet. En lärare inom historia kan som exempel initiera en
diskussion kring rasismen som utspelade sig under kolonialismen. Den diskussion kring
värdegrundsfrågor blir då lättare att bemöta än en diskussion initierad av elever. Om vi ponerar att
samma elever som nyligen hade en lektion om kolonialismen fortsätter att diskutera rasistiska frågor
på nästa lektion som är fysik, så kan det för den läraren bli svårare att bemöta diskussionen.
Argumentet stärks av svaren på fråga tretton där det framkommer att informanterna från
Humanistiska gruppen är de som anser att deras utbildning har förberett dem för
värdegrundsrelaterade frågor.
Jag har tidigare diskuterat den ”kristna värdegrunden” och kommer inte fördjupa mig ytterligare kring
den. Däremot så är det anmärkningsvärt att så få från den Humanistiska gruppen ansåg att den fördes
in i deras undervisning. Informanter som undervisar i både religion och historia har uppgett att den
inte gestaltas i deras undervisning. Även om informanterna är ateister och har stora motsättning mot
religion, så bör det vara omöjligt att inte gestalta den i dessa två ämnen. Hur kan en historielärare
undervisa om reformationen utan att lyfta de värderingar som Luther protesterade mot och som han
”predikade” för? Svaret går utanför denna uppsats syfte och är till grund för vidare forskning, men
det kan tolkas som ett konstaterande av konflikten mellan naturvetenskap och religion.
Vidare framgår det av undersökningen att informanterna anser att religion och historia bäst besvarar
vissa värdegrundsfrågor. Många av informanter som skrev dessa ämnen, eller det ämnesövergripande
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namnet SO, hade också en viss reservation där de menade att vissa var nyckelordet i frågan. Det har
tidigare diskuterats det naturliga i att värdegrundsfrågor lyfts på ämnen som undervisar i humaniora
och informanter styrker detta med sina svar.

3.4 Slutsatser
Värdegrunden är en viktig och svår del av skolans fostrande uppdrag. Med tolkningsrätten hos
individen finns det möjligheter att lokala skillnader av förståelsen kan uppstå. Man kan tänka sig att
värdegrunden är en bakvänd tratt där individens tolkningsföreträde baseras på några enstaka begrepp
som är starkt värdeladdade, till exempel demokrati och allas lika värde. Ju oftare värdegrunden
konfronteras, diskuteras eller bemöts, ju längre ner kommer man i tratten (ju närmare kommer man
individen) och desto mer vidgas förståelsen av vad som ingår i värdegrunden. De nationella
formuleringarna matas in i tratten och tolkas till sist individuellt. Hur individen upplever
värdegrunden är i korrelation till hur ofta de är i kontakt med den. Genom att oftare ha diskussioner
eller konfrontationer utvecklas också uppfattningen om värdegrunden.
Värdegrundens definition hämtas från de värdesubjektiva värderingar som staten anammade efter
andra världskrigets slut. Skolverkets formulering är hämtad från FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter och Allas lika värde och demokrati, som är de två nyckelorden som fick flest
representanter, men även många av de övriga nyckelorden som skrevs kan härledas till FN:s
deklaration. Det skiljer sig däremot vad som anses vara viktigast att lära ut, där framförallt
nyckelordet demokrati hade låg representation. Varför det skiljer sig är utanför denna uppsats syfte.
Lärare inom humaniora upplever sig vara tryggare vid konfrontation av värdegrundsrelaterade frågor.
Detta beror mest troligen på tre orsaker: Värdegrundsfrågor initieras oftare under lektioner av läraren
som är utbildad för att konfrontera frågorna. Värdegrundsfrågor diskuteras och reflekteras oftare som
en del av ämnesområdet. Värdegrundsfrågor är en stor del av lärarens utbildning inom humaniora.
En slutsats av underökningen blir därför också en uppmaning till lärarutbildningar om att införa mer
värdegrundsrelaterade delar i utbildningen, oavsett ämnesområde.
Det finns en förväntan att lärare inom ämnesområdet humaniora, där förväntan är högst på
religionskunskap, hanterar vissa värdegrundsfrågor bättre än andra ämnen. Detta är baserat på de
områden humaniora hanterar. Denna slutsats betyder dock inte att andra ämnesområden inte kan eller
vill besvara värdegrundsfrågor, snarare att de oftare och mer naturligt dyker upp och besvaras inom
humaniora. Detta stärker uppmaningen om att införa mer värdegrundsrelaterade delar i all utbildning.
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