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1. Inledning och syfte 
  
I samband med studier av Lpo-94 blev jag nyfiken på vad dess portalparagraf egentligen 
innebär, vilka de grundläggande värdena är och hur kristen etik och västerländsk humanism 
hänger samman med andra värden. 
 
Att skriva ett arbete om en så mångtydig sak som etik är inte helt enkelt. Anledningen till att 
jag valt det området är att jag vill tydliggöra vad det handlar om och försöka skapa en 
diskussion kring frågan. Jag har själv under min slutpraktik hamnat i diskussion om skolans 
värdegrund, både i spontana samtal med kolleger och under konferenstid. Att diskussion 
uppstått i samtal med kolleger beror på mitt eget intresse, men att det även förekommer under 
konferenstid betyder att det är ett arbete som är aktuellt på skolorna.  
 
 

”1 Skolans värdegrund och uppdrag 

Grundläggande värden 

et offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten skall 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokra-

tiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 
vår gemensamma miljö (1 kap. 2§). 
 Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 
elever förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv  
vilar på. 
 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, 
samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan  
skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 
förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 
genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande. 
 Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. 
 Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egen-
art och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt  
bästa i ansvarig frihet.”  (Skolverket, 1998) 

 
 
I det här arbetet vill jag dels studera vad de etiska begreppen i skolverkets text ovan betyder, 
särskilt vad ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” innebär 
och hur formuleringen tolkas ute i skolorna. Dels syftar arbetet till att undersöka hur enskilda 
lärare tillämpar eller refererar till värdegrunden i sitt dagliga arbete. 
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1.1 Problemformulering 
 
Jag har valt att formulera problemet i ett par frågeställningar: 

- Vad är värdegrunden som vi ska undervisa efter enligt Lpo-94? 
- Vad är det för etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism? 
- Hur gestaltas värdegrunden i det dagliga arbetet i skolan? 
- Vad betyder värdegrunden för våra lärare? 

 
 

2. Metoddiskussion 
 
Denna studie består av en teoretisk del och en empirisk del. Den teoretiska delen bygger på 
litteraturstudier där jag försökt skapa en förståelse för vad mitt område handlar om, genom att 
beskriva historia och bakgrunder och reda ut centrala begrepp för att kunna tolka dagens 
situation. Det har på senare tid skrivits en hel del om värdegrunden i skolan och ett antal 
särtryck och betänkanden har kommit från Skolverket. Dessa är illustrativa och ger en grund 
för vad som diskuteras, men det räcker inte för att komma in på djupet. Jag har därför även 
arbetat med en del mer specificerad litteratur som går djupare in på värden och etik. 
 
Den empiriska studien bygger uteslutande på intervjuer. Eftersom jag i utgångsläget inte 
riktigt visste var jag skulle hamna med mitt material, får jag beskriva min metod som 
induktiv, det är alltså materialet som har skapat mitt tema. Jag drevs av en nyfikenhet, men 
resultatet fick bestämma innehållet i mitt arbete. 
 
I min tolkning av materialet har jag försökt följa åtminstone tre huvudprinciper. Den fösta är 
att låta både teorin och empirin och delarna inom empirin, berätta om helheten. För att förstå 
verkligheten måste de olika delarna hjälpa till att skapa en helhet. Den andra är att försöka 
finna egenskaper, utmärkande drag, i de olika delarna och att tolka dem så lyhört som möjligt. 
Den tredje huvudprincipen är att vara medveten om att det är min förförståelse som styr 
tolkningen. Jag har därför försökt att arbeta med intervjuerna med samma förutsättningar. Den 
empiriska undersökningen är genomförd under en längre tid och jag har under den tiden 
fortsatt litteraturstudien och därigenom ökat min förståelse. För att ändå ge samtliga intervjuer 
samma granskning har jag gått igenom det material jag har och jämfört intervjuerna samtidigt. 
Det var nödvändigt att ha alla intervjuer klara för att kunna göra en rättvisande jämförelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Skolans historia och arv 
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3.1 Kristendomens påverkan på skolan 
 
Under en stor del av Sveriges skolhistoria har kristendomen på ett eller annat sätt funnits med. 
Skolväsendet har en lång historia. I samband med att kristendomen spreds i Sverige, uppstod 
också behovet av att undervisa om den kristna läran. Under medeltiden hade prästerna till 
uppgift att lära ut katekesen till folket – på folkspråket. Kunskaperna om den kristna tron 
kontrollerades i samband med bikten och det var ett krav att dessa var tillräckligt goda för att 
man skulle få ta del av sakramenten, alltså för att konfirmera sig, för att gifta sig o.s.v. 
 
Martin Luther framhöll under 1500-talets första del betydelsen av att den enskilde kan läsa 
bibeln. Genom att själv läsa och förstå bibelns ord kan människan förvärva den tro som är en 
förutsättning för frälsning. Reformationen spreds snart även till Sverige. I samband med detta 
fördjupades kravet på katekesläsandet. Nu var det inte bara fråga om utantilläsning – man 
skulle även förstå och begrunda de heliga ordens innebörd. I Martin Luthers Postilla sägs det i 
företalet till hans huspredikningar: 
 

”Gifwe Gud, att de alla så wisst låtit det gå icke 
allenast in i öronen, utan och in i hjertat, som jag 
hoppas, att det icke aflupit utan frukt…” 

 
Under 1600-talet växte den dubbla principen om hemmets undervisningsplikt och de kyrkliga 
ämbetsmännens kontrollplikt fram allt mer. 1686 års kyrkolag fastställde att föräldrar och 
husbönder skulle lära barn och tjänstefolk att både läsa och förstå katekesens huvudpunkter. 
Detta kontrollerade kyrkan genom de s.k. husförhören. Denna typ av utbildningssystem gav 
snabbt frukt och Sveriges befolkning var i ett tidigt skede ett läskunnigt folk. 1686 års 
kyrkolag var gällande för skolan i Sverige i närmare 150 år. Utbildningen byggde på kyrkans 
böcker och befolkningens kunskap kontrollerades av kyrkan. Kyrkan var alltså 
utbildningsinstitutionen och kristendomen var grunden för utbildning, inte bara i trosfrågor 
utan också i läsning och senare i skrivning. 
 

3.2 Läroplansutvecklingen 
 
I samband med industrialiseringen skärptes kraven på kunskap hos folket, läsning räckte inte 
längre utan även skrivning och räkning behövdes. Detta ses som en av förklaringarna till att vi 
1842 fick vår första folkskolestadga. Den föreskrev att undervisningen skulle omfatta läsning, 
skrivning, räkning, kristendom med biblisk historia, geografi, historia, naturkunskap, 
gymnastik och sång. Som synes har kristendomen fortfarande en betydande roll även om inte 
kyrkan står som huvudman för undervisningen. En tredjedel av veckans lektioner avsattes för 
kristendom och ämnet stod först på betyget (!) Folkskolan var i praktiken en religionsskola 
och det fortsatte den att vara under sina 75 första år (S.G Hartman, 1996). 
 
De nästkommande folkskolestadgorna var uppbyggda på liknande sätt, kristendoms-
undervisningen fick fortsatt stort utrymme och Lilla katekesen var viktig litteratur. 1919 kom 
dock en vändning genom den utbildningsplan som halverade antalet timmar för 
kristendomsundervisning, Lilla katekesen lyftes bort som läromedel och i stället 
koncentrerades religionsundervisningen till biblisk historia. Detta var i teorin, i praktiken 
hölls Lilla katekesen kvar på många skolor under många år ännu, men vi kan se en tydlig 
strävan mot en mindre kyrkligt dominerad skola. 
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1951 fick Sverige en religionsfrihetslag. I och med den behövde lärare som undervisade i 
kristendom inte längre tillhöra Svenska Kyrkan. Ämnet kristendom fanns fortfarande kvar och 
det ställdes krav på att undervisningen skedde på ett objektivt sätt. 
11 år senare infördes grundskolan i Sverige och den första läroplanen, Lgr-62, kom. Kyrkan 
hade inte längre något inflytande över skolan, skolan skulle vara konfessionslös. 
Kristendomsundervisningen skulle även handla om andra religioner och läraren skulle kunna 
undervisa om dem utan att påverka eleverna mot en viss åskådning. 
När Lgr-62 omarbetades och ersattes av Lgr-69 hade kristendomen som skolämne fått byta 
namn till religionskunskap och fördes in bland orienteringsämnena. Livsfrågor fick en allt 
större roll och eleverna skulle själva kunna ta ställning genom att ha kännedom om olika 
religioners tankar och värderingar. På liknande sätt fortsatte trenden i Lgr-80 enligt vilken 
eleverna ska kunna bearbeta existentiella frågor utifrån olika religioner i världen. 
 
Så har vi kommit fram till Lpo-94. Reflektioner över ämnet och förståelse för andra religioner 
poängteras, möten mellan människor från olika religioner och kulturer ska ske med respekt 
för vars och ens egenart. Det ses även som ett medel för att förstå svensk och västerländsk 
konst, musik, litteratur, historia och samhällsutveckling. 
När eleverna lämnar grundskolan skall de enligt Lpo-94: 
 
 

- kunna reflektera över och formulera sig kring för dem viktiga livsfrågor 
och religiösa och etiska frågor, 

- ha kunskap om kristen tro och livsuppfattning med utgångspunkt i 
Bibeln, 

- ha kunskaper om kristna traditioner som de visar sig i kyrkor, högtider, 
gudstjänstliv och symboler, 

- ha kännedom om de stora världsreligionernas tro och livsuppfattning och 
kunna urskilja karakteristiska drag i religiösa föreställningar och myter 
från olika religioner och tider, 

- känna till grundtankarna i någon icke-religiös livsåskådning. 
 
 
Att religionsundervisningen borde vara ett viktigt inslag i skolans vardag är tydligt. Enligt 
Lpo-94 ska skolan och lärarna gestalta och förmedla idén om människolivets okränkbarhet i 
överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humanism. Vad innebär den etiken, hur påverkas den dagliga skolsituationen av den och 
vilken betydelse har den för skolans lärare? 
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4. Skolans värdegrund 
 

4.1 ”Den tysta kunskapen” 
 
De styrdokument som gäller för skolan klargör vilken värdegrund vi ska arbeta utifrån. I Lpo-
94 står det att: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.” Det är alltså en 
demokratisk värdegrund där människans egenvärde i hög grad betonas. Det har gjorts ett antal 
tolkningar och förklaringar till detta genom olika tillägg till läroplanen. I följande avsnitt 
koncentrerar jag mig på de förklaringar som återfinns i Skolverkets särtryck Ständigt. Alltid! 
(1999). I förordet till den skriften står det att: 
 

”En viktig del för verksamheten i förskola och skola är att 
grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar 
på. De grundläggande värdena ska ha en aktivt påverkande 
roll för läroplanens alla delar.” 

 
Här nämner Skolverket alltså varken kristen tradition eller västerländsk humanism, i stället 
betonas ”de värden som vårt samhällsliv vilar på”. Här finns stora utrymmen för tolkningar, 
kristen tradition och västerländsk humanism kan mycket väl betyda det samma som den grund 
vårt samhällsliv vilar på, med det gör det inte självklart. Det kan upplevas som ren retorik att 
göra skillnader mellan benämningarna, men det är där poängen ligger. Många olika ord kan 
stå för samma sak och det gäller inte minst värderingar. Den demokratiska grund som skolan 
ska vila på härrör från normer med djupa rötter i vår historiska utveckling; antikens 
kulturbidrag, kristen etik, humanism och upplysning. Som vi märker finns det olika delar som 
tillsammans bildar en värdegrund, de är inte helt lätta att urskilja och identifiera, men som 
helhet bildar de ett fundament som för många är en naturlig del av vardagen och utgör en del 
av den så ofta refererade ”tysta kunskapen” bland lärare. Det är den kunskapen som ska 
förmedlas i skolan genom att aktivt diskutera värderingar, utifrån kristendom och humanism, 
men även utifrån andra religioner och livsåskådningar. 
 

4.2 Olika syn på värdegrunden 
 
Enligt Lpo-94 är värdegrunden den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 
humanism, en något svag definition för att man ska få en begriplig bild av vad som avses. 
Menar man någon form av underförstådd samhällsmoral eller menar man den egna åsikten 
hos varje enskild människa – det är ju också en typ av värdegrund? Ja, det är väl de här 
frågorna som gör att det är aktuellt att diskutera begreppet i skolan. 
 
I ”Ständigt. Alltid!” har KG Hammar, ärkebiskop i Svenska kyrkan, gjort en reflektion över 
skolans värdegrund utifrån sitt kristna perspektiv. Hammar menar att värdegrunden handlar 
om den moral som präglar samhälleliga relationer och som därigenom är allmänmänsklig. 
Den hänger samman med den kristna tron på att Gud är tillvarons skapare och därför 
människans ursprung och mål. Som Guds skapelse har vi ett absolut och lika värde. Hammar 
menar vidare att man inte måste ha en gudstro för att hysa moraliska grundvärderingar som 
överensstämmer med de värderingar den kristna läran förordar. Utifrån olika utgångspunkter 
kan man formulera en gemensam etisk bas. Den kristna trons traditioner ser på människan 
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som ömsint och förstående och etiken förmedlar att vårt handlande får konsekvenser för andra 
och det måste vi bli medvetna om.  
 
Det finns också de som menar att det inte finns någon officiell värdegrund och i Skolverkets 
skrift ”Med känsla och kunskap” har ett kapitel fått titeln ”Den officiella värdegrunden finns 
egentligen inte”. Här står bland annat: ”Den officiella värdegrunden är väldigt abstrakt och 
finns egentligen inte. Men jag antar att det är någonstans i mötet mellan de personliga 
värdegrunderna och den förmodade officiella som spännande samtal kan uppstå.” (Skolverket, 
2000). Amelie Tham, som har skrivit detta, har en viktig poäng i texten och den officiella 
värdegrunden är abstrakt, men den finns ändå någonstans. För att människor ska kunna leva 
tillsammans finns det lagar och förordningar som bygger på den tradition som tidigare 
generationer har vuxit upp med och sett som självklar. Vissa av dessa lagar eller normer, är 
kodifierade i skrivna lagar, men de flesta är inte det. Det är dessa båda typer av lagar och 
normer som ”binder samman ett solidariskt och humanistiskt samhälle” (Collste, 1996). 
 
Är det då som KG Hammar säger att etiken, och därigenom värdegrunden, är allmängiltig, 
eller är det som Tham skriver, att den officiella värdegrunden inte finns? Ja, oavsett vilken 
linje man väljer, så utgör ju människans synsätt grunden för den underförstådda moralen och 
då borde det i rimlighetens namn finnas en officiell värdegrund. Sedan återstår problemet med 
att definiera den i sak och i detalj och det är väl det arbetet som flera skolor numera startar 
upp. Men själva värdegrunden som begrepp vill jag definiera som en underförstådd moral, 
någonstans vet vi vad som är rätt och vad som är fel i interaktionen mellan olika människor. 
 

4.3 Värdegrundens ideologiska rötter 
 
Traditioner som härrör från antikens Grekland och Palestina, revolutioner i Amerika och 
Frankrike har format vår uppfattning om människans rättigheter och skyldigheter. De har lett 
fram till den av FN antagna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, vilka ställer upp ett 
antal artiklar som reglerar människans fri- och rättigheter. Två för det här arbetet relevanta 
artiklar är nr 1 och nr 29. Artikel 1 säger: ”Alla människor äro födda fria och lika i värde och 
rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en 
anda av broderskap.” och den 29:e artikelns andra punkt säger: ”Vid utövande av sina fri- och 
rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar, som blivit fastställda i lag i 
uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter 
samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning 
och allmän välfärd.” Enligt FN-deklarationen är människan alltså född med förnuft och 
samvete, två grundstenar för att kunna handla etiskt, och att man med dessa egenskaper ska 
behandla varandra broderligt. Den hävdar vidare att det som inskränker på människans 
rättigheter är andra människors rättigheter och att samhällets krav på moral, allmän ordning 
och välfärd ska vara vägledande. Och det är väl där i värdegrunden kan definieras, respekt för 
medmänniskor och respekt för samhällets krav på moral. 
 
Den värdegrund vi ser i dag bygger alltså inte på någon slump eller en enskild människas 
verk, det bygger på utveckling av samhällsordningen, på vilka beteenden som accepteras och 
vilka som inte gör det. Detta har byggt upp en underförstådd moral. Men värdegrunden är inte 
statisk. Den underförstådda moral som fanns i Athen ifrågasattes och utvecklades och det har 
den fortsatt med. Och den kommer att fortsätta utvecklas även i framtiden. Därför måste 
människans grundläggande värden förmedlas vidare. Utifrån de grundläggande värdena kan 
man sedan bygga upp en handlingsplan som gäller för den tid man lever i, en underförstådd 
moral som kläs i ord. 
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5. Begreppsanalys 
 
För att veta vad det är som diskuteras i läroplanens text är det viktigt att ta reda på vad 
begreppen betyder. I det följande tar jag upp etiken i kristen tradition och västerländsk 
humanism och gör en jämförelse dem emellan, men även ett för etiken viktigt begrepp, 
nämligen människovärde.  
 

5.1 Människovärde 
 
I det förra kapitlet berördes FN:s deklaration om människors rättigheter. Dessa rättigheter 
bygger på att det finns någon form av människovärde (se ovan refererade artikel 1). För att i 
skolan kunna diskutera värdegrundsfrågor, måste det även där finnas någon grundläggande 
syn på människans värde. Men vad betyder människovärde? Collste (1996) har angett tre 
olika betydelser eller innebörder av ordet. Livets innehåll innebär att människovärdet bedöms 
utifrån livets innehåll. Det innebär att alla inte har samma människovärde. Vissa människor 
lever med sorg och motgångar, medan andra är framgångsrika och kan känna välbefinnande. 
Värde för andra människor kan också innebära att olika människor har olika värden. Det 
bygger nämligen på att andra människor tillskriver någon ett visst värde. Slutligen anger 
Collste innebörden egenvärde. Det innebär att varje individ har ett värde i egenskapen av att 
vara människa. Det innebär att alla har samma människovärde och det är med den betydelsen 
som FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter är framtagna. Det är också den betydelsen 
som används i Lpo-94: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde…” Motiveringar till att människan har ett egenvärde finns såväl inom 
religionen som inom filosofin, men de är inte entydiga. 
 

5.2 Etiken i kristen tradition 
 
”Allt vad ni vill att människan skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matteus 
7:12, Lukas 6:31 m.fl.), ”den gyllene regeln”. Collste menar att det är denna regel som är 
kristendomens mest kända etiska formulering. Den utgår från att vi vill att andra människor 
tillmötesgår våra önskningar och intressen och att vi i motsvarande grad tillmötesgår andra 
människors intressen och krav. Men den kristna etiken är trots detta inte entydig. Collste 
påvisar tre olika etiska teorier, som alla bygger på kristendomen; 
Den första kalla han ”kristen utilitarism”. Den teorin bygger på att man ska älska sina 
medmänniskor. Det gör man genom att eftersträva hennes lycka och förhindra hennes lidande. 
Att handla så, att lyckan maximeras och lidandet minimeras är centralt i utilitarismen. 
Den andra teorin kallas ”kristen kantianism”. Människan är skapad till Guds avbild och är 
unik och värdefull. Genom det ska hon behandlas som ett mål i sig och detta kan man hitta i 
Kants andra version av det så kallade kategoriska imperativet, människan bör behandlas som 
ett ändamål och inte enbart som ett medel. 
Den tredje och sista kristna etiska teorin kallar Collste ”kristen dygdetik”. I Jesus efterföljd 
ska den kristna människan drivas av kärlek till medmänniskan. Det ska göras genom att man 
utvecklar vissa karaktärsegenskaper, det typiska för dygdetiken. Kärleken blir grundmotivet. 
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Trots vissa normativa olikheter i dessa teorier lyser den gyllene regeln igenom dem alla och 
det är detta som är den etiska grunden i kristen tradition. ”Mitt bud är detta: att ni skall älska 
varandra så som jag har älskat er” (Johannes 15:12). 
 

5.3 Etik i västerländsk humanism 
 
Ordet humanism kommer ifrån latinets homo, människa, och betyder ”läran om ett mänskligt 
beteende”. Humanismen som begrepp härstammar från 1800-talets början genom tysken F.J. 
Niethammer och handlar om en inriktning inom pedagogiken. Enligt Niethammer skulle man 
kunna ”fostra fram det ädlaste inom människonaturen genom studiet av den antika kulturen” 
(SOU 1992: 94, Anders Piltz, Bilaga 8). Ursprungligen handlade humanismen om ett ideal 
som skulle efterlikna antikens Grekland och Rom. Den Italienska renässansen stod som ideal. 
Senare uppstod olika riktningar inom humanismen och vi fick begrepp som nyhumanism, 
”tredje humanismen” och kristen humanism. Den här tidiga humanismen innebar inte någon 
motsats till kristendomen, det handlade om att dana människan till ett accepterat beteende 
utan att för den sakens skull förneka Gud. Under senare delen av 1800-talet uppstod däremot 
en religionskritisk humanism som såg människan som människans enda mått och norm. Även 
inom denna gren uppstod olika delar. En av dem var den marxistiska humanismen med sin 
främste företrädare Karl Marx. ”Människan är vad hon genom arbetet blir, hon är sin egen 
skapare.” En annan gren har fört humanismbegreppet till att i princip jämställas med ateism. 
J.P. Sartre formulerade ytterligare en variant av humanism, nämligen den existentialistiska – 
människan är absolut fri och saknar någon form av inbyggd etik eller norm. Människan är 
”dömd till frihet”. Den här typen av humanism skiljer sig ju ganska mycket ifrån den kristna 
traditionens ideal där människan har en inbyggd godhet. Här är det människan som ska klara 
sig själv och måste själv skapa sig en etik. Det skulle innebära att vad som är rätt för mig 
behöver inte vara rätt för dig och det spelar inte någon roll. Det gemensamma för 
humanismen är tron på människan och hennes egen inbyggda kapacitet. Det är människan 
som står i centrum, hon uppfattas som en oberoende och rationell individ.  
 
Det är viktigt att vara klar över att det finns olika typer av humanism om man ska kunna tolka 
Lpo-94. Piltz menar att ett vettigt innehåll i begreppet humanism vore den klassiska 
humanismen. Han ger ett antal olika skäl för detta, bl.a. att satsa på personlighetsdaning enligt 
de klassiska kardinaldygderna, rättskänsla, klokhet, mod och måtta. 
 

5.4 En liten jämförelse 
 
Är det då någon motsättning mellan begreppen kristen tradition och västerländsk humanism? 
Ja, till viss del måste man ju tillstå att det finns grundläggande skillnader. Till att börja med är 
den kristna traditionen i större utsträckning beroende av yttre drivkrafter. Det är kärleken till 
Gud och medmänniskan som ska motivera människan att leva moraliskt. Ser man sedan till 
den religionskritiska delen av humanismen ser vi ytterligare en skillnad, nämligen att 
humanismen inte ser den allmänmänskliga moralen, det ligger inte i människans natur att utan 
bildning veta vad som är rätt eller fel. Människan måste själv komma fram till detta. Men på 
det hela taget finns det en del likheter, i synnerhet mellan den tidiga humanismen och kristen 
tradition, bland annat tron på människans värde och moraliska ansvar. Utan den kristna 
traditionen hade humanismen förmodligen inte utvecklats som den gjorde och där ur kan man 
dra slutsatsen att humanismen till viss del bygger på kristen tradition. Den kristna traditionen 
är så implementerad i vår världsuppfattning att det mesta egentligen går att härröra ur den. 
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6. Intervjustudie 
 

6.1 Urval 
 
Vad värdegrunden innebär kan av olika lärare tolkas olika. När man till det lägger begreppen 
kristen tradition och västerländsk humanism kommer man in på ett område som uppfattas 
högst olika beroende på den enskilde. Av den orsaken skulle ett arbete som det här inte vara 
komplett utan en förankring bland aktiva lärare. Därför har jag valt att göra en intervjustudie 
med olika typer av lärare i olika skolor och med olika åldersgrupper. Studien omfattar 10 
personer på tre olika skolor. Två av skolorna är kommunala, den ena omfattar åren 4 till 6 och 
den andra omfattar åren F till 9. Den tredje skolan är en friskola med kristen profil. Den 
omfattar åren 1 till 9. Informanterna på friskolan erbjöd sig frivilligt genom rektorn på skolan, 
övriga informanter blev direkt tillfrågade och utgör lärare som jag träffat i samband med 
praktiktillfällen under lärarutbildningen. Anledningen till att jag har valt en kristen friskola är 
att jag var nyfiken dels på dess organisation, dels på om lärare på en så tydligt profilerad skola 
har andra uppfattningar om mitt uppsatsämne än vad lärare i kommunala skolor har. 
 
Den kristna friskolan karaktäriseras av sin kristna atmosfär. Lärarna upplever det som om 
Gud är med i arbetet och man arbetar mycket utifrån relationer, relationer mellan lärare, 
elever och föräldrar. Lärare ska vara en förebild i såväl kunskap som tro och det är däri 
utbildningstanken ligger. Det gäller att aktivt arbeta med att ta hand om sin nästa, odla 
engagemang för medmänniskorna. På skolan är Jesus den dagliga förebilden och att be, 
sjunga psalmer och läsa bibeln tillhör vardagen. Det är ofta en viss kategori av föräldrar som 
vill placera sina barn på en friskola. Detta var också fallet här, men det kommer även barn 
som inte har en kristen tro med sig från hemmet. Atmosfären på skolan hjälper dessa barn och 
att be är som sagt inget ovanligt. En lärare säger bl.a. ”…om ett barn gör sig illa på rasten kan 
jag fråga att; har du bett till Jesus för det här, här går det väldigt bra att fråga det, har du gjort 
det … ja, kan de säga då … ja, vad bra, då sätter vi på plåster…” (ur intervju 2). Man räknar 
med Jesus. 
 
De två kommunala skolorna är tämligen traditionella, dock med den skillnaden att den ena 
skolan är nyöppnad och i ett uppbyggnadsskede. Den skolan arbetar med att integrera 
klasserna, men man har inte rena integrerade klasser. Man har istället ett mycket nära 
samarbete mellan olika klasser och tre lärare delar på tre klasser. På det sättet lär man känna 
många elever och det blir fler lärare som träffar eleverna. De tre skolorna ligger i två olika, 
ungefär jämnstora, mellansvenska kommuner. 
 
Intervjuerna genomfördes med lärarna, en och en och de tog mellan 20 minuter och som 
längst en dryg timme. Jag valde att spela in intervjuerna på band för att lättare kunna 
koncentrera mig på själva samtalet. Intervjuerna är uppbyggda på ett frågande samtal utifrån 
en mindmap. Det innebär att alla informanter inte fått precis samma frågor, men innehållet i 
intervjuerna har varit det samma och det finns en gemensam kärna i dem. Intervjuerna är 
dessutom genomförda under ganska lång tid, de första informanterna intervjuades redan i 
februari (samtliga friskolans lärare) och övriga intervjuades under mars och april. 
Anledningen till det är att jag försökt samordna intervjuerna med praktik. 
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Intervjuerna är genomförda under våren 2002, en period som i stor utsträckning präglas av att 
värdegrunden ska tas upp och diskuteras ute på skolorna. 
 

6.2 Informanterna – en kort presentation 
 
De tio informanterna utgör en blandad skara, såväl i ålder som i erfarenhet inom yrket. 
Gruppen utgörs av sex kvinnor och fyra män, tämligen representativt för hur skolan ser ut 
idag ifråga om könsfördelning i lärarkåren. Informant 1 till 5 arbetar på den kristna friskolan, 
och övriga arbetar med andra ord på kommunala skolor. Jag kommer nu att göra en kort 
presentation av de informanter som ställt upp på min undersökning. Att behandla 
informanterna anonymt är viktigt och Närvänen (1999) menar att man ska undvika att ange 
uppgifter som kan bidra till identifiering av en enskild individ. Det är också viktigt att låta 
informanterna få ta del av studien innan den trycks, vilket även ingår i HSFR:s1 
rekommendationer. Här sägs: ”Forskare bör ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och 
andra berörda tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i 
undersökningsrapporten innan den publiceras.” (Närvenen, 1999, sid. 68). Den intervjustudie 
jag genomfört är upplagd på det sätt att det känns viktigt att ge den en personlig prägel genom 
att tilldela informanterna fingerade namn. 
 
 Informant nr 1 har själv arbetat med ett projekt som handlar om kristen etik och 
västerländsk humanism. Annika, som jag har valt att kalla henne, arbetar i intervallet fem till 
sex och har ett par år bakom sig på skolan. En personlig kristen tro ligger bakom synen på 
skolans värdegrund. 
 Informant nr 2 är en lärare med många års erfarenhet. Den kristna läran är central för 
henne och det var en insikt i att man tog bort mycket av kristendomen i skolan som gjorde att 
hon engagerade sig i ett projekt för att bevara kristendomen i skolan. För tillfället arbetar hon 
med barn i de lägsta åldersgrupperna. Fortsättningsvis kommer jag att kalla henne för Berit. 
 Informant nr 3 är nyutexaminerad ämneslärare och arbetar med undervisning i de högre 
årskurserna. Som ny lärare finns så mycket praktiskt att tänka på, att funderingar kring 
värdegrund och liknande lätt kommer i andra hand. Charlotte kallar jag henne fortsättningsvis. 
 Informant nr 4 har jag valt att kalla Dennis. Han är liksom Charlotte ämneslärare i de 
högre årskurserna. En vilja att arbeta med barn och barngrupper gjorde att Dennis sökte sig 
till läraryrket. Han har lång erfarenhet av att arbeta med barn, både som lärare och som 
barnvårdare. 
 Informant nr 5, Erik som jag valt att kalla honom, har många år inom yrket. Lärarrollen 
har förändrats drastiskt och Erik är inte särskilt nöjd med sitt yrke. Att byta inriktning och 
arbeta med att bygga upp och förändra skolan inspirerar och driver honom framåt. 
Åldersgruppen är de äldre barnen. 
 Även rektorn på friskolan intervjuades för att jag skulle få en bild av skolans organisation, 
den intervjun tas endast upp i samband med en del beskrivningar av friskolan. 
 
 Informant nr 6 är en engagerad, nyutexaminerad lärare. Han har alltid velat bli lärare, 
främst för att få arbeta med människor. Fredrik, som jag valt att kalla honom, är en lärare med 
många tankar och idéer. 
 Informant nr 7 arbetar som högstadielärare och är nöjd med det. Hon har flera års 
erfarenhet av läraryrket och jag har valt att kalla henne för Gunnel. 
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 Informant nr 8 är en erfaren lärare som ser en stor tillfredställelse i att få arbeta med barn. 
Hon undervisar i intervallet fyra till sex. Helene har arbetat på ett antal olika skolor, alla med 
en stor del framåtanda. 
 Informant nr 9 kallar jag för Ingmar. Han har arbetat i många år som lärare inom de högre 
åldersgrupperna. Att väcka intresse hos eleverna för ämnet är viktigt för honom. 
 Informant nr 10 slutligen, menar att hon har haft tur. Hon är mycket nöjd med den skola 
som hon arbetar på och trivs med sitt arbete. Johanna, som hon fortsättningsvis kommer att 
kallas, undervisar barn i åldern 10 till 12 år. 
 

6.3 Resultat av intervjuerna 
 
Jag har valt att nedan redovisa intervjuresultaten genom ett resonerande samtal. Det sker 
genom ett antal teman som i stort bygger på den mindmap som jag använde under 
intervjuerna (se ovan). Med benämningen ”grupper” nedan, syftar jag på friskolans lärare som 
en grupp, och de kommunala lärarna som en grupp. 
 

6.3.1 Läraryrket som ett kall 
 
En skillnad mellan de två grupperna är hur lärarna motiverar sitt yrkesval. Alla har en mer 
eller mindre klart uttryckt vilja att arbeta med barn. Skillnaderna ligger i att lärarna på 
friskolan är mer benägna att uppleva sitt yrke som att kall. Jag tänker mig att en sådan 
upplevelse har betydelse för hur man uppfattar arbetet med värdegrundsfrågor. Berit har inte 
funderat riktigt i de banorna, men svara på min fråga att ”… så fastnade jag på kroken, det var 
konstigt […] jag förstod mig inte på kallet då …” (ur intervju 2). Annika är mer klar på sin 
sak: ”… alltså, jag är kallad till kristen utbildning …” (ur intervju 1). Dennis är även han 
övertygad, han säger ”för mig är läraryrket ett kall […] jag har en förmåga, en kapacitet som 
jag tror att Gud hjälper mig med …” (ur intervju 4). Charlotte och Erik är inte lika 
övertygade. Inte någon av dem ser själva yrket som ett kall, däremot anser Charlotte att 
arbetet med människor kan vara en kallelse (ur intervju 3) och Erik menar att arbetet på en 
kristen friskola kan ses som ett kall (ur intervju 5).  
 
I gruppen med kommunalt anställda lärare besvaras frågan annorlunda, vilket dock inte 
betyder att man inte tar yrkesvalet på allvar. Johanna svarar: ”Nej, jag är väl en sådan 
personlighet som trivs bra med ungdomar…” (ur intervju 10) och både Gunnel och Helene 
svarar nej, helt enkelt. Gunnel fortsätter sitt nekande med: ”Jag hoppas att jag håller mig på 
ett professionellt förhållande till mitt yrke, samtidigt som jag vill säga … det är inget jobb 
som man bara lägger åt sidan.” (ur intervju 7). 
Vad beror då den skillnaden på? Tydligen har det att göra med vilken personlig tro lärarna 
har. En kallelse kan ofta kännas, precis som Dennis säger, som något gudomligt, och har man 
då inte en gudstro så kan det vara svårt att se någon kallelse i det man gör. Gunnel säger ju att 
hon hoppas att hon har ett professionellt förhållningssätt till sitt arbete, hon vill inte bygga sin 
lärarroll på tron, utan på sin egen kapacitet. Gunnel ser sig för övrigt som troende, om än inte 
aktiv inom någon kyrka. 
 

6.3.2 Lärarens uppgifter 
 
Innebär de skillnader jag beskrivit ovan något för hur man uppfattar sin uppgift som lärare? 
Nej, det framkommer i alla fall inte av studien, där samtliga informanter anser att den sociala 
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fostran är en viktig del av läraryrket. Det är inte riktigt samstämt, Erik och Ingmar, vilka är de 
lärare med längst yrkeserfarenhet, menar att det har skett en förskjutning. Ingmar säger: ”Det 
primära, i alla fall i början, var ju att göra eleverna intresserade av naturkunskap och matte, 
och det var ju det primära då självklart. Det var ju så att säga ämnesinnehållet som jag tyckte 
var intressant. Men självklart idag får du ju även ta hand om den här uppfostrande biten 
också. Men det är ju inte det primära målet som lärare anser jag” (ur intervju 9). Han får 
medhåll från Erik: ”… jag blev ju lärare för att förmedla kunskap och inte för den sociala 
biten eller vad man ska kalla det. Men sedan har ju det börjat komma in mer och mer … så 
man måste ju ta det också, men jag tycker mest om att förmedla kunskap … det är det jag 
känner att det tycker jag om, elever som lär sig och lyssnar … det är roligt” (ur intervju 5). 
Som vi kan se av uttalandena så accepterar båda informanterna att skolan har fått ta mycket 
social fostran, men det är fortfarande kunskapsförmedlingen, att väcka intresse, som är det 
viktiga. 
 
Övriga informanter är mer inställda på att läraryrket handlar om att stärka eleverna och ge 
dem en social trygghet i samhället, som det primära. Sedan är det även viktigt med 
kunskapen, men det får komma i andra hand, eller dela på utrymmet. ”Jag tycker att mitt 
uppdrag i varje fall är tvådelat. Jag tycker att det både handlar om ämnet, ämneskunskaper 
naturligtvis, att ge eleverna en god grund att stå på. Men jag tycker också att det ingår det här 
med social fostran, väldigt mycket hur eleverna ska bemöta varandra …” säger Gunnel (ur 
intervju 7) och Fredrik är inne på samma spår: ”Min uppgift är att stärka barnen tror jag – 
eleverna, på alla sätt, både kunskapsmässigt, men även socialt. Bra samhällsmedborgare” och 
så ett skratt (ur intervju 6). Johanna ser också det här med samhällsmedborgare som en viktig 
del. ”Min uppgift är att förmedla, väcka intresse hos eleverna tycker jag, för kunskap […] 
med kunskap menar jag inte bara faktakunskap, utan då menar jag kunskap. Hur man klarar 
sig i samhället”. På min fråga om det handlade om att ”stimulera utveckling” höll hon bara 
med (ur intervju 10). Annika börjar diskussionen om lärarens uppgift redan i samband med 
funderingarna om läraryrket som ett kall. Hon säger: ”… det började kännas bra det här att 
kunna hjälpa någon annan, att […] hjälpa nästa generation helt enkelt med deras skolgång och 
deras kallelse och deras utveckling och … vad dom ska bli”. Och på min fråga om det är det 
som är lärarens uppgift säger hon: ”Ja, det i alla fall att betjäna någon annan, […] Jesus säger 
så här att ingen lärjunge kan bli förmer än sin lärare … som fullärd så kommer varje elev vara 
som sin lärare, det står i Lukas 6:40 och det ser jag som för mig … om jag själv vill att mina 
elever ska ha kristen värdegrund med sig, liksom enligt … i enlighet med det, så vill jag att 
jag själv visar det exemplet …” (ur intervju 1). Alltså, genom att föregå med gott exempel så 
lär man eleverna hur de ska bete sig för att vara ”goda” samhällsmedborgare. Charlotte får 
sista ordet på frågan om lärarens uppgift. ”… det allra viktigaste, det tror jag att … elevens 
självförtroende, att den ska känna själv att den har ett värde […] att dom växer som individer 
och har den grundtryggheten i sig själva.” (ur intervju 3). Här kan vi alltså inte se några 
påtagliga skillnader mellan lärarna på friskolan och de i den vanliga kommunala skolan. En 
tanke som slog mig i samband med frågorna kring temat, var att friskolans lärare skulle vara 
mer inriktade på att deras huvudsakliga uppgift var att förmedla någon form av tro, men det 
visade sig vara fel. 
 
Skolan har en fostrande roll och i Lpo-94 står det ”I samarbete med hemmen skall skolan 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. 
Skolan skall alltså fostra i samarbete med hemmen, något som bl.a. Charlotte poängterar: 
”Fast jag tycker att familjen är det allra viktigaste … skolan ska vara ett komplement … till 
familjen, men att man lägger över ansvaret på skolan, det tycker jag är oroande.” (ur intervju 
3). Helene är även hon lite oroad över den utveckling hon kan se i skolan: ”… föräldrarna 
hade en mycket större roll i barnens uppfostran och i deras skola förut, tycker jag … sådana 
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här begrepp, ödmjukhet till exempel, och hänsynstagande. Det fanns med i den rollen som 
förälder, man lärde barnen det, men det tycker jag att jag fått ta över i skolan idag” (ur 
intervju 8). Johanna fortsätter: ”… jag tycker att det här ska komma mycket hemifrån, men 
när man märker att det inte kommer hemifrån, så får vi tala om det för eleverna att vi 
accepterar inte svärord och vi accepterar inte att man slår på varandra och det gör inte 
samhället heller” (ur intervju 10). Informantgruppen är alltså oroad över det allt större 
ansvaret som läggs på skolan, vad gäller att fostra eleverna till samhällsmedborgare. Många 
föräldrar väljer uppenbarligen att låta skola och fritidshem fostra barnen. Frågan är då om 
informanterna kan se någon fördel i att skolan som institution fostrar dagens unga. Fredrik 
menar att föräldrar många gånger fostrar egoister: ”Tyvärr är det ju så många gånger att man, 
man vill sitt barns bästa i alla lägen och då kan man gärna trampa ner någon annan på vägen. 
Tyvärr blir det värre och värre” (ur intervju 6). Om man följer Fredriks resonemang skulle 
alltså skolan kunna justera det som föräldrar inte lyckas med. Charlotte anser att skolan redan 
har mycket att göra: ”… skolan ska ju ändå prägla samhällets normer, alltså vad man får och 
inte får … etik … sedan kan man ju komma med stöd … och man kan väl ge lite extra till 
någon särskild som visar fel, men om alla skulle komma och … åläggas att fostras från 
grunden skulle det vara svårt” (ur intervju 3). 
 

6.3.3 Styrdokumenten – Lpo-94 
 
Genom diskussionen ovan har jag berört Lpo-94. För att få någon uppfattning om hur lärare 
tolkar Lpo-94 angående värdegrunden, menar jag att man måste ta reda på hur läroplanen 
används. Om man på skolan har ett aktivt arbete kring läroplaner och styrdokument kanske 
man även diskuterar värdegrunden. På den kristna friskolan berättar rektorn för mig att de 
arbetar mycket med Lpo-94 och har tolkat den och utarbetat lokala planer. De lokala planerna 
utgör en ständigt pågående process och de ska utgöra ett levande dokument. Informanterna 
från samma skola känner sig alla delaktiga i den processen med vissa variationer beroende på 
hur länge informanterna arbetat på skolan. På min fråga om hon undervisar efter Lpo-94 
svarar Annika: ”Visst gör vi det, om man säger så … det är svårt att gå utanför det, men det är 
ju det att man lämnat så mycket plats för tolkningar … och personliga …” och hon fortsätter 
”… arbetsplan ska ju vara den här … ett dokument där vi visar hur vi tänker nå de här målen 
… eller kursplanens mål” (ur intervju 1). Dennis säger: ”… men styrdokumenten finns ju 
redan där och de anger ju ändå inriktningen … så att det är ju viktigt att, att följa 
styrdokumenten […] jag tror att under Lpo-94 så, man är nog mer tvingad att känna till 
läroplanen, känna till vad som står i rektorsplanerna … vilka kursmoment som finns med … 
så för att eleverna ska känna till det och föräldrarna … det här med målstyrning är ju mera 
tvingande” (ur intervju 4). På min fråga om hon anser att skolan har ett aktivt arbete kring 
styrdokumenten svara Charlotte: ”Det utvärderas ju varje termin men … varje läsår revideras 
den om så … vi har en ganska aktiv diskussion – pedagogisk diskussion med rektor och 
arbetslag ungefär en gång per månad, det handlar om pedagogik och hur vi ska jobba och det 
sätter ju sin prägel sedan på styrdokumenten … så det tycker jag.” (ur intervju 3). Erik är inte 
särskilt positiv till lokala arbetsplaner: ”… man gör ju lokala arbetsplaner som finns på 
varenda skola och ingen läser dem” (ur intervju 5). 
 
Även inom den kommunala skolan, framför allt de högre årskurserna, återkommer Eriks 
tanke. Gunnel är överlag positiv till Lpo-94: ”Lpo-94 tycker jag nog tilltalar mig och tanken 
att just följa elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling, det står ju ganska starkt, det 
var ju inte lika starkt i den tidigare upplagan [Lgr-80]”, men på min fråga om hon anser att 
arbetet kring lokala arbetsplaner fungerar bra, svarar hon: ”Det tycker jag väl egentligen inte, 
jag tror att många lärare upplever det som om de har suttit i konferens efter konferens och 
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skrivit handlingsplan som på någon vis blivit ett papper som sätts in i en pärm”. Informanten 
menar att det i första hand beror på att lärarna helt enkelt inte har den kunskap som behövs för 
att sätta ihop tillräckligt kärnfulla handlingsplaner. Hon önskar att man redan i förarbetet 
kring Lpo-94 gått igenom detta och att lärarna fått möjlighet att lära sig skriva 
handlingsplaner (ur intervju 7). Ingmar känner viss uppgivenhet kring läroplansarbetet: ”Det 
är ju bara det att jag har jobbat som lärare så länge och man har ju hållit på hela tiden med det 
här, mer eller mindre va. Att göra det den tionde gången … ibland känns det så, varför ska vi 
göra det här igen? Men det är väl ett sätt för skolledningen att hålla oss aktuella, någon annan 
förklaring kan jag inte se. Det är klart nyanställda lärare behöver ju vara med och lära sig men 
… det känns lite tjatigt ibland, det gör det” (ur intervju 9). 
 
Bland lärarna i de lägre årskurserna är bilden mer positiv. Helene menar att hon som lärare 
har möjlighet att påverka styrdokumenten, dock med en liten brasklapp: ”Jag tror det beror på 
vad man hamnar på för typ av skola, vad man har för chef. Och sedan har jag varit på skolor 
där man fått ta mycket ansvar för verksamheten och arbete utifrån styrdokument och 
kursplaner och allting sådant där, där chefen har lagt över, men ändå gått före och haft 
visionerna”. På den skolan har man utsett en utvecklingsgrupp som arbetar med de lokala 
styrdokumenten, och informanten berättar att de för tillfället arbetar med att skriva om dessa 
dokument, och hon menar att det är viktigt att vara konkret och tydlig, dokumenten ska vara 
lättlästa och lätta att förstå (ur intervju 8). Fredrik använder Lpo-94 lite som en koll på 
verksamheten: ”Vi läser ju inte den varje dag för att titta – undra om jag gjorde det här rätt, 
men tittar man andra vägen kan det vara skönt för en själv, vad har vi nu gjort egentligen och 
titta tillbaka. Har man någon nytta av det man håller på med? Och då känns det skönt att … 
jag tycker att den är lättläst så”. Han anser också att det dokument som håller på att tas fram 
genom utvecklingsgruppen är väl genomarbetat och att det är tydligt på ett kort och koncist 
sätt (ur intervju 6). Johanna kom in sent i organisationen på den skola hon arbetar och anser 
inte att hon varit särskilt inblandad i planprocessen, eftersom den redan var satt då hon 
började på skolan, men på min fråga om hon kan påverka planerna säger hon: ”… känner jag 
att det här fungerar inte bra och att vi borde satsa på något annat, om vi har de andra 
kollegerna med oss, är det nog inga problem” (ur intervju 10). Generellt sett så anser jag att 
informanterna är insatta i kursplanearbetet och även om ingen kan allt som står i Loo-94 så är 
den aktuell och den används av lärarna. Att utveckla lokala planer är en central del i skolornas 
arbete och därför gäller det att vara lite påläst, känna till huvuddragen. 
 
Men vilka är huvuddragen i Lpo-94 och vad säger de om undervisningen? Naturligtvis finns 
delen som berör kursplaner och betygskriterier, och det är där målen för ämnesundervisning 
återfinns. Det kanske är den del som är mest aktuell i den dagliga undervisningen, och det är 
den del man ofta syftar på när man talar om läroplanen och styrdokumenten. Men det finns 
också andra delar; ”Skolans värdegrund och uppdrag” och ”Mål och riktlinjer” – som bl.a. tar 
upp normer och värden samt kunskapsmål för olika grupper, den tar upp elevansvar och 
riktlinjer för förhållandena mellan skola och hem. Det är i den här delen vi återfinner tankar 
om värdegrund, demokrati, social fostran samt etik ur kristen tradition och västerländsk 
humanism. Hur uppfattar lärarna det som sägs om skolans värde? Att det vilar på demokratins 
grund och att eleverna ska fostras i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 
tradition och västerländsk humanism genom att lära rättskänsla, generositet, tolerans och 
ansvarstagande. Att läraren ska ”klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 
värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet” (Skolverket, 1998)? 
 

6.3.4 ”God” samhällsmedborgare som värdegrund? 
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Informanternas medvetenhet om vad värdegrunden är och om och i så fall hur den 
aktualiseras i undervisningen varierade en del till det yttre, men i grunden anser jag att 
samtliga har en likvärdig inställning. Detta tema var inte helt lätt för informanterna att svara 
på, det skulle kunna innefattas i lärares dolda kunskap, kunskap som är svår att ta på, men 
som finns i medvetandet. Att stärka eleverna som individer och fostra dem till goda 
samhällsmedborgare var de flesta informanterna med på som nämnts ovan, men vad är det 
som bestämmer vad en god samhällsmedborgare är? Johanna bygger det på något som sitter i 
ryggmärgen: ”Det grundar vi på samhällets värderingar. Det är väl någonting som sitter i 
ryggmärgen, det tror jag kan vara lite olika. Det sitter i kulturen, nu bor vi i Sverige och då är 
det den svenska kulturen som gäller […]. Sedan kör man väl lite med sunt förnuft, jag tycker 
att jag är en sund människa” (ur intervju 10). Helene menar att: ”det fanns inbyggt i 
uppfostran på något sätt, utan att någon stod och prackade på en det. Omgivningen och 
mormor och morfar och syskon och allting, det var en självklarhet utan att någon sa att så här 
skulle det vara, man såg hur man skulle göra och man gjorde som de vuxna” (ur intervju 8). 
Lpo-94 anger att den etik som är grunden för vad en ”god” samhällsmedborgare är, är den 
som förvaltas av kristen etik och västerländsk humanism. Vad som är vad och om det är några 
direkta skillnader eller likheter mellan dem är inte helt enkelt att avgöra. 
 

6.3.5 Etiken i kristen tradition och västerländsk humanism 
 
Det är i första hand bland friskolans lärare som uppfattningen att kristen tradition och 
västerländsk humanism skiljer sig återfinns. ”… dom är ganska skilda, jag menar jag har alltid 
tänkt att wow, det är ju två saker som egentligen kommer från två olika världsbilder … av vad 
jag lägger i humanism … den här tron på människans möjligheter. Människan är god i den 
stilen och kristen tradition egentligen … människan är ju skapad till god, liksom Guds 
avbild…” säger Annika (ur intervju1). Och hon får medhåll från Dennis som säger ”… men 
skillnaden för mig som kristen är ju att det i min kristna tro finns en styrka genom den helige 
ande […] när jag själv inte räcker till, så finns det en hjälp att få […]. För mig är det den 
väsentliga skillnaden, det finns säkert inom västerländsk humanism också, att man vill göra 
det rätta, men frågan är hur man interagerar som människa…” (ur intervju 4). Den lärare som 
skiljer sig här är Erik som menar att ”Kristendomen bygger ju på … eller den västerländska 
humanismen bygger ju på kristendomen … tycker jag, så jag ser inte det som någon 
motsättning på något sätt” (ur intervju 5). Det synsättet har han gemensamt med Fredrik – 
”Men indirekt, om man tittar på den västerländska, hur man ser på saker ur västerländsk 
synpunkt, så ligger ju mycket av det kristna i botten egentligen” (ur intervju 6). Helene och 
Gunnel har svårt att se några skillnader eller motsättningar. Helene menar: ”Jag är ju 
säkerligen uppfostrad i den andan, den västerländska och den kristna, inte den kristna 
traditionen kanske, men det här typiska svenska som var på 50- och 60-talen.” (ur intervju 8). 
Ingmar däremot är mer inne på friskolans spår. Han säger ”Jag är ju ingen religionsfilosof 
precis, det kan jag ju inte påstå, jag är inte så jätte insatt i det. Det måste det ju vara i och för 
sig, eftersom kristendomen då har religiös aspekt på det hela, och en humanism har väl det 
egentligen inte. Det har ju inte med själva gudsbegreppet att göra, utan det är mer ett 
förhållningssätt mot varandra då” (ur intervju 9). 
 
Vad lägger då informanterna i begreppen? Fredrik säger: ”Oj, det var inte lätt. Jo, men det är 
ju för våra värderingar vad det gäller om att man ska, man ska … vad ska man säga? De här 
enkla, man ska inte döda, de ska inte … vad man inte ska göra, man ska tala om reglerna som 
finns i samhället. Det är ju egentligen de traditioner vi har i Sverige, regler, etik …” (ur 
intervju 6). Gunnel tolkar de två begreppen lite olika, hon börjar med kristen etik: ”Att 
försöka tänka efter hur vill jag själv bli behandlad […] ett stort rättesnöre” och humanismen 
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beskriver hon utifrån sig själv: ”Jag kopplar det bara till mig, utan att vara lärare i so. 
Humanism, då är man en god människovän och västerlandet, då tänker jag ju på där jag lever i 
Europa runt i kring naturligtvis, hur det ser ut och hur vi förhåller oss i de här världsdelarna, 
vår historia och hur vi anknyter oss till det, det som finns med” (ur intervju 7). 
 
I samband med intervjuerna kom ett antal intressanta synpunkter fram. Bl.a. så tog Johanna 
upp en aspekt som jag tidigare inte stött på: ”Det låter ju konstigt med västerländsk 
humanism. Skulle det var skillnad på västerländsk då? Men i och för sig, det är ju också ett 
faktum att väst skiljer sig från öst. Men om det beror på religionen eller humanismen … det 
vet jag inte. Nu börjar jag tänka lite här … men det är ju faktiskt … vad västerländsk 
humanism är så kontra österländsk humanism […] jag vet inte vad jag ska lägga i det […] 
västerländsk humanism … det tycker inte jag passar in i skolan. Det känns som här är väst 
och där är öst” (ur intervju 10). Det informanten tar upp är något som kan vara värt att fundera 
vidare på, det är klart att vi är så präglade av det västerländska att det skulle vara svårt, för att 
inte säga omöjligt att undervisa enligt någon annan humanism, men frågan kanske är om det 
finns några skillnader. Funderingen hamnar på en nivå utanför den här studien, men tanken är 
nog så viktig. 
 
Charlotte anser att den västerländska humanismen har genomgått en viss förändring: ”… den 
västerländska traditionen som den har varit, har under de senaste åren suddats ut eller 
förändrats ganska kraftigt. Där kan man märka att på väldigt kort tid har traditionen … 
suddats ut lite mer tycker jag, den har varit ganska stabil under en lång period […] Däremot 
håller kanske den kristna etiken kvar mer vid det här … som var tradition förr […] jag tycker 
mer det är ett behov än en tradition” (ur intervju 3). Även den här kommentaren kan vara värd 
att följa upp och titta närmare på. Vi lever i en värld som är i ständig förändring, och då kan 
man se det både som en räddning att något håller kvar vid det gamla och som en konservativ 
hållning som försvårar nytänkande. 
 

6.3.6 Värdegrunden i undervisningen 
 
Med de ovan redovisade uppfattningarna är det intressant att se hur lärarna anser att 
undervisningen blir värdegrundande, i såväl pedagogik som bemötanden mellan lärare och 
elever och mellan elever. Fredrik hoppas att värdegrunden kommer fram i undervisningen: 
”Vi har lite det just att man ska hjälpa den svage till exempel. Vi har ju lite det arbetssättet, 
man ska söka kunskap själv. Man sitter en fyra och en femma till exempel, femman kan 
hjälpa fyran med något som är svårt […] Jag tror att det går fram och jag hoppas det” (ur 
intervju 6). Ingmar säger: ”Jag försöker nog behandla dem [eleverna] som jag vill bli 
behandlad, det gör jag” och han tror att eleverna uppfattar det (ur intervju 9). Gunnel anser att 
värderingarna kommer fram i själva fostran: ”Värderingar som ligger, det gör man ju ständigt, 
när eleverna är beredda att säga någonting till varandra, däri ligger ju en fostran och där 
utifrån så kanske man får göra en tillsägelse, det finns ju med. Jag menar demokratibegreppet 
är ju oerhört starkt förankrat i skolans värld …” (ur intervju 7). Helene fick tänka efter lite, 
och på min fråga om deras återkommande samtal med stökiga elever kunde ses som 
värdegrundande svarade hon: ”Jag har inte tänkt på det, men egentligen borde man ju kunna 
det, det ligger ju i de här funderingarna, alltså det är med samtal och ansvar och allting, det 
tycker jag.” och hon fortsätter: ”… man tänker inte på det så, eller är det mer humanism, jag 
vet inte. Jag blir lite rädd så där när man pratar om kristendom och så, jag känner det mer som 
västerländsk humanism om man kan säga det så” (ur intervju 8). Alla är inte helt nöjda med 
hur värdegrunden gestalts i den dagliga verksamheten, och Erik svara på frågan så här: ”Ja, vi 
försöker, men vi har mycket kvar, absolut.” (ur intervju 5). Charlotte är ny i gemet: ”Som ny 
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har jag inte haft så mycket tid att tänka på det, men jag tycker själv när jag läser om 
värdegrunden så … så är jag själv så präglad av de här sakerna, demokrati och man ska värna 
om sin miljö och man ska respektera andra människor och olika kulturer … jag har svårt att 
tänka mig att jag kan bedriva en undervisning som inte … där inte det här hela tiden finns 
med. Jag försöker få dem att tänka, uppgifter man vill att de ska fundera på … sedan försöker 
man ju liksom jobba med demokrati och … i de situationer som finns, alla får säga sitt …” (ur 
intervju 3). Dennis är mer säker: ”Det handlar ju till exempel om respekten för den enskilde 
individen, respekten mot varje elev, ingen elev ska behöva bli kallad hora till exempel, sånt 
kan vi inte acceptera … och så vidare. […] det som står om värdegrunden är ju bra då, det 
tycker jag att det är någonting man vill lyfta fram …” (ur intervju 4). Som synes är 
informanterna överens om att värdegrunden är viktig och att den ska förmedlas i 
undervisningen och att den på många olika sätt också gör det. Det är genom att i 
undervisningen ta fram vad som är accepterat eller inte som vi kan fostra 
samhällsmedborgare. 
 

6.3.7 Formuleringens vara eller icke-vara 
 
Samtliga informanter ser poänger med att faktiskt ha med texten i Lpo-94, trots att det finns 
många skillnader i uppfattningar om vad de olika begreppen betyder. Det bör dock poängteras 
att vissa informanter är mer inriktade på antingen det ena eller det andra. Det gäller till 
exempel Berit som menar: ”… jag är bekymrad över om man tar bort det här kärnbudskapet 
och den kristna traditionen, då börjar det bli allvarligt för Sverige […] och det tror jag inte blir 
en välsignelse för Sverige …” (ur intervju 2). När jag frågade Dennis om det behöver stå att 
vi ska undervisa enligt kristen tradition svarade han: ”… det är ingen nackdel att det står där 
… för mig som kristen är det inte bara lagar utan också att Gud deltar aktivt i mitt liv […] 
man har väl diskuterat om man ska ta bort det här, jag vet inte, har man tagit bort det?” (ur 
intervju 4) och på samma fråga säger Charlotte: ”… jag kanske är partisk, men jag tycker att 
den står för så mycket som … och just för att mycket av vårt tänkande kommer där ur …” (ur 
intervju 3). Erik ser det på en annan nivå: ”Jag tror det måste stå bägge delar, för jag tror att 
det är många som inte vet vad kristen tradition är … bland unga lärare idag, det tror jag” (ur 
intervju 5). Helene är nöjd: ”Jag tycker inte man ska ta bort det, för jag tycker egentligen att 
meningen är rätt väl formulerad …” (ur intervju 8). Ingmar är inte lika övertygad: ”Ja … det 
där fick ju kd igenom … och jag vet väl inte idag om vi ska trycka så väldigt på just den här 
kristna etiken, ha en mer humanistisk syn […] Men västerländsk humanism i alla fall, 
absolut” (ur intervju 9). Johanna är inne på samma spår: ”… mer humanism över huvud taget. 
De har ju samma lagar, de stora värderingarna är ju samma i hela världen. Jag tror det i alla 
fall, det är inte rätt att döda och folk blir glada när de får en kram …”, men på min fråga om 
man kanske varken behövde definiera humanism eller kristen tradition i Lpo-94 svara hon: 
”Fast jag tycker att i det samhälle vi har, så hör nog kristen etik in …” (ur intervju 10). 
 
 

6.4 Sammanfattning 
 
Samtliga lärare inom friskolan har en egen tro, vilket för övrigt är meriterande vid anställning 
på en sådan skola. Att ha en egen tro påverkar naturligtvis arbetet, och på friskolan där bön 
och bibelläsning är vardagsinslag kommer tron fram och blir tydlig. På en kommunal skola är 
en personlig tro i allra högsta grad möjlig, men det är inte ofta lärare öppet går ut med det, och 
bön och bibelläsning förekommer, om alls, i samband med religionsundervisningen. Tron och 
kärleken till Gud motiverar moralen hos lärarna på den kristna friskolan, det är tron som sätter 
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normerna. Dennis påpekar att ”… som kristen kan jag ju väldigt lätt säga att Gud vill det 
goda, att du ska göra rätt …” (ur intervju 4). Berit säger vidare ”… och det här med att förlåta 
varandra innan man går hem efter en dag så, så skapar det mycket av kärlek … och det 
kommer ifrån Gud, för Gud är kärleken står det i bibeln” (ur intervju 2). 
 
Resultatet av intervjuerna är på många sätt intressant. Till att börja med slog det mig att 
informanterna ofta talade om olika saker. Förförståelse och kunskap påverkar naturligtvis 
mycket och här innebär det att diskussionerna hålls på olika nivåer. För att generalisera 
studien så hade de lärare som är aktiva inom friskolan mer att tillföra i diskussionen kring etik 
i kristen tradition. De är naturligtvis mer insatta i vad traditionen innebär och kanske har de ett 
annat vokabulär för att sätta ord på sina tankar. Det är också ett krav från den skola de arbetar 
på att lärarna ska dela skolans kristna grundsyn. Sedan när vi kommer till den västerländska 
humanismen blir förklaringarna mer diffusa. Det är inte någon som direkt, klart och tydligt, 
säger att det här är humanism. Här kommer mycket personliga tankar in och informanterna 
gör lite egna tolkningar av begreppet. Men flera informanter poängterar att det är svårt att 
definiera för att det hela tiden finns i ens omgivning. Jag kan känna igen mig själv i det 
resonemanget. Det är så självklart att det inte går att förklara. 
 
Det undersökningen gett vid handen är att värdegrunden finns i skolan och den kommer fram i 
undervisningen. Man säger inte som lärare att det vi nu pratar om kallas värdegrund, utan det 
är i interaktionen mellan människor som värdegrunden kommer fram – genom tillsägelser, 
uppmuntran och att bara vara i närheten, och tydligen är det den biten som är det viktiga i 
skolan i allmänhet och för informanterna i synnerhet. 
 
Att Utbildningsdepartementet valt att ha med den formulering som tidigare i arbetet angetts 
ett flertal gånger (”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”) är 
inte heller något konstigt. Det har på riksdagsnivå förts många diskussioner om hur detta 
perspektiv ska formuleras och det hela slutade som en kompromiss. Informantgruppen 
uppfattar den uppenbarligen som en bra kompromiss som ger god information till läsaren. 
 
Det är inte något i intervjuerna som direkt förvånat mig. Jag har på en del håll angett lite 
tankar jag haft och om de stämt med utfallet. På det hela taget har mina tankar stämt bra med 
utfallet men det som förvånade mig mest var informanternas intresse för mitt arbete. Många 
suckade nog lite i början, men när vi fick igång diskussionerna skapades ett större intresse än 
vad jag räknat med och informanterna tog sig tid att tänka efter och fundera kring mina frågor. 
 
 
 

7. Diskussion 
 
De styrdokument som ska reglera verksamheten i skolan klargör att våra elever ska fostras till 
samhällsmedborgare och det ska ske med vägledning av grundläggande värden. Vilka de 
grundläggande värdena är, anges i Lpo-94 som de värden som vilar på demokratins grund 
genom den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. Mer exakt vad 
det innebär anges inte, men så som Lpo-94 ser ut är ju tanken att skolorna ska få en 
vägledning och sedan själva precisera innebörden. Här har den enskilda skolan alltså en stor 
uppgift, här ska man nå upp till regeringens krav att fostra blivande samhällsmedborgare. 
Utifrån det resonemanget är det alltså viktigt att ta upp och diskutera de värdegrundande 
frågorna i skolan, inom kollegiet. Som läget är idag så går många lärare på känsla och sunt 
förnuft – det menar jag förövrigt är en bra start och en förutsättning för att kunna arbeta med 
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värdegrundsfrågor. Jag är övertygad om att lärarna i våra skolor inte har alltför olika 
uppfattningar om vad som är rätt eller fel. Vad som i det läget kan vara svårt är att dra gränsen 
för vad som är värdefrågor och vad som bara är regler, regler för att skolan i grunden ska 
fungera. Reglerna är inte fel i sig, de är viktiga och kan i förlängningen vara värdegrundande. 
Men, för att eleverna ska förstå dem, så måste vi lärare redan från första början leda in dem i 
en värdegrundande diskussion. För att ge en mening åt reglerna kan vi inte bara säga att så här 
är det, vi måste kunna förklara varför vi vill ha det så och vad vi bygger det på. Det är där 
diskussionen inom kollegiet kommer in. Diskutera gärna regler, men förankra dem både hos 
lärare och hos elever.  
 
Vad som är rätt eller fel när det gäller grundläggande etiska frågor förefaller således 
vuxenvärlden i skolan i huvudsak vara överens om. Sedan kan det förekomma vissa 
meningsskiljaktigheter, men det är dessa som skapar utveckling genom att de ger den enskilde 
anledning att tänka efter och fundera över sitt eget ställningstagande. Den intervjustudie som 
genomförts för detta arbete visar att även om olika individer har olika åsikter och inte 
motiverar sina handlingssätt med samma argument, blir de etiska ställningstagandena oftast 
de samma. Det som slagit mig under arbetet är att ”den gyllene regeln” har återkommit flera 
gånger. Även om just den gyllene regeln som vi känner den härrör ur kristen tradition, så har 
bl.a. Piltz (1992) angett att den enligt bibeln även finns i andra religioner, och att den är 
allmängiltig. Flera av informanterna nämnde regeln själva och alla höll med om att innehållet 
var centralt för verksamheten i skolan. Det skulle alltså vara regeln om att behandla andra 
som man själv vill bli behandlad som är central för skolan och samhället. Detta skulle stödja 
KG Hammars påstående att etiken är allmänmänsklig (sid. 6). 
 
Det hände mycket i skolan under det förra seklet, med Lpo-94 som en slutpunkt. Från 
regeringen och Skolverket kom nya krav på skolorganisationen och mycket förändrades. 
Skolan har infört lärarlag, lokala arbetsplaner, lokala kursmål och nu lokala värdegrunder. 
Många skolor börjar med ”värdegrundsarbeten” och man försöker hitta någon för skolorna 
gemensam plan för att tydliggöra sin värdegrund. Skolorna har stora ambitioner att 
gemensamt med föräldrar och elever ta fram ett material som anger vilka värderingar och 
beteenden som accepteras och vilka som inte gör det. Det ska leda till en plan som alla kan 
ställa sig bakom och som blir ett signum för skolan. Vissa lärare tar tag i arbetet med liv och 
lust och kan nog få ut riktigt mycket i detta arbete. 
 
Under diskussioner i skolorna hör man dock ofta lärarkommentarer som ifrågasätter arbetet 
med värdegrunden. Man kan till exempel hävda att det bara handlar om att omformulera redan 
befintliga regler och många ser värdegrunden som ett nytt modebegrepp, endast som en text 
på ett papper. Om ett så viktigt arbete som värdegrunden bara blir tomma ord, måste något 
drastiskt göras för att ändra den inställningen. Förr fick våra elever en värdegrund med 
”modersmjölken”, värdegrunden fanns med i vardagen. Det gör den inte längre, rotlösa 
människor, TV- och videovåld, det snabba informationsflödet, allt detta suddar ut de värden 
och gränser som en gång var självklara. Utifrån den bilden måste skolan värna om den grund 
som bygger på människans unika värde, hennes okränkbarhet och hennes skyldigheter 
gentemot andra.  
 
Här ligger ett stort ansvar hos rektorer och enhetschefer att fundera på vilken ansträngning 
lärarna ska göra. Finns det inte något behov av att formulera en ny plan, blir motivationen 
svag. Svag motivation leder till ointresse och får man för många lärare som inte har något 
intresse för arbetet hamnar man snart i det tidigare nämnda modebegreppet och det hela blir 
en diskussion med tomma ord. 
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Jag anser också att ett förtydligande ifrån Skolverket skulle vara på sin plats. Det har som 
nämnts gjorts ett antal tillägg till Lpo-94 och vissa av dem berör värdegrundsfrågor, men man 
måste göra det hela mer tillgängligt och lättbegripligt.  
 
Slutligen: De nya generationerna ifrågasätter de gamla institutionerna, de anammar inte vad 
som helst, utan vill få svar på varför det är på ett visst sätt. Det viktigaste för tillfället är att 
formulera sig, sätta på pränt vilka värderingar vi vill att ungdomarna ska utveckla och 
respektera. Kan vi inte förklara och motivera det så kommer det ständigt att ifrågasättas. Det 
är inte i sig fel att ifrågasätta samhället och de värden vi har – det skapar utveckling – men 
vuxenvärlden måste vara beredd på frågorna och kunna svara på dem. Slutsatsen blir att visst 
finns det en officiell värdegrund i vårt samhälle, men den måste gestaltas, definieras på ett 
konkret sätt. 
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Intervju 2 – informant 2, friskolan 

Intervju 3 – informant 3, friskolan 

Intervju 4 – informant 4, friskolan 

Intervju 5 – informant 5, friskolan 

Intervju 6 – informant 6, kommunal skola 

Intervju 7 – informant 7, kommunal skola 

Intervju 8 – informant 8, kommunal skola 

Intervju 9 – informant 9, kommunal skola 

Intervju 10 – informant 10, kommunal skola 
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Bilaga: Mindmap 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

  Bakgrund  Utbildning   Lärarens huvud- 
     sakliga uppgift 
 
 
 Bakgrund    Läraryrket 
 

 
 

  Yrkesbana  Religiositet   Kall/fritt val? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokala styrdokument    Västerländsk 
   Arbete med humanism 
   Läroplaner 
 
 
 Styrdokumenten   Värdegrund 
 
 
 
 Lpo-94    Kristen etik 
 
 
 
Huvudfråga: Finns den etiken i kristen tradition och västerländsk humanism med 
i skolans verksamhet och kan den definieras? Vad bygger den på? 
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