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Kristen tradition eller västerländsk humanism – En diskursanalys av skolans värdegrund 

Inledning 
Så sent som i början på 1900-talet dominerade en kristen livsåskådning i Sverige. Kyrkan och 

staten var starkt knutna till varandra genom att staten var kyrkans överhuvud.1 Idag genomgår 

Sverige en sekularisering med 1951 års religionsfrihetslag och Svenska Kyrkans skilsmässa 

från staten år 2000 som steg i den processen. Parallellt med detta har en 

materialistisk/humanistisk livsåskådning blivit allt mer vanlig.2 Samma utveckling går igen 

även i den svenska skolan. Redan från folkskolans införande år 1842 har etiken haft stor 

betydelse i den svenska skolan. Till en början handlade det om fostran till gudstro och kristet 

liv och leverne. Det var viktigt att barn lärde sig följa regler det vill säga de normer som 

gällde i vuxenvärlden. I och med 1919 års undervisningsplan tog staten över folkskolans 

undervisning från kyrkan som hade haft ansvaret sedan starten. Detta ledde till att Luthers 

katekes togs bort som läromedel i folkskolan. Den ersattes istället med biblisk historia 

eftersom de bibliska, sedelärande historierna ansågs viktigare och lämpligare. Undervisningen 

skulle främja elevernas sedliga utveckling. Den moraliska kod som gällde ända fram till 1940-

talet var Gud och Fosterlandet, att bevara en värdegemenskap inom nationen som var baserad 

på kristen tro och tradition.3 

 

När religionens roll minskade efter sekelskiftet och vetenskapens roll istället ökade skiljdes 

fakta från värderingar i skolan. Vetenskapen kom att stå för det förra och kyrkan för det 

senare. Man skulle enbart lära ut det som var objektivt sant och beprövat. Det hängde ihop 

med folkhemmets skapande och den sociala ingenjörskonsten, att samhällsbyggandet skulle 

ske på sann, vetenskaplig grund. Folkhemmet byggde på solidaritet och jämställdhet och tron 

på den goda människan dominerade. Denna syn fick dock revideras i och med andra 

världskriget. Då fick man se vilka hemskheter människan och en totalitär stat kunde göra. 

Efter kriget kom nya värderingar att framhållas i den svenska skolan. Eleverna skulle nu 

fostras till demokratiska, ansvarstagande samhällsmedborgare samt till självständighet och 

kritiskt tänkande. Undervisningen skulle också vara objektiv utan att auktoritärt påtvinga 

eleverna en viss åskådning. År 1962 infördes  en ny skolordning, grundskolan. Nu skulle 

skolan vara gemensam för pojkar och flickor och alla skulle gå lika länge, nio år. Detta var en 

                                                 
1 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=320801 (031119) 
2 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=320410&i_word=svenska%20kyrkan (031119) 

 4

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=320801
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=320410&i_word=svenska%20kyrkan


Kristen tradition eller västerländsk humanism – En diskursanalys av skolans värdegrund 

jämlikhetsreform samt ett sätt att fostra alla till demokratiska medborgare på ett likvärdigt 

sätt.4 Det var också nu som begreppet läroplan i dess nuvarande betydelse introducerades. I 

läroplanen från 1969 (Lgr 69) togs termen fostran bort och ersattes med utveckling men den 

togs tillbaka i och med läroplanen från 1980 (Lgr 80).5 

 

Etiken är inte mindre viktig i dagens skola. Dagens läroplan (Lpo 94) inleds med ett kapitel 

som har fått namnet Skolans värdegrund och uppdrag där den värdegrund som skolan skall 

vila på presenteras. Den etik skolan ska arbeta efter förvaltas enligt Lpo 94 av ”kristen 

tradition och västerländsk humanism”.6 Detta är dock begrepp som är oklara till sin definition. 

Vid en närmare granskning av skolans läroplan blir det inte heller så klart vad som menas alla 

gånger med de värden som skrivs ut i värdegrunden. Det har gjort att skolverket har gett ut 

kommentarmaterial till läroplanen som hjälp till lärare i deras tolkningsarbete. Trots detta har 

forskare med olika perspektiv gripit sig an uppgiften att analysera skriften. Ett exempel på det 

är Göran Linde som skrivit Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori. Han gör en 

filosofisk analys och försöker komma fram till vad läroplansförfattarna egentligen menar.7 

Gaby Weiner och Britt-Marie Berge har ett annat perspektiv, de analyserar läroplanen utifrån 

ett könsperspektiv i boken Kön och kunskap.8 De har sina sätt att tolka begreppen i läroplanen 

och andra forskare gör undersökningar ur andra perspektiv. Olika tolkningar kommer som av 

naturliga anledningar fram till olika svar vilket visar att betydelsen inte är en gång för alla 

klarlagd. 

 

Anders Pilz skriver i sitt bidrag till läroplanens betänkande 1992 (SOU 1992: 94) att kristen 

etik inte är något kristet påfund utan att kristendomen förvaltar en slags allmänmänsklig etik, 

en naturrätt. Stommen i den kristna etiken; ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, 

det skall ni också göra för dem.”9 är en regel som finns i flera religioner om än med andra 

formuleringar och det är en regel som de flesta, oberoende av kultur och religion, kan skriva 

                                                                                                                                                         
3 Kennert Orlenius (2001) Värdegrunden – finns den? Stockholm: Runa, s. 46-53; SOU 1992: 94, s. 36, 41.  
4 Orlenius, s. 60f, SOU 1992: 94 s. 41. 
5 SOU 1992: 94. Skola för bildning. Stockholm: Allmänna förlaget., s. 35, 41. 
6 Lpo 94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Anpassad till att också 
omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket och Fritzes , s. 5. 
7 Göran Linde (2000) Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. 
8 Gaby Weiner & Britt-Marie Berge (2001) Kön och kunskap. Lund: Studentlitteratur. 
9 Bibel 2000 Örebro: Libris, Matteus 7:12  
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under på.10 Pilz menar att man måste skilja på etikens innehåll och dess drivkraft. 

Innehållsmässigt skiljer sig nödvändigtvis inte den kristna etiken från andra moralsystem men 

den har däremot en religöst motiverad drivkraft som andra moralsystem, till exempel 

humanismen, inte har.11  

 

I samband med vetenskapens frammarsch framträder den profanetiska humanismen. Den är 

religionskritisk och människan är människans enda mått och norm. Pilz kategoriserar till 

exempel Karl Marx som en profanetisk humanist, enligt honom var humanismen målet för att 

friköpa människan från förslavande religiösa villfarelser.12 I dagens Sverige är det den 

profanetiska humanismen som dominerar. Detta passar inte så bra överens med den kristna 

traditionen som i Lpo 94 åberopas i samma andetag.13  

 

Skolans etik skall alltså bygga på en etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism. Etiken nämns inte bara i läroplanen utan också i kursplanerna för de olika ämnena. 

I skolverkets text Med demokrati som uppdrag står det att kursplanerna vidareutvecklar 

läroplanens värdegrund. Kopplingen mellan styrdokumenten har gjorts tydlig för att varje 

ämne ska kunna konkretisera värdegrunden. Det räcker då inte att kopiera vaga uttryck rakt av 

utan en helhetssyn måste ligga i fokus under tolkningsarbetet.14  

 

Ovan har jag visat att en kristen etik bygger på en religiös världsbild och en sådan har en gud 

som ledmärke i etiken. Samtidigt har jag via hänvisningar till andra författare visat att den 

humanism som dominerar i Sverige är av profanetisk art det vill säga religionskritisk. Den 

bygger på en materialistisk världsbild och har människan själv som högsta ledmärke i etiken. 

De två moralsystemen torde alltså stå i konflikt med varandra då de bygger på olika 

världsbilder. Jag har också visat på att skolan trots detta har en värdegrund där de två 

moralsystemen betraktas som överensstämmande eftersom den gemensamma värdegrunden 

bygger på båda två i någon slags harmoni. Sigurdson menar att läroplanens värden är så vagt 

och allmänt formulerade att det inte går att lägga in någon speciell tradition av något slag i 

                                                 
10 SOU 1992: 94, s. 438f.  
11 SOU 1992: 94, s. 439.  
12 SOU 1992:94, s. 455f. 
13 Ola Sigurdson (2002) Den goda skolan. Om etik, läroplaner och skolans värdegrund. Lund: Studentlitteratur, 
s. 111f. 
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dem15 men i Med demokrati som uppdrag skriver skolverket att tolkningsfriheten av 

läroplanen är ett självändamål. Det är önskvärt att egna tolkningar kommer till stånd men att 

det kan bli problem om tolkningarna omfattar de gemensamma grundläggande värdena i vår 

demokrati.16 Det är alltså meningen att alla ska tolka läroplanen men att detta inte gäller den 

gemensamma värdegrunden. Problemet som då visar sig är att det, som jag har visat ovan, är 

möjligt att tolka fram två motstridiga traditioner i värdegrundskapitlet. Ska skolan undervisa 

om båda? Vilken ska då ha företräde?  

 

Texten visar på att de två moralsystem som det hänvisas till i Lpo 94 som värdegrundens 

hörnstenar för med sig en möjlig konflikt vilket i sådana fall kan få konsekvenser i 

tolkningarna av läroplanen.  

                                                                                                                                                         
14 Med demokrati som uppdrag – en temabild om värdegrunden (2000) Stockholm: Skolverket & Liber, s. 19, 34. 
15 Sigurdson, s. 112f. 
16 Med demokrati som uppdrag, s. 49. 
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Syfte/Frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att visa på om och i så fall hur den eventuella konflikten mellan de 

två motstridiga moralsystemen gestaltas i styrdokumenten. Jag undersöker även hur en grupp 

elevers ställningstaganden och värderingar överensstämmer med styrdokumenten. 

 

För att uppfylla syftet har jag brutit ut ett par frågor som hänvisar till det samma.  

• Gestaltas konflikten i styrdokumenten och så fall på vilket sätt? 

• Hur överensstämmer elevernas värderingar med de värden som ställs upp i 

styrdokumenten? 
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Tidigare forskning 
Det fält jag rör mig inom i undersökningen är tvådelat. Dels gör jag en läroplansanalys och 

dels gör jag en undersökning som hamnar i livsåskådningsfältet. Det är därför av vikt att 

presentera forskning inom båda dessa områden. 

 

Vad är den västerländska humanism som läroplanen åberopar? Det är en fråga som Ola 

Sigurdson ställer och försöker svara på. Det finns enligt honom flera definitioner av 

humanism. Det började med renässanshumanismen på 1500-talet och fortsatte med Erasmus 

av Rotterdam. Det finns 1900-talets nyhumanism, kristen humanism, marxistisk humanism 

och existentialistisk humanism. Listan kan göras lång. Idag är humanism ofta profanetisk, 

alltså religionskritisk, och passar således inte alls ihop med begreppet kristen tradition som 

står i samma mening i läroplanen. Är begreppet bara ett uttryck för en human etik som följer 

FN:s mänskliga rättigheter? Då måste man komma ihåg att det har växt fram ur en 

västerländsk naturrättslig filosofi och behöver inte vara en etik som är given för alla 

människor i alla kulturer.17  

 

Sigurdson anser att det inte är lättare att definiera begreppet kristen tradition. Det finns 

nämligen inte endast en kristen tradition i världen. Det innebär att det inte heller finns en 

enhetlig kristen etik. I Sverige idag finns det en mängd olika traditioner t.ex. lutherska, 

baptistiska, romersk-katolsk, metodistiska och ortodoxa. I Sverige har den lutherska 

traditionen länge varit den dominerande. Det är en tradition som ibland förespråkat det 

”rättfärdiga kriget” och således legitimerat ett antal krig. Den baptistiska traditionen som 

genom frikyrkorörelsen haft en framträdande roll i demokratins framväxt i Sverige har varit 

starkt pacifistisk. Vad som menas i läroplanen är snarast en kristendom som passar ihop med 

den västerländska humanismen, annars skulle det vara två traditioner som står i strid med 

varandra. Sigurdsson menar att läroplanens värden är så allmänt hållna att de inte går att lägga 

in i någon speciell tradition av något slag utan begreppen är en politisk kompromiss bland de 

borgerliga partier som arbetade fram läroplanen.18 

 

                                                 
17 Sigurdson, s. 111f. 
18 Sigurdson, s. 112f.  
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Sigurdson skriver att båda begreppen har sina kritiker. De som är kritiska mot begreppet 

kristen tradition menar att det kan tolkas som ett kvarhållande av kristendomen som bättre än 

andra moralkoder samt som ett försök att hålla fast vid den gamla statsreligionen. Sigurdsson 

undrar om  en viss religion ska ha formuleringsföreträde i läroplanen när en så stor del av 

eleverna inte är kristna? Skolan blir då ett medel att hålla kvar kristendomens kulturella 

dominans i Sverige. Att västerländsk humanism kritiseras mindre beror enligt Sigurdson på att 

begreppet är vagare samt att många tar det som självklart, att vårt liberala västerländska sätt 

att leva är det riktiga.19 

 

Christer Hedin håller med Sigurdson då han menar att det är näst intill omöjligt att veta vad 

som är kristen tradition och västerländsk humanism. Hedin kartlägger humanismen ända från 

Platons dagar och kristendomen från Jesu liv. När det kommer till vad det är vi ska följa i 

läroplanen menar han att företrädare för både humanismen och kristendomen har varit för 

slaveri, tortyr och dödsstraff. Han menar dock att båda riktningarna har gett oss bra 

vägledning men har svårt att räcka till i dagens samhälle med alla nya problem som 

människan ställs inför. Det finns dock en möjlig och då olöslig konflikt mellan kristendom 

och humanism. Den ligger i att de två har olika grund för sanningen. Kristendomen grundar 

sina sanningar i Gud medan humanismen har tron på människan som garant för sanningen20 

 

Bengt Gustavsson skriver i Världsbilder- synen på människa, samhälle, kultur att 

västerländsk humanism är en vag term och att varje tid utformar sin egen humanism. Det som 

dock kännetecknar humanismen i alla tider är att den utgår från människan. Människan har 

det högsta värdet i samhället och naturen. Människovärdet är humanismens särmärke. Vad 

gäller alla människors lika värde är svaren mer differentierade. Det finns dock två utmärkande 

traditioner enligt Gustavsson. En som går mot elitism, att de mest utvecklade människorna har 

högre värde och en tradition som menar att alla är lika värda av naturen.21   

 

 

                                                 
19 Sigurdson, s. 113f. 
20 Christer Hedin (2001) ”Kristen tradition och västerländsk humanism” i Linde (red.), kap 7. 
21 Bengt Gustavsson (1988) Världsbilder – Synen på människa, samhälle, kultur. Stockholm: Wahlström & 
Wihlstrand, s. 44ff. 
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 Christer Hedin och Pirjo Lahdenperä skriver i sin bok Värdegrund och samhällsutveckling att 

den kristna etik som åberopas i läroplanen inte är en kristen etik utan en allmänmänsklig etik. 

Den kallas för kristen för att kristna omfattas av den.22  

 

Författarna skriver att skolans värdegrund alltid haft till uppgift att framhäva samhällets 

värderingar till eleverna. Detta uppdrag är konstant men vilka värderingar som gäller ändras. 

Det som gällde 1842; sparsamhet, flit, lydnad och sexuell återhållsamhet, känns inte lika 

grundläggande idag utan nu är det demokrati, människovärde och mänskliga rättigheter som 

är de primära värdena. De skriver vidare att värdegrunden idag går att dela in i tre delar, dessa 

är förutsättningar, ideal och dygder. Under förutsättningar betonas framför allt demokratin. 

Under ideal finns de värden som skall prägla skolans arbete och under dygder återfinns de 

egenskaper skolan skall inpränta.23 

 

Hedin och Lahdenperä för en diskussion kring vem värdegrunden är till för och menar att den 

är exkluderande då den pratar om vårt samhälle och det gemensamma kulturarvet. De påpekar 

att det i dagens Sverige finns många kulturer och att det kan vara svårt att fokusera på ett 

gemensamt kulturarv. De menar vidare att det finns värden i värdegrunden som vissa grupper 

i samhället kan ha svårt att identifiera sig med.24 

 

Svens G Hartmans syfte med boken Barns tankar om livet var att inte som tidigare forskning 

ta reda på hur barn tänker utan på vad. Han ställer till detta syfte frågan: vad funderar barn på? 

Han menar att man i en sådan studie bör utgå från ett barnperspektiv precis som tidigare gjorts 

i studier om barnkultur. Det bör ske utan en filtrering genom teorier om barns 

begreppsbildning, socialisation och personlighetsutveckling. Han kopplar däremot inte sin 

undersökning, som baseras på tidigare statliga undersökningar, till skolans styrdokument utan 

plockar ut barnen ur sin kontext.  De äldre barnen i undersökningen, barnen i 

mellanstadieåldern, har ännu mer långtgående funderingar än deras yngre kamrater. Även om 

jaget och familjen fortfarande tar upp stor del av tänkandet så har ämnen som internationella 

företeelser, livsprocesser samt existensfrågor blivit en väsentlig del av barnens funderingar. 

                                                 
22 Christer Hedin & Pirjo Lahdenperä (2000) Värdegrund och samhällsutveckling. Göteborg: HLS Förlag, s. 14. 
23 Hedin & Lahdenperä, s. 19f. 
24 Hedin & Lahdenperä, s. 38. 
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Sammantaget hos alla barn i undersökningen var ämnen som ensamhet, rättvisa, glädje, livet, 

döden och framtiden vanligast förekommande. Hartman vill dock påpeka att vad som är en 

livsfråga är väldigt individuellt och att det inte går att hitta två barns som tänker exakt lika.25 

 

Roland Hallgren är i sin bok På jakt efter livets essens ute efter att fånga barns tankar och 

attityder till livet. Han tror att det finns en dubbel världsbild hos människan, en 

naturvetenskaplig och en andlig sida som orienteringsmedel i tillvaron och vill se om det 

stämmer. Han avslutar med ett kapitel i mer religionsdidaktisk anda där han går in i skolans 

styrdokument. Eftersom han i undersökningen har funnit en andlighet hos barnen undersöker 

han här andlighetens utrymme i styrdokumenten. Han menar att det inte finns ett andligt 

perspektiv i dessa och saknar även en uttalad rätt till andlig utveckling. Han menar att denna 

utveckling är viktig i utvecklingen av mänsklighet. Skolan måste ta fasta på känslor och 

existensens villkor för den egna utvecklingen och det behöver stå i läroplanen. I kursplanen 

för religionsämnet finns det goda intentioner även om det är ett snävt vetenskapligt 

perspektiv. Termen andlighet lyser dock även här med sin frånvaro. Han menar att då 

styrdokumenten skriver att människan är en politisk, ekonomisk och kulturell varelse också 

kunde få vara en andlig varelse.26 

                                                 
25Sven G Hartman (1986) Barns tankar om livet. Stockholm: Natur och Kultur.  
26 Roland Hallgren (2003) På jakt efter livets essens- om spekulerande grundskolebarn. Lund: Studentlitteratur. 
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Teori och metod 
Här tar jag upp och presenterar den teori som står som grund i arbetet samt de metoder som 

jag använder. 

 

Diskursbegreppet och diskursanalys 
Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips definierar en diskurs som ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen”. I fokus står språket. Språket är strukturerat i olika mönster 

som våra uttalanden följer när vi agerar inom olika områden. Diskursanalys i sin tur är att 

analysera dessa mönster. Språket är inte bara en kanal genom vilken information om 

sinnestillstånd och beteenden förmedlas eller fakta om världen kommuniceras. Språket är en 

maskin som konstituerar den sociala världen, identiteter och relationer. Därmed är en 

förändring i diskursen också en förändring i det sociala.27  

 

Världen säger inte själv hur den skall uttryckas. Winther Jörgensen och Phillips menar att vi 

måste tillskriva den betydelse. Det gör vi genom att sätta tecken för tingen. Ordet 

grundskoleelev har ingen naturlig förbindelse med den unga individ vi tänker på när vi hör 

ordet. Vi har dock lärt oss konventionen att ordet eller tecknet grundskoleelev betecknar just 

individen som lär sig saker i skolan. Tecknets betydelse kommer från dess relation till andra 

tecken.28 Diskursanalysen bygger på en poststrukturalistisk språkfilosofi som menar att 

verkligheten blir förstålig för oss genom språket. Språket bygger verbala modeller av 

verkligheten samtidigt som det bidrar till skapandet av verkligheten. Verkligheten finns 

visserligen redan men det är språket som gör den begriplig för oss. Skolan finns där vare sig 

vi pratar om den eller inte, men när någon nämner begreppet skola får olika människor olika 

bild av den beroende av vilken diskurs de befinner sig i. För en lärare är den en arbetsplats, 

för en elev kan den vara ett tvång och för en förälder kan den representera en språngbräda till 

ett bättre liv för barnet. Ingen av dem har mer rätt än den andra men ingen har heller mer fel.29 

 

                                                 
27 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, s. 7,16. 
28 Winther Jörgensen & Phillips, s. 16. 
29 Winther Jörgensen & Philips, s. 15. 
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Det är, enligt Winther Jörgensen och Phillips, inte diskursanalysens roll att komma in bakom 

diskursen, att få fram vad människan verkligen menar eller att se hur verkligheten verkligen 

ser ut bakom diskursen. Forskaren är själv en del av den kultur han undersöker och delar 

därmed många av de självklarheter som ligger i hans material. Diskursen blir i sig föremålet 

att undersöka. Man ska arbeta med det som har sagts eller skrivits för att se mönster i 

utsagorna och vilka konsekvenser olika diskursiva framställningar kan få. Ett problem till som 

dyker upp är att det i den socialkonstruktionistiska teorin, som diskursteorin är en del av, är 

konstaterat att det inte finns några objektiva sanningar, att något är rätt och något är fel. Hur 

skall man då som forskare kunna påstå att det man kommer fram till är sanning och bättre än 

andras representationer av världen? Det är ett problem som är inbyggt i alla 

socialkonstruktionistiska angreppssätt. Det kan vara så att man får accepterar att ens 

representation är en bland många andra. Det som krävs är att man som forskare redogör för 

hur man står i förhållande till de diskurser man undersöker och vilka konsekvenser det kan 

få.30 

 

Diskursteori 
Diskursteorin introducerades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe och jag bygger min 

redogörelse av diskursteorin utifrån Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 

beskrivning av Laclau och Mouffes tankar.  

 

Enligt Winther Jörgensen och Phillips syftar diskursteorin till att få förståelse för det sociala 

som diskursiv konstruktion. Den övervägande tanken i diskursteorin är att sociala fenomen 

aldrig är färdiga eller totala. Betydelse kan aldrig fixeras, vilket gör att det ständigt pågår en 

strid om definitioner av samhälle och identitet. Diskursen omformas ständigt i kontakten med 

andra diskurser. Dessa kämpar hela tiden om att få hegemoni, makt, att låsa fast betydelsen på 

sitt eget sätt.31 

 

Diskursen etableras genom definieringen av några speciella tecken, nodalpunkter, som andra 

tecken samlas och definieras kring. Detta sker genom artikulation, ett teckens identitet 

                                                 
30 Winther Jörgensen & Phillips, s. 28f. 
31 Winther Jörgensen & Phillips, s. 13, 31. 
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förändras så fort det sätts i relation till andra tecken. Artikulationen etablerar betydelse av ett 

begrepp genom att sätta detta i bestämda förhållanden till andra tecken. I en skoldiskurs får 

begreppet lärare sin betydelse genom att sättas i förhållande med begrepp som elev, rektor, 

skolsköterska och SYO-konsulent etcetera. Diskursen blir en helhet där tecknens betydelse 

fixeras i förhållande till varandra och därmed utesluter alla andra betydelser och andra sätt 

som de kan vara relaterade till varandra. Diskursen är alltså en reducering av möjligheter. Den 

stoppar andra betydelser och försöker skapa entydighet. Problemet för diskursen är att den 

aldrig kan bli helt tillsluten, den undergrävs och förändras ständigt av andra diskurser. På 

grund av dessa angrepp av andra diskurser kan den specifika diskursen aldrig bli mer än en 

tillfällig tillslutning. Det tecken som inte slutgiltigt har fått sin mening fixerad utan är 

mångtydigt kallas för element. Diskursen försöker alltid göra elementen till moment, det vill 

säga tecken som har en fast betydelse, genom att reducera deras mångtydighet till entydighet. 

Historia är ett begrepp som beroende på vem man frågar betyder olika saker. I skoldiskursen 

reduceras dess mångtydighet genom att definiera vad det betyder i kursplanen. Ett tecken kan 

vara både en nodalpunkt och ett element och är ofta det också. Nodalpunkter är ofta så vaga 

att de kan ha många olika betydelser.32 I den politiska diskursen är demokrati en nodalpunkt, 

det är ett av de viktigaste begreppen. Samtidigt är det ett begrepp som kan ha väldigt många 

betydelser. En socialist kan till exempel ha en annan syn på vad demokrati innebär än en 

liberal. 

 

Det går inte att skilja på diskursiva och icke-diskursiva fenomen då alla sociala praktiker är 

diskursiva. Det betyder dock inte att allt reduceras till språk. Det finns en fysisk verklighet 

men den är helt överlagrad av den sociala och i diskursteorin är alla sociala fenomen 

organiserade efter samma principer som språket. Precis som tecknen får sin betydelse genom 

att skilja sig från varandra får sociala handlingar sin betydelse i relation med andra 

handlingar. En handling får sin betydelse genom att skilja sig från andra handlingar. Att 

skriva alla rätt på ett prov får betydelse genom att det skiljer sig från andra handlingar som att 

skriva hälften rätt eller att inte göra provet alls. Därför kan alla sociala praktiker ses som 

artikulationer då de reproducerar eller förändrar de vanliga betydelsetillskrivningarna.33  

 

                                                 
32 Winther Jörgensen & Phillips, s. 33ff. 
33 Winther Jörgensen & Phillips, s. 42f. 

 15



Kristen tradition eller västerländsk humanism – En diskursanalys av skolans värdegrund 

Vid en bestämd tidpunkt står vissa diskurser i strid med varandra och gör det möjligt att se hur 

det går att se verkligheten ur olika perspektiv. Vid en annan tidpunkt kan en diskurs vara så 

hegemonisk att man ser den som självklar och som en ren sanning. I dag ser vi till exempel 

skolan som en självklarhet i samhället. Alla barn ska gå i skolan i minst nio år. Det kan bli så 

självklart att vi inte längre kan se att det inte alltid har varit så. Går vi tillbaka 100 år var 

diskursen en helt annan. Då var en skolgång längre än sex år något för de rika och 

privilegierade. De diskurser som är så självklara för oss att vi glömmer att de är tillfälliga, 

kontingenta, benämns som objektiva. Gränsen mellan det politiska och det objektiva, det som 

står i strid och det självklara är inte någon järnmur utan en historisk gräns. Det som en gång 

ses som objektivt kan när som helst artikuleras och bli politik igen. Mellan politik och 

objektivitet finns det som kallas hegemoni, vägen från politik till objektivitet styrs av 

hegemoniska interventioner, alternativa verklighetsuppfattningar undertrycks och en specifik 

uppfattning blir den naturliga och riktiga. Hegemoni är när alternativa betydelsebildningar 

undertrycks och den dominerande diskursens betydelsebildning ses som den naturliga och 

riktiga. Det är dock svårt för en diskursanalytiker att avskärma sig från den objektivitet han 

själv delar. Därför kan det vara av nytta att använda historien och andra kulturer för att se och 

ifrågasätta sina egna självklarheter.34  

 

I diskursteorin är all artikulation kontingent, möjlig men inte nödvändig och det enda sätt vi 

kan se vilka konsekvenser en diskursiv strukturering kan få är genom att se på vilka 

möjligheter som stängs ute.35 I en politisk diskurs är skolan en plats där lärande ska ske. 

Eleverna är där för att utvecklas både personligt och intellektuellt. Det är en möjlig 

betydelsegivning men inte nödvändig. Det skulle kunna vara så att skolan sågs som en 

avstjälpningsplats för barn så att de vuxna kan gå till arbetet utan att behöva oroa sig över var 

barnen är. Den skulle också kunna ses om en institution som fostrade eleverna i den rätta tron. 

 

I det praktiska analysarbetet kan man sedan utgå från att hitta nodalpunkterna i diskursen. 

Sedan undersöker man hur dessa knyts ihop med andra tecken för att se hur diskursen är 

organiserad. Eftersom nodalpunkterna är tomma i sig måste de ges mening. Det görs genom 

ekvivalenskedjor, kedjor där nodalpunkterna sätts i förbindelse med andra tecken som ger 

                                                 
34 Winther Jörgensen & Phillips, s. 43f. 
35 Winther Jörgensen & Phillips, s. 45. 
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dem innebörd. Begreppet demokrati knyts till exempel ihop med begrepp som rösträtt, 

åsiktsfrihet, jämlikhet och tryckfrihet, däremot inte med begrepp som censur, envåldshärskare 

och förtryck. Man kan alltså karaktärisera diskursen genom att klarlägga de kedjor av 

betydelser som de ekvivalerar. Men utgångspunkten i diskursteorin är att diskurser aldrig är 

helt stabila och därför är grunden för analysen att lokalisera konflikterna i det material man 

har framför sig. 36  

 

Intervjumetod 
Jag har valt att göra en del av studien med intervjun som medel för datainsamling. I den 

kvalitativa ansatsen är en ostrukturerad intervju den vanliga metoden. Som intervjuare har 

man ett löst intervjuschema där det är fullt tillåtet att komma in på bispår. Det är inte som i en 

surveyintervju viktigt att följa vad intervjuaren anser viktigt utan vad intervjupersonen anser. I 

en ostrukturerad intervju är associationer och avvikelser från ämnet inte en störning utan en 

tillgång och kunskapskälla. Som intervjuare är man inte bara ute efter enkla raka svar utan 

man vill komma åt synsätt och uppfattningar som kan vara svåra att få fram med 

standardiserade frågor.37 

 

För att få reda på vad ungdomar tänker och tycker är det bäst att möta dem och diskutera med 

dem. Det är vid ett direkt möte det går att ställa följdfrågor och gå vidare på eventuella 

sidospår som dyker upp. Den möjligheten finns inte vid enkätundersökningar. Ett problem 

som dock kan uppstå speciellt vid intervjuer om känsliga ämnen är att det kan vara svårt att få 

intervjupersonen att öppna sig för en person han inte känner och berätta om sina innersta 

tankar. Därför har jag valt en undersökningsmetod som kallas fokusgruppsundersökning, den 

går ut på gruppintervjuer. Mogens Kjaer Jensen menar att människan är en social varelse och 

att en gruppintervju kan fungera som ett drivhus där parterna konfronteras med de andras 

åsikter och tvingas att ta ställning och motivera sina egna åsikter.38  

 

                                                 
36 Winther Jörgensen & Phillips, s. 57f. 
37 Alan Bryman (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur, s. 58ff.  
38 Mogens Kjaer Jensen (1995) Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur, s. 
83. 
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Fokusgruppen 

David L Morgan skriver att fokusgruppen främst är en kvalitativ forskningsmetod eftersom 

den är till för att skapa djupare förståelse om deltagarnas tankar och erfarenheter.39 

 

En erfarenhet jag har från mina kontakter med skolvärlden och elever är att de har lättare att 

öppna sig i en grupp med kamrater än när de sitter ensamma med någon de inte riktigt känner. 

Det blir en öppnare stämning och de vågar säga vad de tycker och känner. Victoria Wibeck är 

inne på samma spår. Hon menar att rekrytering ur en redan existerande grupp leder till att alla 

vågar delta i diskussionen.40  

 

Det finns även nackdelar med gruppintervjun. Kjaer Jensen menar att man som intervjuare 

måste ha i bakhuvudet att deltagarna kan få en bromsande effekt på varandra, att de tvingas ta 

hänsyn till de andra deltagarna och inte alltid säger vad de tycker. Det är främst vid känsliga 

ämnen som attityder till invandrare och sexuellt beteende. Det går heller inte att få klarhet i 

enskilda individers kunskaper. När en person har sagt något går det inte att undersöka om de 

andra också visste det.41  

 

När personerna i gruppen känner varandra kan det dyka upp problem med maktrelationer och 

intressekonflikter vilket kan göra det svårt att få fram sanningen.42 Det gör att valet av grupp 

blir väldigt viktig. Jag tror dock att fördelarna väger upp nackdelarna. Det är viktigt att få 

gruppen känna sig avslappnad och trygg och det är lättare att få personer som är bekanta med 

varandra att känna sig så. 

 

För att få största möjliga kvalitet på intervjun bör gruppen inte ha mer än tio medlemmar och 

det optimala antalet är sex till sju personer. I en sådan liten grupp är risken för uppdelning 

minimal och även de lite blygare personerna bör kunna komma till tals. Det finns även tid till 

att höra allas åsikter och det blir lättare för intervjuaren att hålla kontrollen över grupp och 

                                                 
39 David Morgan (1998) Focus Group kit 1. The Focus group guidebook. Thousand Oaks: Sage publ, s. 11. 
40 Victoria Wibeck (2000) Fokusgrupper, Om fokuserande gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: 
Studentlitteratur, s. 52. 
41 Kjaer Jensen, s. 84. 
42 Kjaer Jensen, s. 84. 
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intervju.43 David L Morgan menar att det vid olika tillfällen lämpar sig med olika storlek på 

gruppen. Han förordar en liten grupp när deltagarna är känslomässigt engagerade i ämnet eller 

när de är väl insatta i det. Han menar även att den lilla gruppen är att föredra när ämnet är 

kontroversiellt och/eller komplext. Hans starkaste argument för den lilla gruppen är dock att 

deltagarna får möjlighet att säga det de vill, en möjlighet som begränsas av tiden i en större 

grupp.44 

 

Vid en ostrukturerad intervju bör områdena i intervjun vara breda. Wibeck menar att 

moderatorn eller intervjuaren bara går in när det blir tyst, när något ämne riskerar att hoppas 

över eller när diskussionen tappar fokus. Nya ämnen behöver ofta inte heller tas upp genom 

frågor utan moderatorn kan helt enkelt beskriva ett problemområde och fråga vad deltagarna 

tycker om det rent allmänt för att diskussionen ska komma igång. I och med det kommer 

ämnena att gå in i varandra och övergångarna komma automatiskt. Det är dock bra att ha en 

avslutningsfråga av typ; är det någon som vill tillägga något? Den frågan kan få diskussionen 

att komma igång igen om någon av deltagarna kommer med något nytt.45 

 

Moderatorns roll i en ostrukturerad intervju är, enligt Wibeck, att introducera ämnet och att 

ingripa när det behövs. Han skall med andra ord hålla sig så passiv som möjligt. Det gäller 

dock att vara engagerad och en aktiv lyssnare som har förståelse och medkänsla för deltagarna 

men samtidigt är opartiskheten viktig. Det kan vara svårt att hitta en lämplig nivå för sina 

inlägg att uppmuntra och hålla med deltagarna. Man ska ju helst inte visa var man själv står i 

frågan. Om moderatorn håller med en deltagare för mycket finns en risk att övriga deltagare 

inte vågar ta en motsatt position av rädsla för att den är fel.46 

 

En bra hjälp till dokumentationen av intervjun är att spela in diskussionen på band. En fördel 

med att endast använda bandspelare, till skillnad mot videokamera, är att deltagarna snart 

glömmer att den finns och vågar prata fritt. Ett problem är att det vid transkriberingen kan 

                                                 
43 Kjaer Jensen, s. 85. 
44 David Morgan (1998) Focus groupkit vol. 2, Planning focus groups. Thousand Oaks: Sage publ. 
45 Wibeck, s. 71ff. 
46 Wibeck, s. 71ff. 
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vara svårt att veta vem som säger vad. Som hjälp kan man då föra små korta anteckningar 

vem som pratar.47 

 

Vid mina intervjuer var det precis som nämnts ovan svårt få vetskap om den enskilde 

individens kunskaper men det var inte heller det jag var ute efter. Jag ville se deras 

värderingar och de kom fram i diskussionen eleverna emellan. Eftersom gruppen var liten var 

det i förväg stora problemet att hålla isär rösterna på bandet inte så stort, som hjälp 

antecknade jag i vilken ordning de pratade och vid transkriptionen kunde jag jämföra 

anteckningarna med bandet.  

 

Jag använde mig av diskursteorin vid analysen av både styrdokument och intervjuer. 

Avgränsning/Urval 

Här visar jag vilka avgränsningar jag har gjort för att arbetet ska vara överskådligt och möjligt 

att bearbeta. Avgränsningen gäller både metod och ämne. 

 

Materialinsamling 
Jag har valt att studera de styrdokument som skolorna främst arbetar med nämligen läroplan 

och kursplan. Med utgångspunkt från mitt problemområde har jag valt att undersöka 

kursplanerna för de naturorienterade ämnena då de bygger på en materialistisk världsbild samt 

de samhällsorienterade ämnena då religionsämnet ingår i detta block och det ämnet till stor 

del tar upp världsåskådningar som bygger på en religiös världsbild. Det är i dess ämnen som 

konflikten mellan humanism och kristendom är mest tydlig. Jag har studerat och försökt hitta 

mönster och konflikter i dessa dokument. Beträffande undersökningens andra del, att se hur 

elevernas värderingar passar in i den politiska diskursen, har jag valt att studera ungdomar i 

15-års åldern eftersom tidigare forskning inom livsåskådning och barn har riktat in sig på 

yngre barn. Dessutom är det de högre åldrarna jag kommer att jobba med i mitt framtida yrke 

och det är därför intressant att få ökad kunskap om deras föreställningar. Det är även 15-

åringarna som har gått längst i skolsystemet och borde ha tagit åt sig läroplanens intentioner 

mest. De informanter jag fick tillgång till var en grupp frivilliga bestående av tre killar och tre 

                                                 
47 Wibeck, s. 79. 
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tjejer ur en niondeklass i en cityskola belägen i en mellansvensk medelstor kommun. Innan 

jag började med intervjuerna träffade jag dem vid ett tillfälle och gick igenom vad som skulle 

hända, vilka ämnen vi skulle ta upp och att jag skulle använda mig av en bandspelare som 

hjälp för minnet.  

 

Då fokusgruppundersökningar är tidskrävande har jag valt att koncentrera mig på en skola. 

Det ger visserligen problem i eventuell generalisering av ungdomars tänkande men å andra 

sidan har jag fått djupare kunskaper om dessa ungdomar då jag har kunnat träffa dem vid ett 

flertal tillfällen. 

  

Det finns många angreppssätt för att komma åt ungdomars tankar kring livsfrågor och deras 

värderingar. Då värdegrunden i sig är så vag har jag valt att försöka få en övergripande bild 

kring ungdomarnas värderingar genom att gå på flera olika områden i intervjuerna. 

 21
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Analys 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985: 1100) slår fast att 

verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

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

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

     Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 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 skall vara icke-konfessionell.  

     Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.48 
 

Ovanstående citat är hämtat ur den svenska grundskolans värdegrund. Just denna passage står 

som fundamentet i värdegrunden. Många av de begrepp och formuleringar som återfinns i 

texten är vaga och öppet formulerade och uppmuntrar till tolkningar. Jag kommer i 

undersökningen analysera dessa och hur de artikuleras genom konkretiseringar i resten av 

läroplanen samt kursplanerna. Eftersom en diskurs är en reducering av möjliga betydelser är 

ett sätt att se vad den är att undersöka vilka betydelser den ignorerar. Det görs genom att 

lokalisera de konflikter som finns i materialet. 

 

Kristen tradition och västerländsk humanism 
I inledningen gjorde jag ett försök att visa på hur skolans värdegrund baseras på två 

egentligen konkurrerande livsåskådningar. Begreppen kristen tradition och västerländsk 

humanism är väldigt vaga och öppna uttryck och det går inte att hitta en definition utan många 

tolkar begreppen olika. De värden som presenteras i styrdokumenten är inte heller de värden 

som endast finns in en av de två traditionerna och inte heller endast i de båda tillsammans. 

Värdena är sådana att de flesta människor kan ställa sig bakom dem. Inte ens genomgången 

av värdena och den mening de ges genom ekvivalenskedjorna som visas ovan har gett prov på 

 22



Kristen tradition eller västerländsk humanism – En diskursanalys av skolans värdegrund 

om de är kristna värden eller humanistiska värden. För att se vilken tradition som dominerar 

måste ytterligare undersökning göras. 

 

Undervisningen i skolan får inte vara konfessionell.49 Det är ett bevis för att den humanistiska 

tolkningen har företräde. Enligt Lpo 94 får dock ingen åskådning framhävas i undervisningen, 

vilket då det står i motsats till både kristen som humanistisk etik. När dessa skrivs ut i Lpo 

väljs samtidigt andra åskådningar bort vilket kan tolkas som att kristen och humanistisk etik 

är förmer än andra. 50 

 

Resonemanget går att föra vidare genom en analys av kursplanerna. I kursplanen för de 

naturorienterande ämnena står det att naturvetenskapen har vuxit fram ur människans sökande 

efter svar på de frågor som rör den egna existensen. Naturvetenskapen leder till en världsbild 

som skiljer sig från de världsbilder som utgår från andra förklaringsmodeller. I 

undervisningen skall naturvetenskapens världsbild jämföras med ”andra kulturers 

förklaringssätt, förklaringar i myter, i sagor och i äldre tiders naturvetenskap”. 

Undervisningen inom dessa ämnen skall sedan leda fram till att eleven utvecklar en förmåga 

att använda kunskaperna i ämnena till att stödja sina ställningstaganden.51 Eleven skall när 

han/hon går ut nionde året ”ha insikt i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det 

naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier liksom å 

andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor”.52  

 

I biologiämnet skall eleven utveckla kunskap om livets betingelser och kunna se sig själv och 

andra livsformer i ett evolutionsperspektiv. I uppnåendemålen står att eleven skall kunna 

känna till grunddragen i livets utveckling i ett evolutionistiskt perspektiv. Inom fysikämnet 

skall elevens lära sig hur jorden bildades och hur livet uppkom vilket ger en bakgrund till 

existentiella frågor. Han/hon skall också kunna använda fysiken som grund för 

                                                                                                                                                         
48 Lpo 94, s. 5. 
49 Lpo 94, s. 5. 
50 Lpo 94, s. 6. 
51 Grundskolan Kursplaner och betygskriterier (2000) Stockholm: Skolverket och Fritzes, s. 46ff. citat s. 48. 
52 Kursplaner och betygskriterier, s. 50. 
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ställningstaganden kring existentiella frågor som jordens tillkomst, livets betingelser, livet på 

andra planeter och resursfrågor.53 

 

Inom de samhällsorienterande ämnena är det viktigt att eleven utvecklar ett kritiskt 

förhållningssätt till olika källors sanningshalt och relevans, till skillnad från de 

naturvetenskapliga ämnena där eleven skall granska andra synsätt kritiskt utifrån ett 

naturvetenskapligt perspektiv. En likhet med de naturvetenskapliga ämnena går att hitta i 

kursplanen för religionskunskap. Där de naturvetenskapliga ämnena uppkom ur människans 

sökande efter svar på de existentiella frågorna står det i kursplanen för religionsämnet att 

ämnets utgångspunkt är människans frågor inför livet och tillvaron. Det ska även bidra till att 

utveckla förmågan att reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning. Ämnet är menat att 

främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning. Bedömningen av eleven 

skall ske utifrån dennes ”reflektioner angående rätt och orätt, rättvisa och relationer samt 

frågor kring livets ursprung, mål och mening, synen på människa och samhälle samt frågor 

om gudstro och gudsuppfattning”.54  

 

Ledorden i religionsämnet är reflektion, formulera tankar och samtala kring. Detta går att 

jämföra med de naturvetenskapliga ämnena där eleven ska få kunskap om, ha insikt i etcetera. 

Det går alltså att se ett mönster här. När det handlar om etiska ställningstaganden inom 

religion skall dessa baseras på reflektioner och samtal men i samma ställningstaganden i 

naturkunskapsämnena skall baseras på kunskaper och insikter. Det går alltså att skönja en 

dominans av humanistisk/materialistisk livsåskådning i styrdokumenten. Jag baserar detta 

uttalande på att de naturvetenskapliga ämnena ges en högre status när det hela tiden talas om 

fakta och kunskaper i samband med dessa medan det i religion talas om reflektioner och 

ställningstaganden.    

 

Läroplanen ger i och med formuleringen kristen tradition och västerländsk humanism grunden 

för en tolkningskonflikt. Läroplanen är skriven i en politisk diskurs. Den är beställd av 

regeringen och godkänd av riksdagen. Det är något som kanske ska has i beaktande vid 

tolkning av Lpo 94. Problemet med formuleringen är att den öppnar upp en möjlighet för två 

                                                 
53 Kursplaner och betygskriterier, s. 51ff, 56f. 
54 Kursplaner och betygskriterier, s. 70, 81ff, citat s. 84. 
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andra diskurser att ta strid för sina betydelsetillskrivningar av värdena i läroplanen, den 

kristna diskursen och den humanistiska diskursen. Det är alltså inte längre en diskurs kring 

värdegrunden utan en diskursordning där tre diskurser strider kring betydelserna.  

 

Demokrati 
Enligt Lpo 94 vilar hela skolväsendet på demokratins grunder, vilket framgår av citatet ovan. 

Demokratin är alltså nodalpunkten i diskursen kring värdegrunden. Begreppet är dock så vagt 

att det också är ett element. För att ge det mening sätts det in i sammanhang. Ett resonemang 

förs i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena, där appliceras demokratibegreppet på 

hela samhället i stället för på skolan som i Lpo 94. I kursplanen står att den demokratiska 

värdegrunden är fundamentet i det svenska samhällets besluts- och rättssystem och att det är 

viktigt att varje människa utvecklar ett personligt förhållningssätt och en tilltro till denna 

värdegrund som utgångspunkt för sitt tänkande och handlande.55 Vad menas då med 

demokrati i Lpo 94? Det är mångtydigt begrepp. Det kan stå för styrelseform eller statsskick 

men det kan också vara uppmaning till personliga ställningstaganden för de oförytterliga 

värden56 som finns samt att göra ställningstaganden som ”får konsekvenser i handling och 

som gör de unga samhällsmedborgarna bättre skickade att förverkliga ett gott liv i 

demokratisk gemenskap”.57  

 

För att ge begreppet demokrati mening och betydelse artikuleras det tillsammans med några 

andra begrepp. Dessa är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta”58. Dessa begrepp är också nodalpunkter i värdegrunden. Dessa värden ska förmedlas 

till eleverna genom att skolan skall fostra dem till generösa, toleranta och ansvarstagande 

individer med rättskänsla. Det är många begrepp som alla anses vara delar av den 

demokratiska moralen. För att vara en demokratisk medborgare behöver individen alltså även 

inneha ovanstående värden. Precis som demokratin ges mening genom att knytas ihop med 

                                                 
55 Kursplaner och betygskriterier, s. 67. 
56 Oförytterliga värden är sådana värden som i en given kulturkrets gäller under alla omständigheter. (SOU 
1992:94, s. 47.) 
57 Agneta Linné (2001) ”Moralfostran i svensk obligatorisk skola” i Linde, s. 49f. Citat s. 50. 
58 Lpo 94, s. 5. 
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dessa värden ges dessa mening genom ekvivalenskedjor i resten av Lpo 94 och kursplanerna. 

Även demokrati får en djupare förklaring i dessa texter.  

 

I styrdokumenten står det hur skolan ska jobba med demokrati på ett mer praktiskt sätt. I Lpo 

94 står det att undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer genom ett aktivt 

samspel mellan elever och personal där elevernas delaktighet i planering och utvärdering blir 

viktiga delar tillsammans med att de ska ha möjlighet att få välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter.59 Detta ska förbereda dem för ett liv i samhället där delaktighet, medansvar och att 

kunna påverka är de gällande demokratiska principerna. Detta ska givetvis inte ske med tvång 

utan skolan ska främja eleverna till att vilja ta ansvar för och få inflytande över skolmiljön.60 

 

I kursplanen för de samhällsorienterande ämnena framgår att kunskaperna i dessa ämnen ger 

eleven möjlighet att se hur individen formar sin värld och formas av världen. Dessa kunskaper 

ska ge en grund för ”att delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt 

samhälle”.61  

 

Med hjälp av historieämnet skall eleven utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 

betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället. Det ska sedan hjälpa eleven 

att utveckla en kulturell identitet genom inhämtande av kunskaper om den egna historien, 

hembygdens historia och grunderna i den svenska och nordiska historien.62 Ytterligare 

förståelse för det svenska samhället och dess (demokratiska) värderingar fås genom kunskaper 

om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Det är dock viktigt att även utveckla 

förståelse för hur andra religioner har påverkat samhället.63  

 

Ämnet samhällskunskap är det ämne som starkast framhäver demokratin. Ämnets roll är 

enligt kursplanen att ”förmedla demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den 

demokratiska processen”.64 Elevens skall även utveckla kunskaper om de rättigheter och 

                                                 
59 Lpo 94, s. 7, 9. 
60 Lpo 94, s. 15. 
61 Kursplaner och betygskriterier, s. 65. 
62 Kursplaner och betygskriterier, s. 76f. 
63 Kursplaner och betygskriterier, s. 8f. 
64 Kursplaner och betygskriterier, s. 86. 
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skyldigheter som präglar det demokratiska samhället. Vid bedömning av eleven kommer 

sedan dennes kunskaper om demokratiska värden vägas in.65 

 

Jag har här visat på hur begreppet demokrati ges mening. Det handlar om demokratiska 

arbetssätt samt att anamma vissa värden, allt för att bli goda medborgare i det demokratiska 

Sverige. De värden som åberopas måste vara de som finns uppradade i värdegrundens 

inledningsstycke vilka, som jag redan nämnt, precis som demokratibegreppet är vaga begrepp 

som också behöver artikuleras för att förstås. 

 

Dessa värden är följaktligen ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 

och utsatta.” Eftersom dessa begrepp också är mångtydiga ger de inte mening åt demokrati av 

sig själva. Tolkningsproblematiken är bara förskjuten utåt till dessa begrepp. Det är därför av 

intresse att fortsätta undersökningen med en analys av dessa.  

 

Människolivets okränkbarhet 
Det första och egentligen enda som nämns om människolivets okränkbarhet i styrdokumenten 

efter det att värdet först nämnts i värdegrundens inledning är under rubriken Mål och 

riktlinjer- normer och värden i Lpo 94. Där står att skolans skall sträva efter att varje elev 

respekterar andra människors egenvärde.66 Det går dock att hitta en antydan till det i 

kursplanen för religionskunskap. Där menas att ämnet bidrar till att problematisera 

demokratiska värden, till exempel människans egenvärde.67  

 

Här kan det vara på sin plats att förklara vad egenvärde betyder. Ett egenvärde är sådant som 

är sitt eget värde. Detta skiljs från nyttovärden som är till för att producera andra värden.68 

Som exempel går det att säga att yttrandefriheten är ett nyttovärde för att frambringa 

egenvärdet demokrati. Människovärdet är alltså ett egenvärde. I Lpo 94 används de fem 

värden som nämnts tidigare som nyttovärden för att framhäva människans egenvärde. 

                                                 
65 Kursplaner och betygskriterier, s. 89. 
66 Lpo 94, s. 10. 
67 Kursplaner och betygskriterier, s. 81. 
68 Hedin & Lahdenperä, s. 22. 
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Vad som i Lpo 94 menas med människolivets okränkbarhet är dock inte helt lätt att veta. Vid 

första anblick verkar det vara själv klart men vid närmare eftertanke kan flera olika 

uppfattningar komma fram. I vissa religiösa kretsar står begreppet som ett stöd för förbud mot 

aborter som får mer extrema följder som till exempel sådana antiabortgrupper som mordhotar 

abortläkare och bränner ner abortkliniker. Det beror på deras syn på när livet börjar, att livet 

börjar vid befruktningsögonblicket vilket anses så viktigt att extrema metoder används för att 

skydda detta.69 Motsatsen går att finna på andra sidan av spektrat. Där kan åsikter leda till 

selektiv sjukvård med etiska beslut, baserade på genetiskt arv, om vilka barn som ska få leva 

efter födseln eller vilka patienter som skall behandlas.70  

 

Dödsstraff är ett annat ämne där grupper som alla menar sig stå bakom människolivets 

okränkbarhet har olika åsikter. Vissa anser att varje människa har rätt att bestämma över sitt 

eget liv medan andra anser att vissa människor har förbrukat den rätten och bör avrättas. Det 

finns, för att återknyta till problemformuleringen, och har funnits företrädare för både 

humanismen och kristendomen som accepterat detta.71  

 

Det står alltså inte mycket i styrdokumenten om människolivets okränkbarhet utom att det 

framställs som något gott. Det lämnar stora möjligheter för tolkningar av begreppet, både på 

gott och ont.  

  

Individens frihet och integritet 
I den svenska skolan är, enligt Lpo 94, personliga ställningstaganden betydelsefulla och olika 

uppfattningar ska få komma fram. Det är en del av skolans uppgift att låta varje elev finna sin 

unika egenart. För att göra det och som ett ytterligare steg i identitetsutvecklingen är språk 

och lärande viktiga pusselbitar. Skolan skall därför låta eleverna utvecklas med en känsla av 

personlig trygghet och självkänsla.72 

 

                                                 
69 Hedin & Lahdenperä, s. 24. 
70 Mats Molén (2001) ”Etik i skapelsetro och evolutionslära” i Genesis nr. 1, s. 13. 
71 Hedin, s. 198. 
72 Lpo 94, s. 5ff. 
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För den enskilda eleven betyder detta inte bara egen frihet och integritet utan även att låta 

andra känna detta. Det skall göras genom att skolan skall sträva efter att varje elev respekterar 

andra människors egenvärde. De som jobbar inom skolan skall även visa hur detta värde kan 

komma till uttryck i praktiken genom att motverka trakasserier och andra kränkande 

behandlingar samt att visa respekt för den enskilde individen.73 Skolan skall också motverka 

trakasserier och kränkningar samt främja personlig frihet. Kan skolan då tvinga en grupp 

elever att umgås med en annan elev för att denne inte ska känna sig kränkt? Naturligtvis kan 

man inte tvinga någon till att umgås med alla men det går att genom samtal försöka påverka. 

Individens frihet och integritet, i likhet med människolivets okränkbarhet och alla människors 

lika värde, kan ses som preciseringar av ramarna för människors tillämpning av den 

demokratiska rätten. Dessa värden framhäver de skyldigheter individen har att inte kränka 

andra i sin strävan att utnyttja sina rättigheter.    

 

En frihet som skolan skall sträva efter är att alla elever skall kunna välja den fortsatta 

utbildning de vill. För att så skall kunna ske måste skolan se till att eleven inhämtar 

tillräckliga kunskaper för att kunna granska och välja olika möjligheter, det kan vara vilka 

utbildningar som finns och att få inblick i hur samhället ser ut och vilken arbetskraft som 

efterfrågas.74  

 

I kursplanerna realiseras detta värde på olika sätt. Inom de naturorienterande ämnena skall 

kunskaperna där leda till att eleven ”utvecklar ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till 

egna och andras resonemang med respekt och lyhördhet för andras ställningstaganden”.75 De 

samhällsorienterande ämnena ska lära eleven att utveckla förståelse för olika etiska och 

existentiella synsätt och använda denna förståelse vid egna ställningstaganden, eleven skall 

också utveckla respekt för andra människors frihet att ha åsikter.76    

 

                                                 
73 Lpo 94, s. 10f. 
74 Lpo 94, s. 17. 
75 Kursplaner och betygskriterier, s. 47. 
76 Kursplaner och betygskriterier, s. 66, 68, 86f. 
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Alla människors lika värde 
Enligt Lpo 94 är ett av de värden det svenska samhället vilar på att alla människor är lika 

mycket värda. I skolan tar sig det uttryck genom att undervisningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov och den skall utgå ifrån elevens bakgrund, erfarenheter, språk 

och kunskaper.77 Det skall också förmedlas genom att eleven skall utveckla ett 

avståndstagande mot kränkande behandling och förtryck samt ett medverkande till att bistå 

andra människor.78 

 

Kursplanen för de samhällsorienterande ämnena är tydligare än så vad gäller människors lika 

värde. Där står under Mål att sträva mot att eleven ska utveckla en vana att ta hänsyn till allas 

lika värde och rättigheter, oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet i sitt 

handlande. Detta bryts sedan ner ytterligare i de olika samhällsorienterande ämnenas 

kursplaner. I religionskunskap skall kunskaperna bidra till en förståelse för hur olika 

människor tänker, handlar och formar sina liv utifrån etnisk och kulturell erfarenhet samt 

traditioner. Dessa kunskaper bidrar i sin tur till att eleven kan problematisera sådana 

demokratiska värden som till exempel människors lika värde. Det står uttryckligen att trots 

likheter och skillnader i olika religioner och de konflikter det skapar så är grundstenen i ett 

mångkulturellt och demokratiskt samhälle att människor är lika trots sina olikheter. I 

samhällskunskap betonas vikten av att kunna tänka sig in i och förstå andra människors 

situation och ställningstaganden samt att motarbeta alla former av kränkningar och förtryck.79 

 

Dessa skriverier om människors lika värde undergrävs redan i värdegrundens inledning när 

kristen tradition och västerländsk humanism lyfts fram. Om etiken som skall lyftas fram i 

skolan grundas på dessa moralsystem väljs andra moralsystem bort. Detta gör att kristen och 

västerländs humanistisk etik framställs som något bättre än etik som finns i andra kulturer och 

traditioner. Den blir alltså värd mer. I samma anda står det att skolan skall förvalta de värden 

som vårt samhällsliv vilar på. I och med att det här finns ett vi måste det också finnas ett de 

och de värden deras samhällsliv vilar på kan då inte vara lika bra som våra. Det kan även 

uppstå konflikter i religiös och humanistisk diskurs. Genom historien har en del religiösa 

                                                 
77 Lpo 94, s. 5f. 
78 Lpo 94, s. 10. 
79 Kursplaner och betygskriterier, s. 66, 81, 83, 86. 
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grupper sett ner på andra grupper. Dessa grupper som inte sällan kallas hädare eller hedningar 

har ofta setts som sämre människor och därmed inte lika mycket värda. Det är en syn som 

finns kvar hos en del än i dag. Samma problem kan dyka upp i en humanistisk diskurs. De 

som där har en profanetisk inställning har också en materialistisk världsbild och ser livets och 

människans utveckling i ett evolutionistiskt perspektiv. I och med detta kan det komma fram 

och har kommit fram grupper som använder evolutionen till att legitimera folkmord, 

tvångssterilisering med mera. De menar att om människan utvecklats från djuren och 

fortfarande står i utveckling är vissa människor mer utvecklade än andra och därmed värda 

mer. 

  

Jämställdhet mellan könen 
Läroplanen betonar också jämställdheten mellan könen. I värdegrunden under rubriken En 

likvärdig undervisning står det att skolan aktivt skall främja kvinnor och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det är därför viktigt att bemöta eleverna på ett sätt som främjar jämställdheten. 

Det är nämligen, enligt Lpo 94, bemötandet och kraven i skolan som formar deras uppfattning 

om vad som är manligt och kvinnligt. Skolan skall därför motverka traditionella mönster och 

främja elevernas nyfikenhet att pröva på olika förmågor och intressen oberoende av 

könstillhörighet.80 I övriga läroplanen skrivs inte problematiken ut så tydligt som i nämnda 

del men det går att tolka in det i de mer öppna passagerna som tar upp till exempel 

människors egenvärde. Begreppet dyker dock upp några gånger då läroplanen räknar upp 

saker som bör tas i beaktning.81  

 

I kursplanen nämns jämställdhet första gången under rubriken Mål att sträva mot för de 

samhällsorienterande ämnena och då är det inte som ett eget mål utan som en del i 

utvecklandet av hänsynstagande till allas lika värde och rättigheter. Det nämns lite senare att 

det som en del av de samhällsorienterande ämnena ingår att diskutera och reflektera över 

begrepp som till exempel jämställdhet.82 

 

                                                 
80 Lpo 94, s. 6. 
81 Lpo 94, s. 10, 17,19. 
82 Kursplaner och betygskriterier, s. 66f. 
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I religionskunskap och samhällskunskap skall kunskaperna bidra till förståelse för alla 

människors lika värde oavsett kön, klass och etnisk bakgrund och de skall ge en 

handlingsberedskap inför frågor som handlar om demokrati, miljö, jämställdhet etcetera.83 

 

Ett problem som kan uppstå i och med detta värde är att skolan skall motverka traditionella 

könsmönster.84 Det kan leda till en konflikt med det som står i början av värdegrunden, 

nämligen att skolan skall förankra de värden som vårt samhällsliv grundas på. I samhället idag 

är inte jämställdhet den gällande normen även om det finns en strävan hos många att vi ska nå 

dit. Frågan blir då vad som gäller med värdet i skolan. Ska skolan utgå från målet om 

jämställdhet eller från det gällande samhällsklimatet.  

 

Konflikter kan även uppstå i tolkningen av jämställdhet. De flesta anser nog att det är ett bra 

värde men samtidigt finns det väldigt många tolkningar av vad det betyder. I många religiösa 

kulturer har kvinnor och män olika roller i samhället. Hos dem är detta kanske inte något 

problem men i våra västerländska ögon ses det som ett ålderdomligt förhållningssätt som 

förtrycker kvinnan. I dagens mångkulturella Sverige finns det många skilda tolkningar av 

jämställdhet som alla möts i skolan och på grund av den tolkningsfrihet som ges i 

styrdokumenten finns ännu ingen hegemoni eller tolkning som är rätt.  

 

Solidaritet med svaga och utsatta 
Svaga och utsatta, det är ett begrepp som kan ha många betydelser. I skolans värld verkar det 

vara de som inte är så högpresterande. Det visar sig genom att skolan skall har ett speciellt 

ansvar för de elever som har problem att nå målen för utbildningen.85 Ett vidare perspektiv 

nämns tydligare i läroplanen. Där står att ett internationellt perspektiv på skolan är väsentligt 

för att se sig själv i ett globalt sammanhang och skapa internationell solidaritet. Under Normer 

och värden står det att alla som jobbar inom skolan skall bidra till att skolan präglas av 

solidaritet mellan människor. I övrigt får läsaren tolka olika passager som påtryckande för 

                                                 
83 Kursplaner och betygskriterier, s. 81, 86. 
84 Lpo 94, s. 6. 
85 Lpo 94, s. 6, 14. 
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solidaritet, det är samma passager som nämnts i tidigare kapitel, nämligen de som tar upp 

människors lika värde.86  

 

Som synes nämns svaga och utsatta tillsammans med solidaritet, i läroplanen, enbart i 

värdegrundens inledningsstycke. Solidaritet nämns sedan endast i sammanhang där det tas 

upp som solidaritet med alla människor oberoende av kulturell tillhörighet, någon slags 

kamratanda tolkar jag det som. Svaga och utsatta nämns över huvud taget inte igen. 

 

I kursplanerna nämns inte solidaritsbegreppet en enda gång men det går att tolka in det på 

vissa ställen. Det står till exempel att samhällskunskapsämnet behandlar frågor som rör rättvis 

fördelning och att ämnet skall bidra till att eleven får en sådan kännedom om ekonomi att 

han/hon kan diskutera olika vägar som leder mot ett hållbart samhälle. Alla de 

samhällsorienterande ämnena skall betona fördelningsfrågor och ansvaret för att uppnå en 

rättvis och fredlig världsordning.87 Det finns alltså ingen tydlig definition på vilka de svaga 

och utsatta är eller var de finns. Är det inom Sveriges gränser eller är det hela världen som 

menas? 

 

Rättskänsla 
Begreppet rättskänsla nämns över huvud taget inte mer än i värdegrundens inledningsstycke. 

Det är dock inte svårt att hitta de stycken där det ges mening genom konkretiseringar och 

sammanhang. På många ställen är det i sammanhang om avståndstagande från förtryck och 

kränkningar det går att se spår av rättskänsla. Hedin & Lahdenperä beskriver rättskänsla som 

respekt för lag och rätt, för fattade beslut och en demokratisk beslutsordning.88 Med den 

definitionen i åtanke blir riktlinjen att läraren tillsammans med eleverna skall utveckla regler 

för arbetet och samvaron en viktig del av utvecklandet av rättskänsla hos eleverna. De får del 

av både en demokratisk beslutsordning samt regler som de ska följa.89  

 

                                                 
86 Lpo 94, s. 8. 
87 Kursplaner och betygskriterier, s. 68, 87f. 
88 Hedin & Lahdenperä, s. 34. 
89 Lpo 94, s. 11. 

 33



Kristen tradition eller västerländsk humanism – En diskursanalys av skolans värdegrund 

Precis som i tidigare kapitel har kursplanerna en uppgift att konkretisera värdet. De 

samhällsorienterande ämnena skall sträva efter att eleven blir förtrogen med sina rättigheter 

och skyldigheter som medborgare i det demokratiska samhället. I detta sammanhang betonas 

kristendomens påverkan på den västerländska kulturen och samhällsutvecklingen och att det 

svenska samhällets värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem är starkt influerat av 

kristendomen vilket gör det viktigt att förmedla kunskaper om kristendomen.90 

 

Det finns en potentiell konflikt när begreppet är så vagt som det är här. Hur långt skall 

nämnda rättskänsla sträcka sig? Det kan gå så långt att man är beredd att göra hemska saker i 

lagens namn vilket faktiskt hände i Tyskland under andra världskriget. De tyska officerare 

som ställdes inför rätta efter kriget för brott mot mänskligheten försvarade sig med att de 

följde order. Jag antar att det inte är den sortens rättskänsla som det hänvisas till i läroplanen 

utan att det måste ses, inte som ett självständigt värde utan genom artikulationer med de andra 

värdena.     

 

Generositet och tolerans 
Nästa två värden, generositet och tolerans, behandlas med fördel tillsammans. De är båda 

viktiga delar av solidaritet med svaga och utsatta och går hand i hand genom styrdokumenten.  

 

I Lpo 94 står skrivet att skolan skall främja förståelse för andra människor samtidigt som 

främlingsfientlighet och intolerans skall motverkas genom kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.91 Generositet skall tillsammans med omsorg om individen och omtanke prägla 

skolan och det ska göra att eleven utvecklar en vilja handla med andra människors bästa för 

ögonen. Detta ska förverkligas genom de olika skolämnena. Eleven skall efter genomgången 

utbildning kunna förvandla de kunskaper han eller hon har utvecklat i de naturvetenskapliga 

ämnena till ett kritiskt och konstruktivt förhållningssätt till såväl egna som andras resonemang 

med respekt för andras ställningstaganden.92  

 

                                                 
90 Kursplaner och betygskriterier, s. 66, 83. 
91 Lpo 94, s. 5. 
92 Kursplaner och betygskriterier, s. 47. 
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Än tydligare blir det i kursplanerna för de samhällsorienterande ämnena. Inom dessa ämnen 

skall eleven utveckla förmågan till inlevelse i olika livsmönster och respekt för andra 

människors ställningstaganden men tar avstånd från sådana inställningar som innebär förtryck 

och kränkningar. Därför skall ämnen som identitet, jämställdhet och människosyn vara 

föremål för regelbunden diskussion. De samhällsorienterande ämnena försöker förklara olika 

gruppers levnadssätt, vanor och livsåskådningar både på global som på lokal nivå. I det 

mångkulturella samhälle vi ser i Sverige idag är det viktigt att visa på hur de skilda 

traditionerna, trossystemen och livsuppfattningarna påverkar varandra samtidigt som de lever 

sida vid sida.93 Geografiämnet bidrar med att utveckla elevens kunskaper om olika regioners 

särart och människors olika levnadsvillkor och hur de är beroende av varandra såväl lokalt 

som regionalt och globalt. Det ska leda till en ökad förståelse av och respekt för kulturer, 

värderingar och sätt att leva. Historieämnet bidrar till en ökad tolerans genom att visa på hur 

alla har en historia, från den lilla människan till de nationella skedena. Detta ska ge 

referensramar för att förstå skeenden idag och i framtiden. Att förstå detta och se hur olika 

länder och kulturer hänger ihop ska ge förståelse för vad som förenar och vad som skiljer dem 

åt.94 Religionsämnet är menat att ytterligare förenkla en sådan förståelse genom att främja en 

diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning. Det blir allt mer betydelsefullt att i 

dagens mångkulturella samhälle förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. När 

förståelsen för traditioner och kulturer växer ökar toleransen och en grund för att bekämpa 

främlingsfientlighet befästs.95 Samhällskunskapsämnet skall precis som tidigare nämnda 

ämnen bidra till en förståelse för andras villkor och värderingar då detta leder till ett 

avståndstagande från förtryck och rasism.96 

 

Generositet och tolerans är starkt sammanknutna med alla människors lika värde. Alla handlar 

om att förstå andras synsätt och acceptera dem för vad de är. Det kan vara så att dessa begrepp 

har en entydig betydelse som går igenom alla tre diskurser (den politiska, den religiösa och 

den humanistiska), generositet och tolerans blir därför moment i diskursen kring 

värdegrunden. 

 

                                                 
93 Kursplaner och betygskriterier, s. 66f. 
94 Kursplaner och betygskriterier, s. 71, 77f. 
95 Kursplaner och betygskriterier, s. 81. 
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Ansvarstagande 
Ansvarstagande betyder att man tar ansvar för sina handlingar och detta krävs för att kunna 

delta i samhällslivet. Undervisningen i skolan skall därför enligt Lpo 94 utveckla elevernas 

förmåga att ta ett personligt ansvar och bli ansvarskännande samhällsmedlemmar. Ett steg i 

den utvecklingen blir att låta eleverna få möjligheter att ta initiativ och ansvar i utbildningen 

både vad gäller den sociala, kulturella och fysiska arbetsmiljön och för sin inlärning.97 

 

I kursplanerna för de samhällsorienterande ämnena betonas ett aktivt samhällsliv och 

delaktighet i samhällsutvecklingen. Människan beskrivs här som en politisk, ekonomisk och 

kulturell varelse. Eleven skall utveckla ”förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt 

liv och sin omgivning och utveckla redskap för att agera ansvarsfullt.” Det innebär att han/hon 

utvecklar sin förmåga att granska samhällsförhållanden och kunna se vilka konsekvenser olika 

handlingsalternativ för med sig. Det är då också viktigt att öka elevens tilltro till den egna 

förmågan att påverka samhället.98  

 

En stor del av resonemanget kring ansvarstagandet i styrdokumenten handlar om miljön. I 

Lpo 94 betonas miljöperspektivet som en möjlighet att utveckla elevens ansvarstagande för 

närmiljön som han/hon direkt kan påverka och utveckla ett förhållningssätt till övergripande 

och globala miljöfrågor. De naturvetenskapliga ämnena lägger en av grundstenarna för detta 

genom att förmedla hur naturen fungerar. De påvisar naturens kretslopp samt miljöaspekter 

vid olika tekniska tillämpningar. Speciellt i kemin kommer miljöaspekten fram tydligt då det 

ingår i ämnets karaktär att utveckla kunskaper för att förstå, argumentera och ta ställning i 

frågor som rör till exempel miljö, resursanvändning, hälsa och teknik.99 

 

De samhällsorienterande ämnena tar upp ekologiska sammanhang, resursfördelning och 

ansvaret för livsmiljön. När eleven går nionde skolåret skall han/hon ”förstå och pröva ett 

ekologiskt tänkande och visa på konsekvenser av olika handlingsalternativ i miljö-, livs-, och 

samhällsfrågor”. I geografi skall eleven utrustas med sådana verktyg att han/hon kan 

analysera samspelet människa – natur vilket skall leda till ansvarstagande för den 

                                                                                                                                                         
96 Kursplaner och betygskriterier, s. 86. 
97 Lpo 94, s. 5, 7, 11, 15. 
98 Kursplaner och betygskriterier, s. 66, 81, 87. 
99 Lpo 94, s. 8; Kursplaner och betygskriterier, s. 49, 57, 63. 
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gemensamma miljön och ett resurssparande. Utbildningen skall leda till att eleven får 

förmågan att bedöma vilka konsekvenser för människor och miljö olika handlingsalternativ 

för med sig.100  

 

I en religiös diskurs är det möjligt att kritisera den humanistiska diskursen på detta område. 

Om människan skulle vara ett utvecklat djur där en mer välutvecklad hjärna är det enda som 

skiljer henne från djuren skulle det gå att skylla alla ”oönskade” handlingar på djuriska 

instinkter som finns kvar i det undermedvetna. Mobbning skulle till exempel kunna skyllas på 

den instinkten att alla som avviker från gruppen är farlig för dess fortlevnad. Våra oetiska 

handlingar ligger alltså i generna. 

 

I en humanistisk diskurs kan en liknande kritik föras mot religiösa. De kan skylla alla 

felaktiga handlingar på att det var Guds vilja eller att de frestades av djävulen och därför inte 

har något ansvar för sitt handlande.   

 

Intervjuresultat 

När det gäller intervjuundersökningen är det ibland svårt att ställa upp samma rubriker som i 

dokumentanalysen. Jag har till exempel satt ihop människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet samt allas lika värde då de tas upp i ett sammanhang av 

intervjupersonerna. Utgångspunkten för intervjuerna var att få ökad kunskap om elevers 

värderingar i allmänhet och inte endast utifrån värdegrunden. Då jag har låtit fokusgruppen 

samtala så fritt som möjligt finns det inte alltid material nog för att gå in och analysera alla de 

värden som tas upp i värdegrunden. 

 

Människovärdet 
Ungdomarna svar är en aning kluvna när det gäller dessa områden. Visserligen anser de att 

människan har utvecklats från djuren och aporna och därmed står över dem på 

utvecklingsstegen, men samtidigt tror de att även djuren har en själ. Själen definierar de som 

                                                 
100 Kursplaner och betygskriterier, s. 66, 69, 71f. Citat s. 69. 
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personligheten, erfarenheter och det som styr kroppen. Människan är alltså inte något förmer 

än djuren om man bortser från intellekt och civilisation. 

 
Intervjuaren . Vad skiljer då från djuren? 

Pojke 2. Vi är smartare. 

Flicka 1. Vi har kläder på oss. 

Pojke 3. Vi är mer civiliserade, än de flesta fast det finns ju en del som har kl… 

Pojke 1. Nä jag tänkte det där med kläderna det är… vi är nog inte skapade för att bo här i 

norden och så här i norra Europa egentligen, för att vi skulle ju kunna gå utan kläder på andra 

ställen på jorden. 
 

Eftersom det egentligen inte är någon skillnad på människor och djur enligt intevjugruppen  

går det att tolka deras åsikter så att  människolivet inte är mer värt än annat liv. De säger dock 

inte någon gång under intervjuerna at livet är okränkbart. Detta går också att se i deras 

resonemang kring dödstraff.  

 
Intervjuaren. Är ni för eller emot dödstraff? 

Pojke 3. Det beror på vad man har gjort. 

Pojke 1. Ja det där svänger gör det för vissa kan jag inte ha nån sympati för som han till Anna 

Lindh till exempel, vid såna tillfällen kan det behövas dödsstraff.101 

Flicka 1. Det finns ju värre saker eller hennes var ju inte så farligt, bara för hon är känd verkar 

det ju så där jättefarligt 

Pojke 3. Det var ju en femåring som blev dödad inför sina kompisar av en psykopat som 

sprungit bort från liksom eller släppts lös från det där mentalsjukhuset så att det är i så fall 

värre tycker jag 

Flicka 2. Jaa, han borde också bli dödad 

Flicka 1. Ja om man har dödat nån borde man väl bli dödad på samma sätt själv tycker jag, men 

vad då om dom liksom har fått nån att genomlida det så dom dö likadant och se hur det känns. 
 

Samtalet fortsätter med åsikter om att psykopater som mördar inte borde få leva och att 

straffen borde bli hårdare överlag med både livstids fängelse och tortyr som förslag. 

Människolivet är alltså inte något man skall värna om i alla lägen utan det går att tänja på 

gränserna enligt ungdomarna i undersökningen. När samtalet kommer in på abort utbrister 

pojke 2 spontant: ”Det kan väl va bra med fri abort tycker jag.” De övriga i gruppen är lite 
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mer restriktiva och kommer till slut fram till att abort inte får bli ett slags preventivmedel utan 

att man borde vara försiktig och tänka efter ordentligt innan man gör abort, det är nämligen 

som pojke 1 uttrycker det; ”Liksom det är ett liv liksom det kan man bara inte slänga bort så 

där tycker jag inte.” Gruppen lutar här åt det håll som många kristna grupper står för mer än åt 

det humanistiska förhållningssättet. Det kan vara värt att notera att pojkarna var mer öppna för 

fri abort än flickorna som var mer restriktiva. Det går att se på resonemanget att pojkarna 

trycker på individens frihet att välja medan flickorna mer är för människolivets okränkbarhet. 

Flickornas fokusering på människolivets okränkbarhet syns precis som när det gällde 

dödsstraff också i svaren på om det finns rättfärdiga krig. De anser att krig inte var bra, punkt. 

Pojkarna å andra sidan menar att krig kan rättfärdigas om det är en demokrati som anfaller en 

diktatur för att befria folket.  

 
Pojke 1. Om det var typ trettio personer som dog när de sköt (USA:s krig i Irak, förf. anm.) 

mot nåt sånt där civilt mål och det var trettio som dog, då liksom får de inte skylla sig själva 

men de hade väldig otur men liksom de var… för att rädda typ jag vet inte hur många det bor i 

Irak men kanske 20 miljoner då är trettio personer inte så mycket. 

 

De kommer överens om att en demokrati inte får starta ett krig bara för att visa sig starka eller 

döda någon speciell person.     

 

Demokrati 
Det som först nämns vid frågan vad en demokrati är för något är omröstning. Gruppen säger 

att diktaturer visserligen har val men att dessa inte är fria och det är inte demokratiskt. Det är 

alltså fria val som menas med omröstning.  

 

Gruppen säger att alla får tycka vad de vill i en demokrati som till exempel Sverige, så länge 

det inte är hets mot folkgrupp. Pojke 3 för resonemanget vidare; 

 
Men man får ju vara nazist om man vill, alltså om man är för sig själv. Så tycker jag man ju 

det men man behöver ju inte gå på såna här demonstrationer på stan till exempel, för då är det 

ju liksom olagligt, det är ju också hets mot folkgrupp. 

                                                                                                                                                         
101 Intervjun gjordes veckan efter mordet på Sveriges utrikesminister Anna Lindh. 
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Man får alltså ha vilka åsikter man vill så länge man inte visar vad man tycker offentligt. 

Pojkarna i gruppen kommer dock fram till att alla borde få föra fram sitt budskap om det görs 

på ett civiliserat sätt som i ett samtal. 

 

När jag frågar om demokrati är det bästa sättet att styra ett land, svarar pojke 1 med att säga 

att svenskarna är en aning dumma ibland och skulle behöva en ledare. Det startar en 

diskussion som glider in på EMU-valet och om svenskarna är dumma eller inte, inte om 

landet behöver en ledare. Affärernas priser blir plötsligt fokusen i samtalet om EMU och då 

även alkoholpriserna. Pojke 2 menar att det skulle bli en negativ effekt ett EMU-medlemskap 

då Systembolagets monopol skulle upphöra och tillgången på sprit skulle öka. Det håller 

pojke 1 inte med om utan säger att Systembolaget är odemokratiskt.  

 
Pojke 1. Jag tycker det är odemokratiskt att staten skall vara som värsta, vad heter det, ja de är 

ju som någon slags diktator som tror att de bestämmer över folket…de kan väl bestämma 

själva när det räcker./…/ staten har monopol och det är bara de som får in pengar på den där 

alkoholen, tycker alla borde få en chans på det. 

 

Resten av gruppen är skeptiska och tror att folk inte skulle kunna hantera den nya situationen 

utan gå berusade allt oftare. De nämner också problemet med att ungdomar skulle få lättare att 

få tag på alkohol.  

 

Rättskänsla 
Under samtalet om alkohol berättar några i gruppen att det i utlandet där alkoholen säljs i 

livsmedelaffärer är mycket lättare för ungdomar att få tag i alkohol då affärerna ofta struntar i 

att kontrollera deras ålder. Alla kommer då överens om att om det ska säljas i livsmedelaffärer 

så skulle en legitimationskontroll vara nödvändig så att lagen kan åtföljas.  

 

Solidaritet 
Sverige borde ge mer i bistånd om det kan garanteras att det går till skolor och liknande men, 

som pojke 3 säger; ”om liksom ledaren där alltid roffar ju alltid åt sig lite pengar så blir det ju 
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mycket mindre för folket.” De kommer sedan överens om att om alla rika länder gav en 

procent av BNP skulle det bli ganska mycket till de fattiga.  

 

Ansvarstagande 
Gruppen anser att alla borde ta sitt ansvar och göra det de kan för miljön men de har lite olika 

uppfattning om vem det är som slarvar. 

 
Pojke 1. Jag tror att de flesta faktiskt normala eller vanliga svenskar lägger sina liksom 

sorterar (skräp, förf. anm.), det är väl mest fyllon som slänger runt det kanske. 

Pojke 3. Det är väl vanliga som slänger också, man kanske inte orkar gå till en papperskorg 

eller så där man är på stan. 

Pojke 1. Nä om det inte finns i närheten men om man källsorterar hemma är en annan sak. 
 

Även på nationell nivå är det bra att Sverige tar sitt ansvar när det gäller miljön. Gruppen 

tycker dock att det är synd att inte USA gör det. Om USA gjorde det skulle även andra länder 

ta tag i miljöproblemen eftersom USA har så stor makt. Sverige är för litet för att påverka. 

 

Gruppen ställer sig ytterst tveksam till fenomen som har något att göra med de val som 

människan ställs inför eller som ändrar tingens gång. Det spelar ingen roll om jag kallar det 

för Gud eller ödet. De vill alla tro att de har kontroll över tillvaron och sina val. De tror alltså 

på den fria viljan och därmed att man får ta ansvar för sina handlingar. 

 

Generositet och tolerans 
Generositet kan handla om bemötandet av nya människor i landet. På detta ämne är gruppen 

delad. Pojke 3 menar att man är svensk om man bor eller är född i Sverige. Pojke 1 är mer 

tveksam. Han tror att traditionerna har en viss betydelse. Han fortsätter; ”allmänheten tror jag 

inte tycker de är svenskar dom är invandrare men på pappret är de svenskar…folk tänker så.” 

Själv tror han att det har med levnadssätt att göra. När man lever som ”vanliga” svenskar då 

är man svensk. Han ger som exempel att döttrar till invandrare inte får gifta sig med vem de 

vill och att det inte är ett svensk beteende. Den brist på tolerans som finns i Sverige kan enligt 

gruppen bero på att svenskarna får betala bidrag till invandrarna samt att folk anser att de 

kommer och tar jobben för svenskarna. Allt detta ses som orättvist av folket enligt honom.  
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Gruppen visar själva rätt stor tolerans mot sådana som inte delar deras åsikter. Dels inom 

intervjugruppen, alla lyssnar på varandra och respekterar vad de säger och dels genom det jag 

nämnt ovan om åsiktsfriheten. De menar att alla skall få uttrycka sina åsikter om det sker 

genom samtal och resonemang. Samma tolerans visar sig när samtalet kommer in på religion. 

Ingen i gruppen säger sig vara religiös och de tror inte på till exempel de bibliska 

berättelserna. Men när jag frågar om de troende då har fel svarar de;  

 
Pojke 1. fel…de har väl valt.  

Flicka 1. nä, de får väl tycka vad de vill. 

Flicka 2. Alla tycker ju olika så…det är ju bra att man tycker olika.  
 

Jämställdhet 
När jag tar upp jämställdhet och frågar vad det är, är det inte jämställdhet mellan könen som 

först kommer upp till diskussion utan den mellan rika och fattiga.  

 
Intervjuaren. Vad är jämställdhet? 

Pojke 2. Ja det är lika för alla, att alla får lika mycket, men det blir aldrig jämställdhet. 

Kommer aldrig att vara tror jag. 

Intervjuaren. På vilket sätt så? 

Pojke 2. Men liksom vissa får mer pengar än andra och vissa har finare grejer än 

andra./…/vissa är väl, ursäkta, men dumma i huvudet och vissa är lite smartare liksom så det 

kommer aldrig vara jämställt. 
 

Flicka ett håller inte riktigt med och menar att det inte bra beror på smarthet. Hon säger att 

vissa har enkla jobb och tjänar mycket medan andra får slita för brödfödan.  

 

Även när vi kommer in på kvinnor och män är det först och främst pengar och inkomst som 

kommer på tal. De kommer överens om att män ofta tjänar mer än kvinnor i Sverige. Samtalet 

förs över på hemmaarbete och alla instämmer i pojke tvås åsikt att båda könen ska göra lika 

mycket i hemmen, men att det inte alltid är så. De angriper dock problemet ur en vinkel som 

kanske inte är så vanlig. De utgår från att mannen jobbar så mycket att han lätt blir utbränd 

och för att göra det lättare för honom vore det bättre att han fick vara hemma 50 % och på 
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jobbet 50 %. Kvinnan skulle då kunna göra samma sak och de skulle då kunna vara hemma 

halva dagen var.  

 

Trots att ungdomarna hade olika åsikter och betonade olika värden går det att säga att de alla 

ingår i den politiska diskursen kring värdegrunden. I diskussionen kom det fram olika 

perspektiv på de etiska problem som togs upp vilket väl stämmer överens med kursplanen där 

det, som jag tidigare nämnt, står att det ingår i ämnena att eleverna ska problematisera de 

demokratiska värdena. När det gäller demokrati betonar dock eleverna och styrdokumenten 

olika aspekter. Eleverna betonade främst styrelsesättet med fria val medan styrdokumenten 

betonar de värden som inbegrips i ett demokratiskt moralsystem. Det betyder dock inte att 

eleverna har missuppfattat demokratibegreppet, det kan vara så att det är just statsskicket som 

det undervisas om i skolan. Det som dyker upp oftast i intervjuerna är individens frihet och 

integritet. Mycket av det eleverna gör och säger går det att hitta stöd för i styrdokumenten. De 

har väl utvecklat egna åsikter och de respekterar andras åsikter.  

 

Precis som i resonemanget kring demokrati ligger tonvikten på olika saker när det gäller 

elevernas och styrdokumentens syn på jämställdhet. Styrdokumenten betonar jämställdheten 

mellan kvinnor och män och att de gamla könsmönsterna. Eleverna däremot tar direkt upp 

jämställdheten mellan rika och fattiga. De kommer visserligen in på män och kvinnor men det 

är inte i det perspektivet diskussionen är livligast. Det går också att se tydliga spår av just de 

mönster som styrdokumenten vill ha bort i elevernas resonemang. De utgår från mannens jobb 

och att kvinnan är hemma.  

 

Styrdokumenten definierar aldrig vilka de svaga och utsatta är som eleverna skall utveckla 

solidaritet med. Eleverna går direkt in på Sveriges biståndsarbete till fattiga länder. De 

nämner dock inget om andra grupper av svaga och utsatta. 

 

När det gäller generositet och tolerans går det att se spår av intolerans i några av elevernas 

åsikter, det är då åsikter som kanske inte stämmer helt överens med styrdokumentens värden. 

Det syns bäst i gruppens diskussion om bemötandet av nya medborgare. Några i gruppen har 

en restriktiv inställning till nya svenskar och när en person kan kallas svensk. 
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Precis som styrdokumenten betonar eleverna miljön under rubriken ansvarstagande. Eleverna 

har utvecklat det förhållningssätt styrdokumenten eftersträvar angående miljöansvar. Eleverna 

kommer som jag visat in på både närmiljö och globala miljöfrågor.   

 

Diskussion 
De frågor jag var ute efter att försöka svara på var om och i så fall hur konflikten mellan 

kristen tradition och västerländsk humanism gestaltas i styrdokumentens värdegrund samt att 

se hur en grupp elevers värderingar överensstämmer med värdegrunden.  

 

Det finns som jag nämnde under kapitlet rättskänsla en fara med att se värdena som 

självständiga och försöka tolka dem var för sig. I en diskurs ges de ju mening i förhållande till 

varandra och det är så man bör se dem. Självständigt kan rättskänsla leda till blind lydnad 

men sett tillsammans med ansvarstagande och livets okränkbarhet skulle det som hände i 

Tyskland inte kunna hända. Den politiska diskursen ger jämställdhet mening i relation till, till 

exempel människors lika värde, tolerans och vice versa.  

 

Värdena är som jag har visat väldigt mångtydiga och det går inte att säga om de är grundade i 

kristen tradition och/eller västerländsk humanism. Det beror förstås inte endast på att värdena 

är vaga utan att, som Sigurdson och Hedin nämner, kristen tradition och västerländsk 

humanism i sig är vaga uttryck.102 Det finns enligt dem inte en kristen tradition och inte en 

humanism. Det går dock inte att sticka under stol med att värdena är vaga. Även om det görs 

försök att förklara värdena i styrdokumenten är de fortfarande så öppna och vaga att det inte 

går att säga vilken tradition de bottnar i. De är så att säga allmänmänskliga, alla människor 

kan ställa sig bakom dem men samtidigt sätter alla olika betydelse på dem.  

 

Då formuleringen kristen tradition och västerländsk humanism finns med i värdegrunden 

legitimeras två olika diskursers tolkningar av värdena utöver den politiska diskursens. Detta 

kan krångla till det för den som använder läroplanen i sitt arbete. Ska den tolkas utifrån ett 

kristet perspektiv eller från ett humanistiskt? För att undgå denna problematik skulle en ny 

formulering av värdegrunden kanske vara på sin plats, en formulering utan kristen tradition 
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och västerländsk humanism. Även Sigurdson är som jag nämnt kritisk till båda begreppen 

eftersom de ger vissa grupper tolkningsföreträde av värdegrunden.103 Läroplanen och därmed 

värdegrunden speglar det politiska klimat som rådde när den skrevs och därför kan det vara 

bra att ha det politiska klimat som råder i bakhuvudet när man läser den. På så sätt tolkar man 

den på ett sätt som blir politiskt korrekt. 

 

I styrdokumenten har den västerländska humanismen och den kristna traditionen inget stort 

genomslag i värdegrunden och därmed syns inte konflikten dem emellan så tydligt. Det kan 

bero på att författarna ser på dessa traditioner som förvaltare av en gemensam etik. Den enda 

antydan till antagonism mellan kristendom och humanism jag kunde hitta var som 

presenterats i kursplanerna. Där lyser den profanetiska humanismen igenom främst i de 

naturvetenskapliga ämnena. När religionsämnet baseras på reflektion och diskussion bygger 

de naturvetenskapliga ämnena på fakta och empiriska undersökningar. Det beror nog på att 

religion av tradition handlar om frågor som det inte finns några entydiga svar på, det finns 

ingen objektiv sanning. Det är dock ett problem att naturvetenskapen i skolan framställs som 

ren och sann kunskap. Det som i vetenskapen är teorier och hypoteser blir i skolvärlden till 

sanning och kunskap.    

 

Så svårt som det är att hitta konflikten mellan kristendom och humanism i värdegrunden lika 

svårt är det att se om elevernas åsikter och värderingar hamnar utanför den politiska diskursen 

kring värdegrunden. Eftersom värdena återigen inte säger något konkret går det att tolka in 

elevernas utsagor i den politiska diskursen. Det går visserligen att se en motsättning mellan 

elevernas åsikter och den svenska officiella hållningen vad gäller dödsstraffet. Eleverna är 

som jag visat positiva till dödsstraffet medan staten Sverige är negativt. Bilden skulle dock 

kunna bli en annan om det gjordes en undersökning om svenska folkets åsikter i frågan. Om 

detta betyder att eleverna inte har en humanistisk inställning till dödstraff går att diskutera. 

USA, som kan räknas tillhöra sfären av västerländskt humanistiska stater, är som alla nog vet 

inte främmande för dödsstraffet.  

 

                                                                                                                                                         
102 Sigurdson, s. 111f; Hedin, kap. 7. 
103 Sigurdson, s. 111f. 
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Allt detta är bara tecken på att värdegrunden är så mångtydig att den egentligen inte betyder 

något konkret, det går att lägga in nästan vilken betydelse som helst i den. Den konflikt jag 

påvisade i början av uppsatsen syns alltså inte alls i värdegrunden eftersom den är så vag. 

Några frågor som dykt upp under arbetets gång är frågor som tar upp det som i läroplanen 

kallar för den gemensamma värdegrunden. Vad betyder egentligen det? Finns det en 

gemensam värdegrund i dagens mångkulturella Sverige? Och, om det inte gör det, vilka 

exkluderas då? 

 

Även om värdena är vaga kan de förstås inte betyda vad som helst. Även om begreppet 

demokrati har många innebörder finns det vissa normer i samhället som gör att det inte kan 

tolkas in vad som helst i begreppet. En av innebörderna i demokrati är som jag tidigare sagt 

yttrandefriheten. I en demokrati har medborgarna rät att uttrycka sina åtgärder. Det finns dock 

undantag. Främlingsfientliga och nazistiska partier får inte komma till skolorna och berätta 

vad de står för eftersom de har ett budskap som kränker andra människor. Där ligger 

begränsningarna i de värden som tas upp i värdegrunden. De olika värdena bör tolkas i 

relation med varandra då de både ger varandra mening och omöjliggör vissa betydelser. 

Värdet jämställdhet bör till exempel ses tillsammans med alla människors lika värde, 

individens integritet etcetera.  

 

När man använder den teori som jag gör, diskursteorin, kan man som forskare inte gå in 

bakom texten och försöka se vad som egentligen menas eftersom det, i ett diskursteoretiskt 

perspektiv, är en omöjlighet. Jag kan som forskare inte ta reda på vad som en författare tänkte 

när han eller hon skrev ner de formuleringar jag har framför mig. Jag befinner mig i en 

diskurs och materialförfattaren i en annan. Om jag hade haft en annan teoretisk ansats hade 

resultatet av undersökningen med stor sannolikhet blivit en annan men diskusteorin tilltalade 

mig då jag under utbildningens gång lärt mig att det inte finns någon objektiv och ren 

kunskap.  

 

Intervjumetoden fungerade bra när det gäller att få ett material som är användbart för 

analysen. Jag skulle givetvis ha kunnat intervjua fler grupper flera gånger men 

gruppintervjuer är en tidskrävande metod och för en 20-poängsuppsats hade jag inte kunnat 

göra många mer. Jag erkänner också att jag utifrån intervjuerna inte kan dra några generella 
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slutsatser hur konflikten i värdegrunden i längden har påverkat den unga generationens 

utveckling av etiska ställningstaganden, även om konflikten borde ha påverkat de lärare som 

arbetar med eleverna och de i sin tur påverkar eleverna. Det har inte heller varit mitt syfte 

utan jag har försökt se hur en grupp elever står i förhållande till den politiska diskursen.  
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