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1. Inledning.

Frihet och ordning är två begrepp som enligt Anders Lindbom1 skulle kunna sammanfatta den

samhälls- filosofiska diskursen genom tiderna och detta anknyter denna uppsats till.

Är det rimligt att staten antar en fostrande roll över de ungas utveckling eller ska samhället

enbart ägna sig åt att ge olika alternativ och överlåta valet helt till individen att ta egen

ställning?

Detta ska denna min uppsats behandla och jag ska göra det med utgångspunkt i frågan:

Vad bör staten göra?2

1.1 Värderingar, fundamentet för vårt samhälle?

Redan de gamla hebreérna ansåg det viktigt att fostra den yngre generationen med anledning

av statens bevarande och fortlevnad. Kung Salomo av Israel talar om detta och mycket annat i

sina två skrifter, Ordspråksboken och Predikaren. Har vi kommit fram till något annat idag

eller står fortfarande staten och samhället vid åsikten att de unga ska fostras att bli goda

samhällsmedborgare?

”Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal3”

Den västerländska kulturen bygger i hög grad på kristen tradition och även i läroplanen för

skolan läggs vikt vid att samhällets värdegrund ska förvaltas i enlighet med kristen tradition.

Den kristna traditionen bygger i sin tur på judisk tradition och sammanfaller i stor omfattning

med många andra religioners uppfattningar i moralfrågor. Alltså lades grunden för delar av

vår värdegrund redan så långt tillbaka som 3000 år sedan och följdes upp med att bevarandet

av värden ska ske genom att den unge fostras/vänjs/ lärs att vandra den uppgjorda vägen. Det

framgår dock inte tydligt av texten vem som bär ansvaret för denna fostran, samhället eller

familjen men det är kanske inte otänkbart att det i den judiska traditionen fanns en stark

undervisningsbörda lagd på familjen och en viss undervisningsbörda lagd på prästerna i

templet och därmed, samhället4.

                                                          
1 Lindbom (1995) S. 11
2 Den vakne läsaren noterar naturligtvis att jag inte varit speciellt originell i mitt val av huvudfråga för uppsatsen.
Och jag ger läsaren rätt, jag har snott frågan rakt av och tackar Bo Rothstein för inspirationen.
3 Bibeln. Ordspråksboken 22:6 (Sv. Folkbibelns översättning)
4 Om detta vet säkert religionshistorikern mer men det är inte av väsentlig vikt för den fortsatta uppsatsen varför
jag härmed lämnar judisk uppfostringstradition.
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Den grekiske filosofen Platon ägnar tre böcker av sin samling ”Staten” åt att förklara vikten

av fostran och undervisning för väktarna som ska vara den statsbärande kategorin människor.

Även här kan vi alltså se att det är en mycket gammal tanke att samhället ska överföra

värderingar som är ”goda” för att på så vis bevara samhällets värderingar och därmed hela

samhället. Trots detta är inte samhällets värderingar exakt de samma som de var för 3000 år

sedan, eller 1500 år sedan, eller ens för 50 år sedan. Det finns ju förstås en hel del som ännu

överensstämmer men det är också mycket som har förändrats. Det går ju då att fundera över

om det faktum att vissa värderingar står sig är resultatet av fostran från generation till

generation eller om det är någon slags allmänmänskliga värderingar med grund i människans

natur mer än i fostran och undervisning, men det är en annan uppsats så även detta lämnar vi

för nu.

John Stuart Mill har en annan infallsvinkel på synen kring statens roll. Mill anses traditionellt

vara liberalismens upphovsman och hans tydligaste budskap är frihetens, ur individperspektiv.

Denna frihet kan man mycket kortfattat säga handlar om en total frihet så länge den inte

skadar/inkräktar på någon annans frihet. Mill är av den uppfattningen att skolan och

samhällets roll är att undervisa, att lära ut. Uppfostran tillkommer inte samhället eller staten

då det skulle ”stöpa alla i samma form”. Hela Mills tankesystem genomsyras av betydelsen av

personlighetens utveckling av olikhet vilket då leder till att fostran likaledes bör präglas av

olikhet5.

Om vi sammanfattar så här långt då så kan vi se att fostran i olika former varit viktiga

beståndsdelar hos ledande politiska tänkare under många tusen år. Politiskt sett är ämnet

fostran en alltid aktuell och intressant fråga. Är det staten eller familjen som ska fostra barnen,

och vad ska de fostras till?

1.2 Värderingar i skolvärlden

I skolkommissionens betänkande till riktlinjer från 1946 är syftet att skapa ”..allmänna

riktlinjer för demokratisering av skolväsendet.” I detta betänkande påtalas vikten av att denna

demokratisering inte innebär en likriktning utan att skapa pluralism. När betänkandet talar om

’värden’ och det vi idag kallar värdegrunden, så talar den väldigt konkret vad detta innebär,

men ändå utan att gå in på exakt betydelse av begreppen.
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”Det är därtill ett medborgerligt intresse, att skolan genom att meddela djupare insikter blir i

tillfälle att undanrycka grunden för den förflackande läsning, underhaltiga konst, värdelösa

musikkultur, dåliga film o.s.v. som förstör de breda folklagers smak. Skolan måste meddela

lärjungarna en estetisk fostran som ger dem möjligheter att tillgodogöra sig kulturlivets

skatter och därigenom ett rikare liv.”6

Den moderna människan kanske häpnar över att staten ansåg sig kunna lägga sig i såsom

varande smakpolis för att främja ’god’ kultur framför annan. Frågan dröjer sig dock kvar, är

det så annorlunda idag?

Mitt forskningsprojekt ska handla om lokala skolpolitikers syn på värdegrundsfrågan. Ser de

på värden i form av moralisk uppfostran och att främja ’god’ smak eller ser de ett bekymmer

med att staten påtar sig en uppfostrande roll när det gäller moral och istället bör ägna sig åt att

skapa mångfald i valmöjligheter för var och en att ta aktiv ställning till, och att därigenom

skapa sin egen personliga värdegrund.

1.3 Disposition

Efter denna inledning som ytligt ger vid handen det forskningsproblem som föreligger ska jag

fortsättningsvis disponera uppsatsen som följer.

I Kapitel 2 ger jag några alternativa forskningsproblem som också väcks i en frågeställning

kring värdearbetet inom skolan, kopplat till politikerrollen. Därefter går jag i kapitel 3 vidare

med problemformuleringen där jag kategoriserar de olika teorier som legat till grund för

undersökningens tema. Jag bygger där vidare på olika syn på värderingar och den värdegrund

som skolan och samhället sägs ska bygga på. Dessutom sätter jag in denna uppsats i relation

med annan forskning både från den pedagogiska världen och från samhällskunskaperna.

Vidare i kapitel 4 sammanfattar jag uppsatsen syfte och ger de frågeställningar som empirin

ska ge svar på. Kapitel 5 är en metoddel där jag förklarar och motiverar mitt val av metod och

praktiskt förklarar hur jag har gått tillväga. 6:e kapitlet ger så resultatredovisningen. Alltihop

avslutas med slutsatser och  diskussion i kapitel 7.

                                                                                                                                                                                    
5 Mill, John Stuart. Om friheten (1984) Natur och Kultur. Arlöv S. 116
6  Skolkommissionens betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. (1946) S. 7
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2. Värdegrunden, politikern & alternativa frågeställningar.

Det finns många olika sätt som man skulle kunna genomföra en värdegrundsforskning på. Jag

ska i detta kapitel redogöra för några alternativa infallsvinklar på frågan och motivera varför

jag inte valt att göra just dessa undersökningar. Anledningen till att jag väljer att

överhuvudtaget beskriva dessa alternativ, beror på att det troligen finns mer naturliga

kopplingar till statsvetenskapen, institutionella sådana, i dessa alternativ, än vad som

traditionellt ligger i den infallsvinkel jag valt för frågan.

2.1 Alternativa forskningsprojekt.

Ur förvaltningspolitisk synvinkel råder ett idealförhållande hur den representativa demokratin

ska fungera. Jag hämtar denna beskrivning från Maria Jarl som har tecknat en idealbild av den

representativa demokratin i sitt kapitel om brukarinflytande i boken ”Välfärdsstat i otakt” med

Bo Rothstein och Jon Pierre som redaktörer.

I den representativa demokratin pågår en process där folkviljan blir genomförd efter en

överlåten rätt från medborgarna till de folkvalda styret. Dessa folkvalda politiker har ansvaret

över att folket vilja, implementeras ned i förvaltning och ut i samhället. Detta sker i huvudsak

genom de institutioner som styresskicket infört med just det syftet7.  Denna idealbild av

processen är möjlig att tillämpa även på värdefrågor eftersom värdegrunden i sak, är folkets

samlade värden i koncentrat8 och dessa ska samlas in och renodlas av de folkvalda för att

därefter implementeras i samhället. I fallet med skolan ska dessutom dessa värden alltid

påverka all aktivitet i skolan, i lärandet, i uppträdande och i atmosfär.9

Ett alternativt grepp på värdegrundsfrågan skulle mycket väl kunna vara en implementerings-

politiskt vinkel. Exempel på frågeställningar skulle då kunna vara att undersöka i vilken

omfattning skolpolitiker agerar för att påverka och genomföra den av staten styrda

skolpolitiken ner på skolnivå. Nästa led i den undersökningen skulle då också vara att forska i

hur och om fritidspolitikern enbart överlämnar genomförandet till tjänstemännen i

förvaltningen eller om det finns en förståelse och vilja för att påverka värderingar i praktisk

användning. Den här uppsatsen snuddar lite vid dessa frågor men går inte på djupet när det

gäller implementering. Om man skulle vilja genomföra en sådan implementeringsforskning
                                                          
7 Rothstein & Pierre (red) (2003) S. 26
8 Hedin & Lahdenperä (2002) S. 7ff
9 Ständigt. Alltid! Kommentar till läroplanen. (1999) Skolverket. S.11
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vore nog ett sådant urval som urvalet i denna undersökning alltför smalt, men det vore en

synnerligen intressant forskning att genomföra.

Lennart Lundquist beskriver i sin bok ”Förvaltning, Stat & Samhälle” en ’Abstraktionsstege’

som syftar till att underlätta skapandet av en abstraktion för forskningen och därigenom

förenkla analysen10. Huvudfrågan i en uppsats med denna infallsvinkel skulle ju inte vara;

”Hur implementeras samhällets värdegrund i den lokala skolan i Åmål av de folkvalda

politikerna?” Utan den frågan är endast

intressant i ett större perspektiv, alltså

för att belysa den högre

abstraktionsnivån i stegen, nämligen;

Hur implementeras värderingar?

Nu är ju inte heller den frågan den

aktuella frågeställningen i den här

uppsatsen, utan, som framgår av den

tidigare diskussionen och de senare

frågeställningarna, handlar just den här

uppsatsen om olika syn på värderingar,

sett i ljuset av idéer hämtade ur

autonomiprincipen och kommunitärismen.

En ytterligare utgångspunkt för en forskning som denna skulle kunna göras i likhet med Bo

Rothsteins trefasindelade teori med statsteori, organisationsteori och implementeringsteoretisk

nivå eftersom värdegrundsfrågan sammanfaller inom dessa tre områden. Man skulle också

kunna basera forskningen på institutionalistisk teoribildning då mycket av skolans område är

institutionaliserat och fungerar som om det vore en egen värld. Max Webers teori kring

byråkrati kan vara tillämpligt men även en teori som Michael Lipskys teori som närbyråkrater

eller 'Street-level bureaucrats'  vore en intressant infallsvinkel på problemet då skolan är en

miljö där närbyråkrati är tillämpligt som begrepp eftersom lärarna är att betrakta som

tjänstemän som har stor handlingsfrihet och  dessutom arbetar direkt med klienterna,

eleverna.11

                                                          
10 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat & samhälle (1992) Studentlitteratur, Lund. S. 29
11 Lipsky, Michael. Street – level bureaucracy. (1980) New York, The Russell sage foundation.

Fig. 1 Abstraktionsstegen

Hur implementeras värderingar?

Hur implementeras värderingar i skolan?

Hur arbetar skolansvarig
nämnd med

värdegrundsfrågan
i

Åmål?

Hur implementeras värdegrundens

olika beståndsdelar som de beskrivs

i skollagen och läroplanen?
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Men någonstans måste man dra gränsen för vad som ska undersökas och det har jag gjort

inom ett snävt område som trots detta ändå är svårundersökt. Anledningen till varför jag väljer

bort dessa alternativa forskningsprojekt baserar sig på att mitt huvudsakliga intresse för

frågan, ligger i funderingarna på om värderingar överhuvudtaget är något som fritidspolitiker

anser är en politisk fråga.  Därför ska vi nu gå över till den problemformulering jag valt för

hanteringen av värdepolitiken och den teoretiska bakgrund jag tar mitt avstamp i.

3. Problemformulering

Det finns en konflikt mellan skolans roll som fostrare av goda samhällsmedborgare och det

mångfacetterade samhället där olika individers personliga utveckling präglas av just

olikheten. Personal i skolan har under en längre tid slitit med dessa frågor och de

tolkningstillfällen som uppstår. Politiker på statlig nivå som arbetar fram riktlinjer för skolan

får förutsättas ha ägnat frågan en hel del tanke, men hur står det till hos de politiker som är

satta att vara huvudmän för den kommunala skolan, fritidspolitikerna?

Jag ska nu gå vidare och beskriva två statsvetenskapliga begrepp, autonomiprincipen samt

kommunitärismen för att sedan ställa dessa i relation till värdegrundsbegreppet.

Först ska vi alltså betrakta och konkretisera det teoretiska perspektivet och därefter titta

närmare på innebörden av värderingar.

3.1. Vad bör då staten egentligen göra?
När vi då kommer till begreppsskillnader gällande värdegrund och till olika synsätt på

genomförandet så har jag valt att titta på skillnader mellan ett kommunitärt synsätt och ett

autonomt synsätt.

Jag ska kortfattat redogöra för avgörande skillnader mellan dessa två principer och därefter

ställa dem i relation med värdegrundsfrågan inom skolan.

3.1.1 Autonomiprincipen
Det autonoma förhållningssättet, eller autonomiprincipen, innebär förenklat att staten

undanhåller sig ifrån att utöva påverkan på människans möjligheter att fullfölja sin livsplan.

Enligt rättsteoretikern Ronald Dworkin ska staten behandla medborgarna med ”lika omtanke
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och respekt”12  Bo Rothstein menar att den principen handlar om att alla medborgare ska

behandlas som jämbördiga i förhållande till samhället samt betraktas som varande ansvariga

för sina handlingar.

Den politiske tänkaren John Rawls13 menar, som första princip, att ”varje person har rätt till

det mest vidsträckta system av lika grundläggande friheter som är förenligt med ett likartat

system av frihet för alla.” 14

Ett autonomt samhälle försäkrar varje individ denna grundläggande frihet. En mycket bred

frihet hur varje enskild människa väljer att leva sitt liv inkluderat valfriheten att göra vad som

av andra, även av många, kan anses vara okloka val.  Will Kymlicka hävdar till och med att

denna möjlighet att göra val som inte är ’de rätta’ är ett argument för denna frihet. Han säger

att just eftersom vi kan göra felaktiga val samtidigt som ingen vill leva ett liv byggt på

felaktiga föreställningar så ger friheten vid handen att revidera trosuppfattningen efter att ha

belyst uppfattningen med ny erfarenhet eller ny kunskap.15

Även den svenska grundlagen ger ett starkt stöd till autonomiprincipen när den behandlar

frågor som människors lika värde och samhällets respekt för människans frihet16. Även

religionsfriheten är en princip som starkt stödjer individens frihet.17

Religionsfriheten är likaledes ett uttryck som Kymlicka påvisar som grundläggande för ett

autonomt samhälle18

Det autonoma samhället ger varje individ ett brett spektrum av information och upplysning så

att man garanterar valfriheten för var och en. Man låter inte enbart individen fortsätta sin fritt

valda livsstil, man låter genom yttrandefrihet ny information påverka människor att göra nya,

rationella val. John Stuart Mill, som vi såg vi tidigare, menade att samhället skulle kräva

skolgång för alla barn i samhället, på samma sätt säger Kymlicka att ett liberalt samhälle, för

att undervisa om alternativa sätt att leva, ska kräva obligatorisk skolgång.

                                                          
12 Rothstein (2002) S. 39
13 Rawls tänker sig ett ”ursprungstillstånd” där människan beslutar om politiska institutioner samhället bör ha
utan att i förväg känna till vilka personliga förhållanden som kommer råda och utan att veta vilken
samhällsposition man kommer befinna sig i.
14 Rawls, John. A theory of justice. (1971) Oxford. Oxford university press. Här i översättning från Hansson
1989 S.11.
15 Kymlicka Will. Mångkulturellt medborgarskap (1995) Falun. Nya Doxa
16 Regeringsformen, 1 kapitel §1.
17 Ibid kapitel 2 §1.
18 Han skriver ’liberalismen’ där jag skriver ’autonomi’. Jag menar att ett autonomt samhälle vilar på ett
liberalistiskt tänkande så det går därmed på ett ut.
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Vi kommer att se lite senare när vi för samman de två principerna med läroplanen att

Läroplanen (Lpo) tar ett rejält avstamp i ett autonomt tänkande därigenom att ta ställning för

människolivets egenvärde  samt att hävda det kritiska tänkandet som en förutsättning för

värderingar.

3.1.2 Kommunitärism

I motsats till det autonoma samhällsbygget ställer jag då den kommunitära principen. Den

bygger i övergripande drag på att samhället/staten ska stå för de rätta moraliska principerna

och ta ställning till vad det goda livet innebär. Denna princip bottnar i synsättet att

medborgarna är en kollektiv grupp med gemensamma värderingar som är värda att försvara

även om det då går ut över tanken om  lika omtanke och respekt.19

Den kommunitära tanken innefattar att staten bör bära en kollektiv moralisk ordning

bestående av vissa bestämda värderingar. Dessa värderingar kan bygga på flera olika saker

som hänger ihop med kollektivets, exempelvis etnicitet, kultur eller gemensam historia.

Statens uppgift i detta blir då att främja och bevara värderingar hos medborgarna främst

därför att kollektivet (majoriteten) anser det finns mer moraliskt korrekta sätt att leva.

Inom det kommunitära tankesättet går det inte att frånkoppla tanken om det goda livet från

tankar om rätt och rättvisa. Begrepp som används måste ses i ett större sammanhang. En av de

grundläggande idéerna är att det finns en universell värdegemenskap. Som Kennet Orlenius

säger det: ”Alla ska ha rätten att kunna realisera det goda livet.”20 För samhällets del, även i

skolan, innebär det att erbjuda ett aktivt stöd och skapa en bra, moralisk miljö.

Som jag visade i inledningen ligger denna kommunitära ansats även till grund för

argumentation hos Platon, men även hos Aristoteles, när de hävdar att staten ska fostra nya

generationer på ’rätt sätt’ och till goda samhällsmedborgare som kan bära samhällsvärdena

vidare.

Aristoteles menade att statens högsta goda sammanfaller med individens goda och att den

mänskliga aktiviteten, strävar efter något gott. Denna strävan efter det goda skulle då inte

                                                          
19 Rothstein (2002) S. 44
20 Orlenius. S. 37
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kunna förverkligas utanför ett socialt sammanhang och detta sammanhang skulle då vara,

staten.21

Det som Roger Blomgren kallar det perfektionistiska synsättet är nära förknippat med det

kommunitära synsättet i det att det finns en samstämmighet i hur staten har som uppgift att ha

åsikter kring medborgarnas levnadssätt såsom vad som är gott och bra för medborgaren, detta

då med hänvisning till vad som skapar liv av lycka och välfärd.22

Vi kan också i den svenska lagstiftningen finna tydliga tendenser till kommunitära drag där

staten tar ställning för vissa sätt att leva. I vårt fall med skolan och värdegrunden blir det

uppenbart då vi tittar närmare på vad läroplanen beskriver värdegrunden vara.

3.2 Läroplanen

Vi ska nu titta närmare på vad läroplanen säger och hur vi kan sätta den i relation till de

teoretiska begreppen utan att för den skull föregripa empirin.

”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 varje

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 i skolan 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.”23

                                                          
21 Blomgren. S. 14
22 Ibid S. 30
23 Lpo 94 §1.
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3.2.1 Läroplanen i ljuset av de två teorierna.

Här ser vi med önskvärd tydlighet att den svenska skolans läroplan tar ställning för ett

autonomt synsätt på värderingar. Grunden är, som vi såg tidigare, att kritiskt granska olika

förhållanden för att därefter göra egna ställningstaganden med full insikt om konsekvenserna

av de olika alternativen. Problemet uppstår naturligtvis då när vi samtidigt i texten kan se att

läroplanen tar ställning för vad som är goda värden att förhålla sig till. Skolan ska föra vidare

jämställdhet mellan kvinnor och män, såsom varande en god värdering. Likaså ses solidaritet

med de  svaga som ett gott ställningstagande. Detta ska ske i kristen tradition vilket också får

ses som ett kommunitärt ställningstagande för ett, ur statens synvinkel, rätt religiöst/moralisk

perspektiv.24

Bo Rothstein tar upp detta dilemma i sin bok. Medborgarna önskar att staten ska följa båda

dessa två grundprinciper som i praktiken är oförenliga25. Detta kommer också till uttryck i

läroplanen, det kan alltså verka som om staten finner det önskvärt att följa båda

grundprinciperna samtidigt.

3.3 Vad är värdegrund?

Värdegrunden, finns den? Vad är den egentligen? Det är en fråga som jag inte besvarar i den

här uppsatsen men några grundläggande funderingar, och att något beröra historia, kring

begreppet är naturligtvis på sin plats.

När man kommer in på ämnet värdegrund så landar ofta samtalet i moralfrågor. Frågor som;

Vad får man göra? Hur får man göra? Hur ska man leva? Vad är bra och vad är dåligt?

Det har skrivits åtskilliga böcker i ämnet värdegrund, även om skolans värdegrund, eftersom

ämnet blivit aktualiserat i hög grad inom skolan. Men då främst riktat till pedagoger och

skolledare för att öka deras förståelse för de begrepp som riksdagen beslutat om ibland annat

läroplanen.

Aktualiseringen av värdegrundsdebatten går också att härleda till ett tryck från samhället att

främja goda värden. Starkt har värdegrundsfrågan lyfts exempelvis i samband med

valkampanjen 1991 då kristen etik fördes fram som en viktig värdering för skolan.26 1998

                                                          
24 Rothstein (2002) S.44
25 Ibid S. 39
26 I mångt och mycket var det resultatet av att vuxensamhällets förfasande över ungdomskulturen fick genomslag
i den politiska debatten, detta främjat främst av Kristdemokraterna som troligen genom denna debatt nådde
bättre resultat än vad som tidigare varit fallet.
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utsågs sedan till ”Värdegrundsåret” av skolministern för att trycka på viktiga värden för

skolan. Detta föranleddes bland annat av de främlingsfientliga strömningar, rasism och

nazism som vunnit, och fortfarande vinner, mark bland unga.27

För att kunna föra en diskussion kring värdefrågor måste konkretiseringar göras, annars måste

hela begreppsdiskussionen ifrågasättas.

Det finns ett överordnat mål i den svenska skollagen när det gäller värderingar och det är

demokrati, därefter nämns en samling nyckelbegrepp såsom människolivets okränkbarhet,

individens frihet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mm, men vi har alla

olika förhållningssätt till dessa begrepp och det finns en svårighet att veta hur andra tänker sig

betydelsen av de olika begreppen. Jag ska fortsätta problematiseringen genom att gå igenom

det centrala begreppet, demokrati, för att konkretisera materialet. Anledningen till mitt val att

konkretisera just demokratibegreppet som inledning beror på den vikt som skollagen och

läroplanen28 lägger vid det, samt att det finns ett behov att peka just på betydelsen av vad

demokratin står för och betyder för den fortsatta forskningen i min uppsats.

3.3.1 Demokratibegreppet.

Demokratibegreppet är det första och det viktigaste att ta fasta på i den här konkretiseringen

eftersom allt värdegrundsarbete, enligt läroplanen, ska vila på demokratins grund. Det finns

ett flertal olika demokratiska system som arbetar på olika sätt och som har olika utformning29,

dessutom finns det en mängd filosofiska resonemang kring hur demokrati ska utformas och

vilken form av demokrati som är den ultimata formen. Enbart detta korta resonemang tyder på

att det inte är vårt svenska representativa demokratisystem som är det väsentliga begreppet,

därför behöver jag inte gå in på alla olika former av demokrati utan snabbt gå vidare till vad

det demokratiska värdets essens kan vara. Läroplanen har i texten en mening som skulle

kunna utgöra kärnan i detta, det demokratiska begreppet, nämligen; ”Det är också nödvändigt

att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse

konsekvenserna av olika alternativ.30”

Detta återkommer också i målbeskrivningen där eleverna förväntas:

”• lär[a] sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att
                                                          
27 Pressmeddelande från skolverket. http://www.skolverket.se/publicerat/press/press1999/press990527.shtml
28 Lpo 94 §1
29 För att bara nämna något så förekommer det stora skillnader mellan valsystem och mellan direktdemokrati
kontra representativ demokrati.
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- formulera och pröva antaganden och lösa problem,

- reflektera över erfarenheter och

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden och

• inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna

träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. ”31

Kennert Orlenius beskriver i sin bok Värdegrunden – Finns den? Att poängen med ett sådant

resonemang som läroplanen för i ovanstående två citat just är att stimulera oenigheten och att

lära sig att kritiskt granska sådant som kan förefalla vara givet. Demokrati i praktiken handlar

därmed om att med respekt för olikheter och människors lika värde, trots våra olikheter,

uppmuntra denna olikhet och bejaka att vi inte är överens.32  Själva tanken med demokratin

uppmuntrar till förändrade värderingar i samhället, i det att demokratin i sin natur, uppmuntrar

till olika åsikter och framförandet av dem. En ytterligare synpunkt lyfts fram på ett begåvat

sätt i en uppsats av Bengt – Ove Boström med titeln ”Styrningen av den svenska skolans

värdegrund i kritisk belysning”. Styrdokumentets ambition att lära elever ett kritiskt

förhållningssätt kan hamna i konflikt med fostrandet till ett demokratiskt ideal. Detta ställs då

på sin spets i följande citat ur uppsatsen: ”Är det bättre att en elev blir demokrat genom

indoktrinering än att han blir antidemokrat genom eget kritiskt tänkande?”33

Om man ansluter sig till denna tolkning så blir Demokratin som värdegrund, som bär vårt

samhälle, därigenom ett ständigt levande, oskrivet, dokument som genom kritisk granskning

och reflektion ständigt bör hållas levande.34

Betyder då det här att de övriga punkter som Lpo tar upp inte är betydelsefulla? Självklart

inte, men de går kanske ändå att ses som politiska kompromisser för att nå en bred

uppslutning kring värdegrunden i läroplanen.

Denna slutsats når jag genom följande, korta och översiktliga, resonemang kring de olika

begreppen och de olika betydelser som olika människor lägger in i varje begrepp.

Människolivets okränkbarhet är den första punkten som vårt samhällsliv sägs vila på enligt

läroplanen. Vad innebär det då att människolivet är okränkbart? Är dödsstraff  förenligt med

                                                                                                                                                                                    
30 Lpo94 S. 7
31 Ibid S. 12
32 Orlenius, Kennert. Värdegrunden – finns den? (2001) Runa förlag. Stockholm S. 202f
33 Andersson, Bo red. Samhällets demokratiska värdegrund. (2000) Göteborg. Värdegrunden S. 53
34 Ibid S. 29
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ett demokratiskt samhälle? Har staten rätt att avrätta en människa och fortfarande säga sig

värna människolivets okränkbarhet? Somliga säger ja, andra säger nej. Frågor som abort och

dödshjälp är ytterligare liknande frågor där människor som ställer sig bakom demokratin ändå

har olika åsikt om hur människolivets okränkbarhet ska tolkas i dessa frågor.

Individens frihet är ytterligare ett begrepp som betyder olika för olika individer. Handlar det

om friheten från olika saker eller frihet till? Och hur står det i samklang eller motsats till

solidaritetsbegreppet? Sådana enkla frågeställningar kring dessa läroplanens grundläggande

värderingsbegrepp visar att det handlar om tolkningar kring olika begrepp. Naturligtvis skulle

det vara möjligt att gå djupare in i detaljer kring dessa begrepp för att mer reda ut begreppen

men jag menar att det, för denna uppsats, inte är nödvändigt då meningen nu är att påvisa just

demokratin i sin funktion av åsiktstillåtande och de fri och rättigheter som följer med

demokratin. Detta skulle då vara den verkliga värdegrunden och därmed skulle vi kunna

lämna läroplanens begreppskonkretisering för att istället arbeta med denna syn på vad

demokratin är.

Samhällets värdegrund, demokratin, är alltså den statsbärande ideologin som ligger grund för

styrdokumenten för skolan. Detta antyds mer eller mindre tydligt i skollagen och läroplaner

från 1946 och framåt35, skolans värdegrund ska ligga till grund för allt arbete i skolan, för att

sedan förstärkas kraftfullt från 1994 års läroplan. Det här betyder att alla handlingar i skolan

ska överensstämma med den samhälleliga värdegrunden. Beskrivningen av de grundläggande

värden som skolan har att förhålla sig till tas upp i 1994 års läroplan där det slås fast att

skolverksamheten ska vila på grundläggande demokratiska värderingar.36 Skolan och

demokratin är varandras stöttepelare, skolan har varit en avgörande faktor för demokratins

tillblivande och därefter varit fostrande i demokrati, detta är enligt många det optimala. Men,

och det är viktigt att poängtera, demokratin behöver inte vara det slutliga, utan värdegrunden

kan komma att förändras över tid. Innan demokratin slog igenom var Luthersk kristendom

den rådande värdegrunden och i framtiden kan det mycket väl komma något annat.37

                                                          
35 För en utförligare rapport om hur och i vilken omfattning de olika styrdokumenten lyfter fram
demokratibegreppet, se Larsson (2000) där en analys gjort kring just styrdokumenten och demokratibegreppets
betydelse gjorts.
36 Lpo 1994 1 kap. 2§.
37 Hedin & Lahdenperä. Värdegrund och samhällsutveckling (2002) Stockholm, HLS förlag. S. 11 ff
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Åsiktsfrihet och yttrandefriheten som demokratiska grundvalar för vårt gemensamma liv

anses av många som något som måste försvaras varje dag och erövras varje dag.38 Karl

Popper menar att en demokrat alltid ska arbeta för demokratins bevarande och därigenom

motsatta sig avskaffandet av demokratin.39

Detta är ett uttryck för just detta levandehållande av samtalet som leder fram till ett kritiskt

tänkande och ständigt reflekterande över värden i samhället.

En ytterligare aspekt på demokratibegreppet har tagits fram av skolkommissionen i

delbetänkande SOU 1996:22 där två dimensioner av demokrati konkretiseras. Demokratin

som Process och demokratin som Form och Funktion.

Process: Är demokratiseringen en kollektiv eller individuell process? Som en kollektiv

process tar alla ett gemensamt ansvar för demokratiseringen och tar ett solidariskt ansvar för

kollektivet medan en individuell process innebär att demokratiseringen genom fria, egna val,

spontant blir en samhällsharmonisk del. Individen ska här ges maximalt eget

handlingsutrymme.40 Min analysram harmonierar med den här begreppskonkretiseringen,

främst när det gäller ’Processen’, men även till delar när det gäller ’Form och Funktion’.

3.3.2 Moralbegreppet

Den andra synen på värdegrunden hänger då ihop med de andra begreppen i läroplanen och

kan sammanfattas med att värdegrunden är en bas som ska fostra människan till goda

samhällsmedborgare, rätt tänkande, etiskt ståndaktiga och moraliskt högtstående. Det går

också att koppla ihop det med en perfektionistisk argumentation som Roger Blomgren

beskriver den i sin avhandling ”Staten och Filmen”41. Avhandlingen handlar om statens

filmpolitik men perfektionismens argumentation att höja medborgarnas andliga nivå för att

därigenom skapa goda, moraliska och rätt tänkande samhällsmedborgare går igen i

läroplanens begreppshantering i vad som är de rätta åsikterna. Som jag visat tidigare har

denna inriktning varit tydligare än vad den är idag men då diskussionen även under senare tid

                                                          
38 En valaffisch från valet 2002 sa något i stil med att demokratin går inte i arv utan måste erövras varje dag.
Detta är en vanlig åsikt inom arbetarerörelsen som ofta i politisk retorik ser sig som en demokratins förkämpe
och garant. Man får förmoda att liberalerna har en något avvikande åsikt om vem som bäst försvarar demokratin.
39 Popper Karl. (1969) The Open Socity and Its Enemies I The Spell of Plato. Routledge & Kegan Paul. London.
S. 154 – 125.
40 Larsson, Katja.(2000) Demokrati i skolan – en studie av skolans styrdokument från 1878 till 1994. Linköping.
Linköpings universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi. S. 9
41 Blomgren, Roger. (1998) Staten och Filmen. Svensk filmpolitik 1909 – 1993. Gidlunds förlag. Hedemora. S.
30
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har handlat om ’mer ordning och reda i skolan’, ’Moral och Etik’ och andra former av

värdeladdade begrepp med tydlig inriktning på fostran och beteende, är det inte en syn som

kan avfärdas såsom varande en del av en omodern terminologi.

Att ha god moral anses av många som en viktig del för att vara en civiliserad människa, likaså

hör vi ofta om moraldebatter från mediabruset. Men det är sällan detta tar sig konkreta uttryck

även om de flesta nog har bestämda åsikter om vad som är rätt och fel. Utan att i egentlig

mening gå in på vad som verkligen är rätt eller fel, eller att ställa begrepp om rätt eller fel i

teoretiskt perspektiv ska vi istället bara titta på, utifrån kommunitär eller autonom synvinkel

om staten ska tala om, vad som är rätt och fel moral eller om staten ska förhålla sig objektivt

och erbjuda valmöjligheter för individen att ta ställning till.

3.4 Presentation av analysramen.

Ur detta resonemanget går det att alltså att dra slutsatsen att det finns två grundläggande

uppfattningar om vad som är samhällets gemensamma värdegrund, den ena går att relatera till

moralfrågor och den andra till demokratifrågor.

Likaså går det att dra slutsatsen att den kommunitära teorin ställer sig positiv till att ett

kollektiv, en grupp, ett samhälle, har rätten att förespråka vad som är det goda livet och det

rätta levnadssättet medan den autonoma teorin inte sätter upp föreskrifter över vad som är det

rätta sättet att leva sitt liv. Vi har då två olika statsvetenskapliga teorier att tillämpa på två

olika värderingsuppfattningar.

Dessa två teoriers ståndpunkter när det kommer till värdeuppfattningar kan ställas i relation

med varandra i följande figur som också kommer tjäna som analysram.
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- Finns inget rätt eller fel.

-  Individen gör rationella, men

främst egna, val som därmed

är riktiga.

- Det finns rätta, allmängiltiga

värden.

- Fostrande attityd.

- Skapandet av moraliskt sunda

individer

- Staten tar inte ställning.

-  Kritisk granskning och

individens egna

ställningstagande.

- Uppmuntrar framförandet av

alla olika åsikter.

- Staten förespråkar de ”rätta”

åsikterna.

- Alla åsikter bör (eller ska) inte få

framföras fritt.

- Solidariskt ansvar för kollektivet.

Man skulle kunna tro att det är så enkelt att för den som praktiserar en kommunitär

föreställning ställer sig mer positiv till ett moralförespråkande värdegrundsbegrepp. Likaledes

kan det förefalla så att den som menar sig förespråka ett autonomt förhållningssätt är en

tydligare förkämpe för det demokratiska värdegrundsbegreppet. Men troligen är det hela mer

komplicerat än så. Eventuellt är det så att den som ställer sig som positiv till en autonom stat

ändå når en position där staten till slut måste ta ställning för vad som är rätt och fel medan den

kommunitäre under press kan gå med på att den personliga friheten är avgörande för hur

framgångsrik en samhällsvärdering kan vara.

Förenklat skulle man dock i det här skedet kunna säga som följande:

� Kommunitär teori är mer positiv till ett  värdegrundsbegrepp där moralen är allmän och

bra för alla samt en demokratisyn som innebär att staten bör stå för de ”rätta” åsikterna.

� Autonom teori är mer positiv till ett  värdegrundsbegrepp där staten inte tar aktiv ställning

för vad som är rätt eller fel i moraliska frågor utan det ska avgöras av individen själv och

där synen på demokrati är tydligast i acceptansen, och främjandet av, framförandet av vitt

skilda åsikter.

Autonomi Kommunitärism

Moralsyn

Demokratisyn
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3.5 Sammanfattning kapitel 3.

Jag har nu redogjort för skillnader mellan autonomi och kommunitärism samt för skillnader

som föreligger mellan en moraliskt baserad värdegrund och en demokratibaserad värdegrund.

Som jag har visat är det inte så enkla skiljelinjer mellan dessa olika begrepp varför jag ställer

upp dessa i de idealtyper som analysramen visar, för att kunna avgöra skiljelinjer mellan

politikernas inställning, och den begreppsvärld de använder för att beskriva sina

ställningstaganden i den följande idéanalysen.42

En ytterligare aspekt att poängtera i sammanhanget, utan att det för den skulle direkt påverkar

undersökningen, är att även en person med tydligt autonoma ståndpunkter i vad staten bör

göra, kan ha egna, bestämda värderingar om vad som är rätt och fel. Samtidigt kanske man

kan säga att den som är kommunitär i sin syn på vad staten bör göra inte nödvändigtvis

behöver ha klara moraliska uppfattningar.

Innan analysen går vidare med metodavsnitt går nu uppsatsen vidare med en specificering av

frågeställningar och det uttalade syftet med uppsatsen.

4. Syfte & Frågeställningar

4.1 Syfte

Den här uppsatsen undersöker och diskuterar förhållanden som rör fritidspolitiker och

fritidspolitikerns inställning och uppfattning kring värdegrundsbegreppet, såsom de används i

läroplaner och för skolan under kommunal förvaltning med utgångspunkt utifrån min tidigare

diskussion kring moral och demokrati.

Jag kommer att undersöka om det går att finna en distinktion mellan moraletiska frågor och

frihetsbegrepp som går att relatera till ett kommunitärt eller ett autonomt tänkande hos

fritidspolitikern. Vidare skall undersökas om aktiva grepp tas för att påverka

värdegrundsarbetet utifrån dessa ställningstaganden och om denna eventuella aktivitet är

starkast inom någon speciell kategori. I praktiken kan man säga att jag ämnar göra en

idéanalys av skolpolitikers inställning till värdefrågor.

                                                          
42 Idéanalys blir det i praktiken då uppsatsen syftar till att undersöka skolpolitikers tankar och idéer kring
värderingar. Se mer under rubriken ’Syfte’
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Är skolansvariga politiker
kommunitär- eller autonomi-
förespråkande i värdefrågors

betydelse i skolarbetet?

Är fritidspolitiker kommunitära eller
autonomiförespråkande i värdefrågor?

Bör staten ta ställning i värdefrågor?

Hur ställer sig ledamöterna
 i BUN,
i Åmål,

till dessa
perspektiv?

Fig. 3. Den andra abstraktionsstegen.

Jag ska även återknyta till den abstraktionsstege jag hänvisade till tidigare och använda

samma princip för att visa på

den här uppsatsens upplägg

och målsättning.

Den övre frågeställningen, som är

övergripande, får inte sitt svar i empirin,

däremot kommer resonemanget i

slutdiskussionen röra sig mer kring frågan om

statens roll i värdepolitiken. Den andra frågan

som kommer få mer svar utifrån den empiriska

analysen berör hur fritidspolitiker hanterar

värdefrågor och slutligen når vi då analysens

sammanfattande syfte:

Uppsatsen ska undersöka hur skolpolitiker ställer sig, och då de undersökta politikerna i

Åmål, till värdepolitikens innehåll i relation till uppsatsens idealtyper, om det  syns i deras

aktiva politiska handling och om de anser att värdefrågor är viktigt som instrument i

skolarbetet?

4.2 Frågeställningar

1. Menar lokala skolpolitiker att värderingar är ett viktigt instrument i skolans arbete?

2. Utgår skolpolitiker utifrån ett kommunitärt eller ett autonomt tänkande när de tar

personlig ställning i värdegrundsfrågor?

3. Har de, enligt egen utsago, agerat aktivt för att driva dessa frågor?

4. Skiljer sig de undersökta politikerna åt i sin syn på dessa frågor?

För att komma fram till svar på dessa frågeställningar har jag utarbetat frågor som ska kunna

ge svar på ovanstående frågeställningar. De frågor43 jag utgått från har ingått i följande

ämnesområden:
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� Etik & Moral, egna uppfattningar och syn på.

� Samhällets fostrande roll, bör staten bedriva fostran och till vad ska staten fostra sina

medborgare.

� Åsiktsfrihet & kritiskt tänkande, valmöjligheter mellan olika alternativ, får allt diskuteras.

� Hur värdegrunden ska läras ut, praktiskt hantverk i skolans värld.

� Aktiva åtgärder från politikern och partiet.

Dessa ämnesområden har då tjänat syftet att fånga in svarsalternativen och kunna bedöma

dem utifrån analysramen.

5. Metodavsnitt

5.1 Övergripande metodbeskrivning

Jag har för att få svar på mina frågeställningar valt att genomföra min undersökning med en

metod, samtalsintervjuer. Jag hade även tänkt att komplettera undersökningen med en

textanalys av politiska dokument av typen handlingsprogram men det visade sig att dessa inte

gav något konkret för undersökningen i det att de huvudsakligen var av typen

principprogram44.

5.1.1 Samtalsintervjuer

Jag har för att få svar på fritidspolitikerns inställning till värdegrundsfrågor och den vikt de

lägger på värderingar som en del av skolans arbete utfört har jag valt att genomföra intervjuer

med fritidspolitiker som har skolan som huvudsakligt ansvarsområde. Jag har använt mig av

samtalsintervjuer för att genom kvalitativa intervjuer få tillgång till de intervjuades verkliga

inställning i dessa frågor45.

Eftersom jag har som syfte med undersökningen att undersöka och diskutera inställning till

värderingsfrågor är det relevant att använda en metod som ger den undersökta parten

möjlighet att ge en personlig infallsvinkel på frågeställningen. Jag har förväntat mig en rad

                                                                                                                                                                                    
43 Frågeformulär bifogas som bilaga 1.
44 Valdokument med övergripande formuleringar och löfte, ibland kallat ’valfläsk’, vagheten i den typen av
dokument är ointressant för den här undersökningen.
45 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik & Lena Wägnerud. (2002) Metodpraktikan Norstedts
juridik, Stockholm S.255
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olika, diskuterande svar på givna frågor och har därför valt samtalsintervjun som en metod att

cirkulera kring frågeställningar, kunna formulera om frågor under pågående intervju och ställa

samma frågor på olika sätt för att nå in till respondentens verkliga åsikt kring

frågeställningarna. Genom den här formen av öppna intervjufrågor och ett interaktivt

agerande mellan intervjuare och respondent menar jag att jag nått bästa möjliga förståelse för

politikerns situation och mening.

Rent tekniskt har jag utgått från ett antal färdiga frågor i ett strukturerat frågeformulär men

vid behov vikit av från de exakta frågorna och vandrat ut i ett mer öppet samtal där frågorna

vävs in i samtalet, detta för att verkligen nå uttömmande svar och åsikter kring ämnet.

Eftersom undersökningen omfattar politiker har det ofta blivit svar som ger karaktären av

informantundersökning och då har samtalsformen varit givande då det varit möjligt att nå

fram till personliga uppfattningar och inte enbart ’tjänsteuppfattningar.’

De två idealtyper som undersökningen lägger sitt fokus på består då av autonomi och

kommunitärism som jag tidigare visat. De intervjuade politikernas svar på de olika

kategorifrågorna ställs i relation till idealtypernas idealiserade svarsalternativ för att på så vis

göras mätbara. Detta visar jag genom den bifogade intervjuguiden som använts för att

analysera svaren och möjliggöra kategorisering i idealtyper.

5.2 Respondenturvalet & validitetsresonemang.

5.2.1 Total population

Sverige består av 290 kommuner, dessa 290 kommuner har i olika omfattning lagt ut ansvaret

på skolfrågor i ’nämndverksamhet’. Ett snabbt överslag utan att i detalj ha kontrollerat

uppgifterna mot samtliga kommuner ger vid handen att vi i landet har drygt 2500

fritidspolitiker med ansvar för skolfrågor. Det optimala för denna undersökning hade givetvis

varit att kunnat genomföra samtalsintervjuer med ett stort urval av dessa politiker, då hade

undersökningen inte bara kunnat ge indikationer på tillståndet utan det hade varit möjligt att

ge dra mer generella slutsatser. Nu har det dock inte varit möjligt att genomföra på grund av

studiens begränsade omfattning.

Ett annat bra alternativ hade då varit att genomföra en enkätundersökning med ett

representativt urval ur denna grupp fritidspolitiker. Det hade också gett vid handen ett mer
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generellt svar på frågeställningarna. Även här har problem med omfattning funnits då det

skulle innebära ett alltför omfattande arbete på denna nivå. Detta hade kunnat lösas om andra

undersökningar redan genomförts med åtminstone stora delar av frågeställningarna täckta

men jag har inte funnit någon sådan undersökning gjord med just skolpolitiskt ansvariga.

Nåväl, eftersom det inte funnits undersökningar gjorda på just detta temat med de för

undersökningen intressanta respondenterna, skolpolitiker på kommunal nivå, har jag funnit att

en fallstudie, där en utvald kommun ställs i fokus för att pröva mina frågeställningar, är

relevant att genomföra. Denna fallstudie kan då användas som underlag för en mer

omfattande studie, exempelvis en enkätundersökning bland skolpolitiker, för att kunna dra

mer generella slutsatser.

5.2.2 Urvalet

Jag hade alltså att välja ut ett antal skolpolitiker för att nå lämpligt urval till en fallstudie av

denna sort. I en skolnämnd av ’normal’ storlek sitter 7 – 9 ledamöter, vilket i sig är en lämplig

mängd respondenter för en intervjuundersökning. I en nämnd sitter ledamöter i en liknande

fördelning som valet gett antal mandat i kommunens fullmäktige, detta skulle kunna innebära

att en nämnd har en sammansättning med 1-2 personer från varje parti, och underlaget även

för en fallstudie skulle kunna kritiseras med argumentet att det blir ett alltför personberoende

resultat. Därför sökte jag finna lämplig kommun med två större partier representerade i

huvudsak och med liten variation i övrigt.

Valet föll slutligen på Åmåls kommun eftersom den politiska fördelningen i Åmål var lätt att

överskåda och därmed lämplig att undersöka. Fördelningen i nämnden ser ut som följer:

Centerpartiet, 5 ledamöter; Socialdemokraterna, 3 ledamöter; Kristdemokraterna, 1 ledamot.

En undersökning som denna är svår att genomföra med god validitet eftersom det är åsikter

om ett ytterst luddigt ämne som efterfrågas, tillika är urvalet litet och snävt, vilket i och för sig

är gjort medvetet då området förefaller ganska så outforskat tidigare.

Men genom kombinationen av fallstudie och det motiverade urvalet, insatt i den aktuella

analysramen med de konkretiserade begreppen, gör ändå att jag anser att jag skapat rimlig

validitet för undersökningen.
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5.3 Utformandet av intervjuguide.

Jag har sammanställt en guide som ska hjälpa mig att ge svar på de frågeställningar jag varit

ute efter. Intervjuerna ska ha karaktären av ett samtal men trots detta skiljer sig naturligtvis en

forskningsintervju från ett samtal vilket som helst, dessutom är ju respondenterna införlivade

med att det handlar om ett forskningsprojekt vilket troligen leder till en viss välvilja att

formulera sig annorlunda än de skulle ha gjort i ett vanligt samtal. Detta är något jag under

intervjuerna försökt komma runt genom att omformulera frågorna för att därigenom nå

samtalets lugnande form och hitta substans i svaren.

Intervjufrågorna följer det vetenskapliga syftet men i intervjuerna förekommer variationer på

frågorna och samma fråga ställd på flera olika sätt för att uppnå svar på de olika nivåerna som

undersökts.46

5.4 Etiska överväganden

Moraliska aspekter är viktiga att ta särskild hänsyn till när det kommer till en intervju, kanske

ytterligare mer när det handlar om samtalsformen som har som syfte att vara lätt informell för

att verkligen kunna nå djupare. Jag har underrättat respondenterna om det generella syftet och

berättat lite övergripande hur upplägget för uppsatsen ser ut. Jag har därigenom fått samtycke

till intervjuerna och skapat en medvetenhet om mina intentioner. Naturligtvis har problem

också uppstått just genom detta förfarande, men i de få fall jag noterat att respondenten

försökt snygga till sina svar, till det personen trott jag velat höra, har jag genom samtalet

lyckats bra att få fram personliga svar på uppsatsens frågor.

I fråga om konfidentialiteten har jag klargjort för respondenterna att svaren avpersonifieras så

gott det är möjligt utifrån det lilla urvalet. Alla har dock varit införstådda med detta och inte

sett det som ett problem samt ansett sig kunna stå för sina åsikter. Jag tror därmed att jag

lyckats upprätthålla intersubjektivitet genom att avpersonifiering gjorts där enbart tid för

intervjun & partitillhörighet redovisas.

                                                          
46 Intervjuguide bifogas som bilaga 2.
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5.5 Tillvägagångssätt

Intervjuerna har spelats in på band varmed jag i efterhand har kunnat gå igenom hela

materialet i samtalen och därigenom skapat mig ett helhetsintryck av varje respondents

synpunkter. Tiden för att genomföra fullständiga utskrifter av alla intervjuerna har inte varit

tillräcklig inom ramen för den här uppsatsen utan jag har fokuserat på att fånga citat som

tydliggör respondentens inställning.

Därefter har jag sammanställt materialet i en större kartläggning utifrån frågornas karaktär

och betydelse och fört in svaren i den schematiska kontrollstation som intervjuguiden utgör.

Dessvärre visade det sig under den avsatta tiden för intervjuer att alla inte var helt lätta att få

att ställa upp för personliga möten för intervjuer, detta ledde till att jag fick avsluta mina

intervjuer innan alla nämndens nio ledamöter var avklarade. De sista fick jag dessutom lov att

genomföra telefonintervjuer med istället för personliga möten. Dessbättre bedömer jag att

även telefonintervjuerna blev mycket bra, jag ser i efterhand inga större skillnader mellan

svaren avgivna vid det personliga mötet och svaren avgivna vid telefonintervju.

De sista två som skulle ha intervjuats har inte avböjt intervju utan har bara varit allmänt svåra

att få till stånd intervju med under just denna tidsperiod.47. Men jag noterade i samband med

de sista intervjuerna, att svaren från respondenterna inte varierade sig speciellt mycket, utan

det var samstämmiga och liknande svar från de intervjuade. Detta gör att jag nu, när analysen

tar vid och resultatet ska redovisas, tycker mig ha uppnått en mättnad i svarsalternativ som

gör att jag ändå har en rimlig mängd empiri att undersöka.

                                                          
47 Vilket säkert kan förklaras med att julhelgen närmade sig med stora steg och många har svårt att avsätta tid för
en sådan här undersökning.
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6. Resultatredovisning.

Jag kommer nu att redovisa var och en av respondenternas ställningstagande utifrån

intervjuerna och föra ett kort resonemang kring var och en i relation till de givna

frågeställningarna. I slutet av analysen kommer jag sedan att övergå i ett samlat resonemang

kring skolpolitikers syn på värdefrågor. De frågor jag ställde var alltså följande:

1. Menar lokala skolpolitiker att värderingar är ett viktigt instrument i skolans arbete?

2. Utgår skolpolitiker utifrån ett kommunitärt eller ett autonomt tänkande när de tar ställning

i värdegrundsfrågor?

3. Har de, enligt egen utsago, agerat aktivt för att driva dessa frågor?

4. Skiljer sig de undersökta politikerna åt i sin syn på dessa frågor?

Dessa tre frågor har som sagt fått sitt svar genom utvärdering av svaren inom följande

ämnesområden:

� Etik & Moral.

� Samhällets fostrande roll.

� Åsiktsfrihet och kritiskt tänkande.

� Hur värdegrunden ska läras ut.

� Aktiva åtgärder från politikern.

6.1.1 Politiker 148.

Denne politiker anser att det finns grundläggande värderingar som skolan bör förmedla till

eleverna, han ger tydliga exempel på vad dessa värderingar innebär och han visar i följande

citat att han även agerat konkret i ärenden som tangerar värderingsfrågor.

I: Beskriv ett par områden som utgör samhällets grundläggande värderingar
utifrån din utsiktspunkt.

R: Alla människors lika värde, att vi ska ha ett rättvist samhälle, ett
rättssamhälle, jag tycker också det är viktigt med individens frihet, individen
borde själv i större omfattning ha frihet att fatta sina egna beslut, ta detta med
barnomsorgen, där tycker jag man borde ha ett alternativ för den som väljer att
själv sköta sin barnomsorg. Detta har jag även motionerat om här i kommunen.
|…| Jag anser att det här är en rättvisefråga, för idag är det så att den som anlitar
den kommunala barnomsorgen får en subvention på nånstans, 50 tusen om året,
medan den som tar hand om sitt barn själv inte får något. Det är väl en form av
rättvise … jämlikhets …  liberal …    fråga.

                                                          
48 Intervjupersonen är man och centerpartist.
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Det går att finna en viss luddighet i uttrycksformen för hur och vad skolan ska lära ut men det

finns i vilket fall som helst inte ett avståndstagande från att skolan ska förmedla de goda

värderingar som samhället bygger på, eller ska bygga på.

I: Vilka värderingar är viktigast att skolan förmedlar?

R: Det måste ju ändå vara, utan att ha tänkt länge på det, det här med demokrati,
rättvisa och jämlikhet. Respekt för varandra och så där, alla människors lika
värde.

Däremot visar han en relativt tydlig inriktning på var ansvaret för uppfostran, och då även när

det gäller skapandet av goda värderingar, ska ligga. Det är endast när familjen behöver utökad

hjälp att fostra som skolan och samhället ska träda in till stöd. Samtidigt visar han på att det är

svårt för skolan och samhället att förändra något som familjen etablerat. Om han anser att

detta är bra eller dåligt är svårt att utröna ur svaren men det finns tolkningsföreträde till att det

är bra att familjen etablerar värderingarna.

I: Har du som politiker ett intresse av att påverka familjernas värderingar?

R: Det kanske man borde ha, men jag tycker det låter lite ambitiöst också så jag
vill nog inte påstå att jag har försökt att påverka familjers värderingar.

I: Skolan, samhället och familjen är viktiga institutioner som arbetar med
fostrande av unga. Vem har det avgörande ansvaret och hur ska man arbeta med
fostrandet när det gäller värderingar?

R: Idag tycker man ju ofta att det är skolans ansvar, men så enkelt är det ju inte,
i första hand är det familjens ansvar, men det är ett samspel mellan skolan och
familjen, och i ett senare skede, samhället. |…|Om familjen har klara värderingar
är det väldigt svårt för skolan att förändra dessa värderingar.

När det gäller min andra frågeställning, om skolpolitikern utgår från ett kommunitärt eller

autonomt ställningstagande i värdefrågor bör respondenten kategoriseras som en kombination

av båda. Han menar att det finns grundläggande värden såsom rättvisa och lika värde som bör

läras ut i skolan samtidigt som han hävdar rätten till individens egen frihet att själv komma

fram till sina ställningstaganden om vad som är rätt eller fel. Han uppger att det är viktigt med

ett kritiskt granskande men att det kan finns gränser för hur långt det kritiska granskandet bör

få sträcka sig samt att beslut som är fattade av majoriteten ska respekteras.
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Detsamma gäller vid tanken om åsiktsyttringar. Man ska ha rätten att hävda alla åsikter men

när den demokratiska processen gjort att ett ställningstagande nåtts, får alla respektera det

fattade beslutet.

I: Vad innebär demokrati för dig?

R: Att majoriteten bestämmer, minoriteten måste acceptera majoritetens beslut.
|…| Det är ju en viktig bit av demokratin att, när man har fattat ett beslut får
minoriteten acceptera beslutet.

I: Det står i läroplanen att skolan ska vila på samhällets demokratiska
värdegrund samt att skolan ska lära eleverna att tänka kritiskt. Anser du att detta
är en viktig del av skolans arbete och som ska uppmuntras49?

R: Jag tycker det är viktigt att kritiskt granska och ifrågasätta. Däremot får man
inte bryta mot lagen, där går gränsen.

Intervjun ger också vid handen att hans personliga ställningstaganden harmonierar med denna

inställning men han hävdar att det vore pretentiöst att påstå han som skolpolitiker påverkat

värdegrundsarbetet i skolan eller att hans politiska arbete förändrat eller påverkat skolans

arbetsmetoder för moralfrågor. Den sista frågeställningen ger att han menar, att värdefrågor är

ett viktigt instrument i skolans arbete samt att det är ett prioriterat arbete som skolan tar på

stort allvar utan politikernas inblandning.

I: Hur prioriterade du och ditt parti skolfrågor inför valet?

R: Inför valet använde alla partier ’mantrat’ om vård, skola och omsorg, men
verkligheten kommer ju ikapp när man kommer till budgetförhandlingarna, vi
fick då anslag, i princip till vad vi begärde. Så vi har fått pengar till bevarandet
av glesbygdsskolorna, vi har kunnat bygga ut barnomsorgen, lärartätheten är
ovanligt hög, vilket vi inte visste själva. |…| Bevarandet av glesbygdsskolorna
var en profilfråga för oss inför valet och är det fortfarande.

I: Har du eller ditt parti påverkat skolans verksamhet när det gäller värdefrågor?

R: Det vore pretentiöst att tro att vi har påverkat när det gäller den typen av
frågor. |…| I nämndens arbete har vi lyft upp det och gjort det till en fråga som
skolan ska arbeta med och prioritera. |…| Skolledare och lärare är själva väldigt
medvetna om de här frågorna och de arbetar med dessa frågor på ett aktivt sätt.

                                                          
49 Här nämner jag i frågans inledning plogbillrörelsens aktiviteter som ett exempel på lagbrott som, enligt deras
egen utsago, uppkommit efter kritisk granskning av vapenindustrin.
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Den första politikern i min analys har en otydlig profil som rätt så genomgående visar upp en

syn där han kombinerar både en autonom syn och en kommunitär syn. Han tar upp att det

främst är den lokala kommunens bästa som är i fokus för hans politiska intresse och inte de

övergripande ideologiska frågorna. Han hävdar till exempel att det är just av skälet att slippa

ideologiska frågor han inte är intresserad av att arbeta aktivt i rikspolitiken.

 Han menar också att det inte förekommer ideologiska skillnader på ett lika tydligt sätt inom

kommunpolitiken som det gör i rikspolitiken. I Åmål är det mer ett politiskt arbete som

genomförs till stora delar i samförstånd för kommunens bästa.

6.1.2 Politiker 250.

Den här politikern anser det vara viktigt med ett aktivt arbete för att etablera värderingar hos

barn och ungdomar. Hon menar att det arbetet ska ske genom aktivt agerande inom skolan,

men hon anser ändå att det är föräldrarna som har det huvudsakliga ansvaret för denna fostran

och att det brister i dagens samhälle.

I: Vilka är samhällets viktigaste värderingar?

R: Ärlighet. Det syns ju inte minst den senaste tiden. |…|51  Sen har vi ju etik
och moral, att man ska bry sig om människor. Att man ska dela med sig om man
ser någon som inte har för egen del. Det är ju nästan skamligt att göra idag.

I: Ska skolan arbeta aktivt med att lära barn värderingar?

R: Ja det är viktigt, både när det gäller de värderingar jag nämnt men också när
det gäller knark och mobbning, att man inte ska se ner på andra människor |…|
alla människors lika värde.

I: Vem ansvarar för ungdomars fostran.

R: Det är självklart föräldrarna, det tycker jag brister mycket mot hur det varit
förr. |…| Då är det ju viktigt att skolan och samhället får ta över när inte familjen
längre klarar av det.

Respondenten visar tydlighet i vad målet med samhällets värdefostran ska vara och hon visar,
som vi sett, en tydlighet i vad värdena består av.

I: Vad är målet med familjens, skolans, och samhällets fostran?

R: Att de ska bli bra människor måste vara målet, skapa självkänsla hos
människor.

                                                          
50 Intervjupersonen är kvinna och socialdemokrat.
51 Här refererar respondenten till de höga bonusar och mygel inom näringslivet som förekommit i media under
hösten 2003.
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Man kan säga att denna respondent agerar aktivt utifrån sin syn på skolans uppgift när det
gäller värden, kanske även med utgångspunkt från det kringliggande samhällets roll som
gemensamma uppfostrare. Men när det gäller partiets agerande har det mer handlat om
praktiska frågor.

I: Hur har du och ditt parti agerat i praktiken för att få in dessa värden i skolan?

R: Svårt, det har mer handlat om motioner om utökad gymnastik och bättre
skolmåltider, men de brukar jag få tillbaka utan åtgärd.  Vi har stridit för de sk.
”Wernersson pengarna”, att de ska gå till barn i behov av särskilt stöd, men det
har vi inte fått igenom.

Hon säger att hon utövar påverkan på skolans värdegrundsarbete genom ett fadderskap för en

skola där hon aktivt verkar mot mobbning och nedvärdering och att detta verkar ge resultat.

Andra åtgärder hon agerat för är stöd för barn med särskilda behov.

R: Det verkar få ett bra genomslag, det verkar som om lärarna lyssnar och tar till
sig.

Min andra respondent utkristalliserar sig som en politiker som har en kommunitär syn på

värdefrågor och arbetsmetoder. Det finns små avvikelser, såsom då det kommer till

arbetsmetoderna för värdearbetet uppvisar hon en autonom inställning i det att hon menar att

det aktiva samtalet ska omfatta alla skolans berörda och därigenom forma skolans

värderingar. Hon har annars bestämda åsikter om egna och samhällets viktigaste värderingar

och ger exempel som solidaritet, hederlighet och ärlighet.

Hon menar också att det är viktigt att skolan agerar kraftfullt mot rasism och andra typer av

diskriminering och inte tillåter alltför mycket uppvisande av avvikande åsikter när det

kommer till den typen av frågor.

Det är svårtolkat om hon menar att det bör upplåtas utrymme för ett kritiskt granskande av

alla olika åsikter och även då vara tillåtande att elever efter eget kritiskt ’tänk’ uppkommer

med en från normen avvikande syn. Hon anser att målet med skolans värdegrundsarbete ska

vara att skapa ”bra människor” och vid en närmare belysning av det begreppet framstår det

som samhällets mål ska vara att fostra hederliga, ärliga och rättskaffens människor i första

hand.
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6.1.3 Politiker 352.

Denne respondent är en person som visar att hon har klara åsikter om vad som är viktigt och

även att skolan ska agera med värderingar som ett viktigt instrument. Däremot uppvisar hon

en ambivalens hur det ska genomföras. Hon säger att ett aktivt samtal som leder fram till en

gemensam värdegrund är bra men att skolan och lärare måste sätta gränserna och agera i

enlighet med rådande moralvärden. Likaså ska läraren utöva inlärning av demokratiska

värderingar men ändå vara tillåtande i debatt och diskussion.

I: Vilka är samhällets grundläggande värderingar?

R: Jämställdhet är viktigt, likabehandling är också viktigt |…| ”allt vad ni vill att
människorna ska göra, mot er ska ni göra mot dem” är en bra regel för
samhället.

I: Vad betyder demokrati för dig och hur ska den tillämpas i skolan?

R: I regel är det bra att alla får möjlighet att säga sin åsikt och sedan går man
vidare och tar ett majoritetsbeslut för att avgöra frågan. |…| Man måste i skolan
få möjlighet att uttrycka sina åsikter men det får inte vara stötande åsikter,
kränkande eller rasistiska, då måste läraren sätta stopp, men generellt så måste
man få vädra sina åsikter.

Hon menar att familjen har det grundläggande ansvaret för barns fostran men också att

samhället och skolan måste träda in när familjen antingen misslyckas eller när familjens

värderingar inte överensstämmer med det som är gemensamma normer i skolans värld. Hon

I: Hur ska skolan arbeta för att lära ut värderingar till barnen?

R: De måste se varje elev och den elevens behov. Fostran ligger egentligen på
familjens ansvar men skolan får träda in när inte familjen klarar av den biten.

I: Om man har en elev där familjens värderingar går på tvärs med det vi anser
vara samhällets värderingar, hur hanterar man det i skolan?

R: Då får man kanske ha ett samtal och visa hur vi har det i skolan för alla går ju
in under samma krav, man kan ju inte särbehandla en person. Man får kanske
även kontakta föräldrarna och säga till.

Denna intervjuperson framstår som en person som ligger i mittfåran mellan autonomi och

kommunitärism. På frågeställningen om samhällets värderingar är hon tydligt kommunitär

med bestämda åsikter om jämställdhet, likabehandling och att man genom moral ska uppnå
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samhällets krav. Även när det kommer till överlåtandet av det kritiska tänkandet är hon

kommunitär i sitt resonemang och menar att samhället bör se till att inte olämpliga åsikter förs

fram och diskuteras. I övrigt är hon genomgående splittrad mellan de båda fälten och vill

gärna se både åsiktsfrihet och att det finns gränser för vilka åsikter som får diskuteras.

6.1.4 Politiker 453.

Värdefrågor och skolfrågor i stort är viktigt för denna politiker och han menar att både han

själv och hans parti har agerat för olika skolfrågor.

I: Har du prioriterat skolfrågor inför valet?

R: Barn och ungdomsfrågor ligger oss varmt om hjärtat och vi har agerat för
bevarandet av bygdeskolor, vi har slagits för bevarandet av maxtaxan, fler
speciallärare till skolan och att ungdomarna har meningsfull sysselsättning även
efter skoltid. Det var väldigt mycket sånt.

I frågan om samhällets uppgift som fostrare uppvisar han en mer kommunitär linje i det att

han anser skolan och samhället har en tydlig uppgift att vägleda fram till rätt eller bra

värderingar.

I: Kan du definiera vad som, enligt din mening, utgör samhällets grundläggande
värderingar?

R: |…| samhället ska genomsyras av medbestämmande, demokrati, allas lika
värde och den solidariska fördelningen som vi socialdemokrater, oftast, står för.
Det är väl det jag tycker ska genomsyra samhället och som det ska bygga på.
|…| väldigt många politiker för en politik som bygger på nästa kvartalsrapport,
|…| då är det lätt att lämna de grundläggande värderingarna och sin vision.

I: Vad innebär begreppet demokrati för dig?

R: Att alla har lika värde, det finns ingen som är mer värd än någon annan, att
varje röst är lika mycket värd, varje människa är lika mycket värd. |…|
Rättvisefördelningen är något som skolan ska lägga extra mycket vikt vid. |…|
De som är lite sämre i skolan får inte sina rättigheter tillgodosedda och de som
är lite bättre får inte heller sina rättigheter tillgodosedda. Man inriktar sig på en
medelväg.

När det sedan gäller åsiktsfriheten och det kritiska granskandet är han lika tydligt autonom i

sitt tänkande. Fria diskussioner utan förbehåll är tillrådliga i skolans värld och att framföra
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dessa allehanda åsikter och utsätta dem för en kritiskt granskning ser han som en förutsättning

för att egna ställningstaganden ska kunna göras. Han verkar här uppvisa ett stort förtroende

för människans kapacitet att göra rationella och kloka val. Han menar också att det är samtalet

och debatten mellan skolans inblandade parter som är avgörande för slutresultatet och att

skolan ska undvika att pådyvla samhällets ”rätta” värderingar.

I: Ska skolan förmedla etik och moral?

R: Ja det är väl aldrig fel, det ser vi ju på hur samhällsdebatten är idag med
Skandia affären och systembolaget, då är det viktigt att diskutera sådan frågor,
vad som är moraliskt rätt och vad som är moraliskt fel.

I: På vilket sätt ska skolan arbeta med värdefrågor?

R: Det ska genomsyra all skolans verksamhet. |…| Man ska diskutera utifrån
aktuella händelser i samhället om vad som är moraliskt rätt och fel |…| diskutera
mer och ställa frågor. |…|Skolan ska ändå förbereda för vuxenvärlden och där är
det ju inte ett speciellt ämne.

Politiker nummer 4 uppvisar tydliga ställningstaganden åt två håll, i vissa frågor är han tydligt

kommunitär medan han i andra frågor är lika tydligt autonom, endast i undantagsfall håller

han sig i mitten och förespråkar en kombination. När det gäller den egna synen på etik, moral

och värderingar är han strikt kommunitär och trots att den egna ’programförklaringen’ ger att

han är ”socialliberal”. Men när det kommer till arbetsmetoderna för etablering av

värderingarna uppvisar han en mer autonom inställning då han tror på människans förmåga att

själv komma fram till goda värderingar genom det öppna samtalet och det kritiska tänkandet.

6.1.5 Politiker 554.

”Människan i centrum” är devisen för nästa respondent. Genom detta, förtydligat med

R: |…| individanpassat, då blir det bra för gruppen.

uppvisar hon en aktiv autonomi som leder till gruppens bästa. Detta kännetecknas bland annat

av följande svar:

I: Vad innebär en kristen människosyn?

R: Att sätta människan i centrum, att det inte ska vara kapitalet som ska råda.
|…| Att människan ska må bra. |…| Med individen i centrum blir det bra för hela
gruppen. |…| Vår människosyn utgår ifrån att människan till sin natur är
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rationell och förnuftig, det ger oss frihet att välja mellan ont och gott och är man
då moraliskt medveten kan man råda över sina egna handlingar.

I: Vad ligger bakom att KD förespråkar kristen etik som en viktig del av skolans
värdegrund?

R: Det är ju det vi byggt vår grund på här i Sverige, den kristna etiken, och även
humanismen. Om man utgår från de tio Guds buden i alla sammanhang så skulle
det inte bli så att man tappar kontakt med verkligheten.

Respondenten menar alltså att hon och partiet har en ideologi som bottnar i en kristen

värdegrund och en kristen människosyn. Hon har agerat utifrån dessa värderingar i aktiv

handling genom att försöka få med den kristna etiken i den lokala skolplanen. Det finns alltså

en kommunitär syn att värderingar bör få genomslag i skolans arbete och hur det lärs ut.

Men ändå uppvisar hon en mer autonom inställning till hur dessa värderingar ska läras ut.

Åsiktsfriheten ska uppmuntras och det kritiska granskandet är viktigt för att människor ska

kunna göra egna ställningstaganden. I skolans arbete med värderingar är det samtal,

diskussioner och debatt som ska prioriteras för att eftersöka personliga värden även om hon

säger att det måste variera med åldern. Alltså individanpassas efter skolbarnens ålder och

mognad.

I: Skollagen talar om att vi ska lära barnen att kritiskt granska och därefter göra
rationella val, upplever du att det är en viktig del av demokratin att överlåta
dessa val till individen?

R: Absolut, men det varierar med åldern, i lägre åldrar måste man som vuxen
hjälpa barnen att tänka och komma in i rätta banor.

Hon menar att värderingar har tappat i betydelse för skolans agerande och önskar att det kan

bli ett starkare prioriterat begrepp som får större genomslag.

I: Läroplanen säger att jämställdhet är bra, tycker du det är att ge en rationell
valmöjlighet?

R: Vi ska ju ge stimulera eleverna att göra både intellektuella och praktiska
bedömningar, för att de ska kunna bli ansvarsfulla medborgare. |…| Inom
religionsundervisningen55, högre upp i åldern,  tar man ju inte upp
kristendomens utvecklingslära kontra Darwins utvecklingslära så där ger man ju
inte eleven möjligheten till ett kritiskt tänkande utan man säger att; så är det.

                                                          
55 Här är det sannolikt så att respondenten menar biologiundervisning, inte religionsundervisning.
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Hon är tydligt kommunitär i sina åsikter om värderingar, moral och etik. Hon säger sig ha en

kristen människosyn och anser att tio Guds bud bör få en central roll i skolans arbetsordning

men samtidigt så uppvisar hon en syn på hur det ska göras som måste betecknas som autonom

i det att hon tror på individens möjlighet att göra rationella val och tänka kritiskt för att

komma fram till en personlig uppfattning. Hon efterlyser fler valmöjligheter för att eleverna

ska kunna komma fram till egna värderingar.

6.1.6 Politiker 656.

Att värdearbetet är av vikt för skolan går inte att ta miste på när den här politikern redogör för

sina ståndpunkter, men ansvaret för värderingarna ska ändå etableras i hemmet.

I: Hur ställer du dig till skolans arbete med värderingar?

R: Skolan ska inte ta hela ansvaret för uppfostran av barn, skolan ska ge
kunskaper, eller tillgång till kunskaper. Grundprincipen är att familjens roll inte
ska tas ifrån familjen av skolan eller samhället. |…| Familjen tycker jag är
grundcellen i samhället, många problem man tillskriver samhället, barnens
situation, utbrändhet etc, så kan det visa sig, om man granskar noga, så kan det
bero på familjeproblem.

Han påtalar visserligen att det måste få finna vissa gränser och att man inte får kränka andra

genom sina åsikter men det förefaller ändå som om det finns ett stort utrymme för fria åsikter

och åsiktsbildning hos respondenten.

I: Vad innebär demokrati för dig.

R: Allas rätt att uttrycka åsikt är helig, så till vida att, någon gräns måste finnas,
min strävan efter att få rättigheter, gör jag något regelbrott, eller moraliskt
oacceptabelt, hur långt får jag gå i den här demokratin. Den representativa
demokratin är också den mest praktiska organisationsformen.

Den näst sista respondenten är den som tydligast uppvisar ett autonomt ställningstagande i så

gott som alla kategorier. Han menar att familjen har det fostrande ansvaret och att samhället

endast i yttersta undantagsfall ska agera som fostrare. När det gäller de egna värderingarna

framhåller han åsiktsfriheten, det fria tänkandet och upplåtandet av individens fria

ställningstagande som grundläggande. Både denna åsiktsfrihet och det kritiska granskandet

kännetecknas hos denne respondent som mycket starkt.

                                                          
56 Intervjupersonen är en man som representerar centerpartiet.



♠ 37

I det egna agerandet menar han likt den förste politikern att det inte förekommer så stora

ideologiska skillnader mellan lokalpolitikerna utan att det är Åmåls bästa som står i fokus

utan ideologiska gräl. Han menar också, och hävdar själv att det är kontroversiellt, att även

om värderingar är ett viktigt och prioriterat instrument i skolans arbete så uppstår problem i

skolan och de problemen kan bero på bristfälligt utfört arbete av skolans personal, inte brist

på personal som ofta framförs.

R: Det finns vissa saker jag inte gillar, vi har i Åmål hög täthet i form av vuxna i
skolan, så får vi problem i skolan beror det inte på att det fattas vuxna i skolan,
kanske handlar det istället om hur de som arbetar där sköter sitt jobb.

6.1.7 Politiker 757.

Sist ut är då respondent nummer sju som uppvisar lite av varje i sina ställningstaganden. Å

Ena sidan hävdar hon att det finns fasta och starka värderingar och att samhället har en viktig

roll att lära ut bra värderingar, å andra sidan menar hon att det finns osäkerheter kring vilka

värderingar som är rätt och fel. Speciellt menar hon att det i kontakten med andra religioner är

viktigt att inte sätta sig till doms över vilka värderingar andra individer har. ”Det är ju inte

säkert att jag har rätt” säger hon och gör en jämförelsen mellan den svenska, kristna synen,

och möten med människor av annan religion. Denna jämförelse kommer ur att hon arbetar

med flyktingar.

I: Har religion med den moraliska värdegrunden att göra?

R: Jag vet inte om jag tycker det, ju mer jag jobbar med människor av olika
religion, ju mer osäker blir man ju, för det är svårt, alla tror ju på sitt sätt och det
är inte säkert att det är rätt, det jag tror.

I: Hur ska skolan lära ut demokratifunktion?

R: Genom klassråd och diskussioner om allting för det är viktigt att man
förklarar varför det ska vara så och man ska börja med det väldigt tidigt. |…|
Lika värde för alla är vad demokrati innebär. |…| Alla får sin chans att göra sin
röst hörd.
I: Ska skolan lära ut vad som är rätt och fel?

R: Ja det tycker jag väl, men man får inte gå för långt |…| inte fördöma, man ska
försöka förstå och respektera. |…| Alla får tala om vad de tycker och man ska
våga säga vad man tycker och tänker, och tänker man då fel, för det gör man ju
ibland, då får man respons på det.

                                                          
57 Intervjun genomfördes på telefon med intervjupersonen som är socialdemokratisk kvinna.
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Det förefaller ändå som om hon är medveten om de osäkerhetsfaktorer som påverkar

värderingar och synen på moral eftersom hon förespråkar det öppna samtalet och den fria

diskussionen kring värdefrågor och att målet då är att tillsammans arbeta sig fram mot ett

gemensamt värdedokument.  Hon menar att det är bra med samtalet eftersom man ibland

tänker fel och behöver korrigera sina ställningstaganden. Samtidigt går det att spåra att i detta

samtal så utgår hon ändå från att läraren/skolan ska sitta inne med den ”rätta” åsikten och leda

samtalet i den riktningen.

Hon har en uppfattning att trygghet för eleverna är något skolan måste arbeta mycket med

eftersom barnen ofta har en otrygghet hemma.

R: Där har skolan en väldigt stor betydelse för många barn har det så otryggt

hemma idag.

I: Kan du beskriva dina värderingar och delge vad som är samhällets
grundläggande värderingar?

R: Allas lika värde är grunden för mina värderingar och för vårt samhälle.

Aktivt har hon agerat för att särskilt stöd ska inriktas på små barn och inte i hög omfattning på

gymnasieelever. Hon uppvisar en medvetenhet om vikten av värdegrundsarbete i skolan och

att det är ett prioriterat område. Hon hävdar också att det egna partiet arbetat för

genomförandet av vissa viktiga linjer för skolans arbete men att detta inte fått genomslag på

grund av det rådande majoritetsförhållandet. Exempelvis har partiet arbetat för att omfördela

resurser till skolans arbete för stödundervisning.

I: Beskriv hur du och ditt parti har agerat och påverkat skolans värdearbete.

R: För att ge eleverna en bra start i livet är det viktigt att sätta in hjälp så tidigt
som möjligt, att resurserna ska sättas in tidigt, detta är vi överens om inom
gruppen. |..vi tyckte att, dansa och sjunga är jättebra58, men det är viktigare att
lära barn läsa och skriva, men det fick vi inget gehör för. |…| Ju tidigare man
sätter in stödundervisning, desto bättre, man ska inte behöva ha
stödundervisning på gymnasiet.

Hennes ställningstaganden går att härleda både kommunitärt och autonomt vilket hon alltså

inte är ensam om i denna undersökning. Hon uttalar att hon anser åsiktsfriheten är viktig och

                                                          
58 Med anledning av att estetiska programmet på gymnasiet, fått höga anslag.
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grundläggande samtidigt som hon ändå uppvisar att skolans roll som förmedlare av

värderingar är viktig och att dessa värderingar är fasta.

6.2 Sammanfattning av resultaten.

Vi har nu sett en totalredovisning av respondenternas svar och åsikter när det gäller dessa

frågeställningar och det är på sin plats att återknyta till analysramens schematiska översikt och

där föra in var de olika respondenterna bör kategoriseras.

- Finns inget rätt eller fel.

- Individen gör rationella, men

främst egna, val som därmed

är riktiga.

- Det finns rätta, allmängiltiga

värden.

- Fostrande attityd.

- Skapandet av moraliskt sunda

individer

Politiker; 1, 6 & 7 Politiker 1, 2, 3, 4, 5 & 7

- Staten tar inte ställning.

-  Kritisk granskning och

individens egna

ställningstagande.

- Uppmuntrar framförandet av

alla olika åsikter.

- Staten förespråkar de ”rätta”

åsikterna.

- Alla åsikter bör (eller ska) inte få

framföras fritt.

- Solidariskt ansvar för kollektivet

Politiker; 1, 3, 4, (5), 6 & 7 Politiker; 1, 2, 3, 5 & 7

Lokala skolpolitiker i den undersökta skolnämnden anser att värderingar är ett viktigt

instrument för skolans arbete. Detta går klart att säga efter den här undersökningen. Det finns

genomgående en åsikt att det huvudsakliga ansvaret ligger på familjen och hemmet men det

går ändå att säga att skolan bör arbeta med värderingar och att det är en viktig uppgift för att

stödja familjen med fostran. Samhället har visserligen en fostrande roll genom skolans arbete

men det är finns en policy för att familjens ansvar inte bör tas ifrån dem utan enbart finnas till

som stöd och hjälp. Däremot finns det också en syn att när familjen misslyckas eller när

Autonomi Kommunitärism

Moralsyn

Demokratisyn
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familjens värderingar inte överensstämmer med samhällets så har skolan en viktig uppgift för

att korrigera kursen.

Samma person kan samtidigt hävda att det inte finns något exakt rätt eller fel när det kommer

till moral, och att varje individ är rationell och bör ha ansvaret för att göra riktiga val, och

sedan hävda att samhället bör ha som uppgift att skapa moraliskt sunda individer som

omfattar de rådande, rätta värderingarna.

Den tredje frågan om de arbetat aktivt med politiska förslag utifrån sina ställningstaganden

uppvisar en bekräftelse på min hypotes om att fritidspolitiker inte agerar politiskt när det

kommer till värdegrundsfrågor. Kanske då med undantag för politikern som representerar

Kristdemokraterna. Den politiska aktiviteten ligger huvudsakligen på praktiska frågor såsom

ekonomi och policyfrågor.59  Även bland Socialdemokraterna finns ett agerande som baseras

på en solidaritetspolitik vilket då skulle kunna vara en policyfråga som tangerar värdefrågor.

Jämlikhet har lyfts upp från de berörda politikerna som en värdefråga av vikt men de

avgörande förslagen gällande detta kommer från rikspolitiken med sådant som kraven på

jämställdhetsplaner och liknande.

Den sista frågan, om det skiljer sig åt mellan Skolpolitikerna i nämnden, besvaras genom att

de visar, att de har en splittrad syn på värdegrundsfrågor. De uppvisar både inom gruppen och

i det egna resonemanget en syn som är både kommunitär och autonom. Synen på moral och

demokrati, som var analysschemats utgångspunkter för denna fråga, visar på att samma

person kan anse att man ska uppmuntra alla olika åsikter och ventilera dem för att därefter ta

personlig ställning baserat på ett kritiskt utvärderande, samtidigt som man säger att vissa

åsikter bör förhindras av skolledningen, att vissa åsikter är mer rätt än andra och att man bör

undvika att tillåta för mycket av samtal om olika värderingar. Samt att när majoriteten har

avgjort en fråga så är den avgjord och bör därefter inte kritiseras utan istället följas.

Det visar sig alltså att de politiker som ingick i undersökningen etablerade sig som

balansgångare mellan de två idealtyperna med två undantag, 2 & 6, och ett lite mindre

undantag, politiker 5, som visserligen uppvisar ställningstaganden som är inne på båda

idealtyperna men det är en svag tendens. De övriga uppvisar ställningstaganden som antingen

är kommunitära i moralfrågor och autonoma i demokratifrågor, eller så splittras det inom

varje undersökt område.

                                                          
59 Det kan kanske sägas att även KD agerar utifrån en policyfråga då värderingar är något de förespråkar som en
egen del av sitt partiprogram.
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Precis som förut har sagts i denna uppsats inledande avsnitt påvisar de intervjuade politikerna

en ambivalens i frågor kring värden. En tyngdpunkt kan sägas ligga på en kombination av

autonomi och kommunitärism hos de flesta respondenterna, det är endast små avvikelser från

detta. I endast ett fall går det att peka på en tydlighet i ställningstagande och då handlar det

om en person som tar en mycket tydlig ställning för den autonoma synen.

De tydligast angivna svaren pekar på en tydlig vilja att låta skoleleven göra personliga

ställningstaganden utifrån sin kapacitet men med få undantag blir det samhället och skolan

som måste se till att elevernas ställningstagande inte hamnar i strid med majoriteten, eller det

allmänt accepterade, eller tenderar att vara kränkande för annan individ. Det innebär med

andra ord att det finns ett uttryck för att skolan ska lämna frihet till eleverna att göra sina egna

val, men om och när de gör felaktiga val, så ska de korrigeras och därmed börja tänka

annorlunda.

7. Slutsatser & diskussion.

7.1 Slutsatser.

Resultaten i den här uppsatsen bekräftar alltså den syn Bo Rothstein förmedlar när han

skriver60: ”Dilemmat med statens förhållande till medborgarna är att de flesta medborgare

samtidigt önskar att staten skall följa två61 olika grundprinciper och att dessa båda i grunden

är oförenliga.”  Detta dilemma kan alltså härledas gälla, inte bara ’vanliga’ medborgare, utan

även dessa medborgares folkvalda politiker62. Vi kan också se att statens styrdokument

öppnar för en fri tolkning till vad värdegrundsbegreppet betyder och hur det ska utformas och

arbetas efter på lokal nivå.

Den fråga som ställdes i uppsatsen av Bengt – Ove Byström; ”Är det bättre att en elev blir

demokrat genom indoktrinering än att han blir antidemokrat genom eget kritiskt tänkande?”63

besvaras alltså av de undersökta politikerna med ett ja. Det bästa är om en elev blir demokrat

genom eget kritiskt tänkande, det näst bästa är att hon blir demokrat genom indoktrinering

medan det sämsta är att hon blir antidemokrat, oavsett hur det går till.

                                                          
60 Rothstein. (2002) S. 39
61 Författarens kursivering.
62 Vilket å ena sidan kanske är ett bra mått på att den representativa modellen fungerar som den ska.
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Efter att ha genomlyst den aktuella skolnämnden har jag kunnat visa på att det finns

funderingar, ställningstaganden och åsikter kring värderingar men att det inte finns en konkret

politisk styrning utifrån dessa åsikter ner i den kommunala skolverksamheten. Denna brist på

politisk påverkan när det gäller värderingar inom den kommunala skolsektorn ger ett

intressant perspektiv och väcker ytterligare frågor för framtiden.

Sammanfattningsvis drar jag slutsatserna att skolpolitiker på lokalplan är mer praktiskt

fokuserade i sin politiska gärning, än att de uppvisar värdeförändrande, eller värdebevarande

perspektiv.

7.2 Diskussion.

Den bakomliggande anledningen till den här uppsatsen var en hypotes om att skolpolitiker på

lokalnivå inte har medvetenheten till värdegrunden på det sätt som lärarna, genom sin

utbildning, eller rikspolitiker genom sin specialisering, har. Värdegrunden står som en

portalparagraf i skollagen och i läroplanen, samtidigt har staten lagt ut ansvaret för skolan på

den kommunala förvaltningen som leds av förtroendevalda fritidspolitiker. Då är det rimligt

att fundera kring dessa politikers perspektiv på värdegrunden.

Hur har det tänkts när värderingar gjorts till en så viktig del av skolan, att det till och med

tagits fram politiska styrdokument från regering och riksdag, samtidigt som lokala

fritidspolitiker, som visserligen själva har värderingar, normer och principer, inte har sett

möjligheten att påverka skolans värdearbete? Har rikspolitikerna överhuvudtaget ansett att

skolans värderingar ska kunna kontrolleras, följas och utvärderas av lokala politiker eller är

det möjligen så att styrdokumenten ges för att handlingskraft ska uppvisas men samma

handlingskraft tas bort eftersom ansvaret ligger på lokalplanet där kunskaperna, eller

medvetenheten, saknas?

Eftersom värderingarna i vårt samhälle ständigt förändras står frågorna kvar. Hur ska man

arbeta med värderingar i skolan? Bör staten bedriva värdepolitik? Med det växande antalet

unga som dras till allt mer extrema ideologier kanske den som anser att staten bör bedriva

värdepolitik fundera över hur det ska låta sig göras om de lokala politikerna inte själva riktigt

kommit underfund med formerna. Detta är något som rikspartiernas ledningar behöver

fundera över. För den som menar att staten inte bör bedriva värdepolitik, utan istället överlåta
                                                                                                                                                                                    
63 Andersson, Bo red. Samhällets demokratiska värdegrund. (2000) Göteborg. Värdegrunden S. 53
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till människan själv att ta ställning, kanske frågan handlar mer om hur man ska kunna belysa

alla olika värderingar på ett sätt som inte själv tar ställning, men som genom aktiv analys och

diskussion leder fram till rationella ställningstaganden.

Kan samhället lita på sina medborgare så till den grad att det överlåter till individen själv att

göra sina egna, rationella eller orationella val, och därmed komma fram till en egen personlig

värdegrund. Eller ska samhället istället rikta misstroende mot sina medborgare och informera

individerna om vad som är rätt och fel, vad som är gott och ont, vad som är bra och dålig

smak?

7.3 Kritik mot det egna arbetet.

Som jag vid flera tidigare tillfällen nämnt har denna uppsats behandlat ett område som är svårt

att undersöka. De olika alternativ jag redovisade i kapitel 2 skulle kanske allihop, var och en

för sig, vara lättare att undersöka, men i mina ögon, inte alls lika spännande.

Jag har varit ute på hal is genom att tvingas tolka uttalanden från fritidspolitiker som uppvisar

en förmåga att uttala sig på det rätta politiska sättet, och samtidigt själva kan uppleva sig tala

om ett ämne de inte tänkt igenom ordentligt. Det hade troligen också varit klokt att utelämna

moralbegreppet och hållit en sig till enbart demokratibegreppet, det hade då varit lättare att

koppla till kommunitärism och autonomi. Men eftersom moral är en så uppenbar del av just

värdegrund hade det varit en svaghet att nonchalera den.

Moralbegreppet hade kanske blivit tydligare belyst ur ett rent ideologiskt perspektiv från de

olika partierna, men då hade den här studien fått genomföras på ett annat sätt. Nämligen

genom att arbeta bredare och med partier med tydligare ideologisk profil. En jämförande

analys med socialdemokrater, kristdemokrater och liberaler inblandade hade då varit

intressant. Men troligen hade det även krävt att analysen riktades mot politiker på riksnivå då

ideologi inte verkar betyda så mycket inom kommunpolitikens praktiska hantverk. Då hade vi

alltså inte kunnat fokusera på det som var intressant för mitt syfte.

En ytterligare aspekt som syns tydligare så här när resultaten ligger på borden är frågan om

familjens roll för uppfostran. Är familjen som fostrare en kommunitär eller autonom tanke?

Att det innebär autonomi för familjen, och då främst för föräldrarna, är kanske ingen tvekan

om, men innebär det autonomi för barnen?
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7.4 Nya frågor.

I det här läget menar jag att det skulle vara givande att gå vidare med en fördjupad

undersökning av skolpolitiker på lokalplanet. Först skulle då en enkät kunna utarbetas utifrån

resultaten i den här uppsatsen som skulle kunna ge generella svar på uppsatsens

frågeställningar, dessutom skulle man kunna vidga frågeställningarna ytterligare.

- Bör kommunpolitiker tillåtas, eller till och med uppmuntras, att påverka värdegrunden

som lärs ut i skolan?

- Bör alla åsikter, även antidemokratiska, tillåtas i debatten i skolans värld?

- Ska skolan med alla medel förhindra antidemokratiska rörelsers argument att nå fram till

eleverna eller ska man förlita sig på att eleverna gör de rätta, rationella valen?

- Bör familjer får fostra sina barn hur de vill, innebär det respekt för barnens autonomi?

Man bör kanske också rikta frågeställningen om hur kommunpolitikerna uppfattar

styrdokumenten från staten.

- Anser de att de verkligen är delaktiga i hur skolans arbete utformas eller är de bara

oavlönade64 myndighetspersoner som ska övervaka det staten satt upp som nationella mål?

Nåväl, uppsatsen har kommit till sitt slut, en del frågor har fått svar, nya frågor har

uppkommit, precis som det ska vara med andra ord. 65

                                                          
64 Det utgår visserligen arvode för fritidspolitiker men det går ändå inte att säga att de är direkt avlönade.
65 Om det inte är helt utanför ordningen vill jag också rikta ett tack till; Min fru Maria, Min handledare Roger,
Mina kurskamrater, Classic Kaffe, Generalsnus och i riktigt bistra stunder, Marlboro Light.
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Sammanfattning

Skolans värdegrund har fått en framskjuten plats i diskussionerna kring skolan och skolans

arbete med detta. Den här diskussionen gör det intressant att följa upp hur

värdegrundsbegreppet används och tolkas av de fritidspolitiker som är satta att genomföra

skolans lagar och regleringar.

Jag har valt att studera hur skolpolitiker tolkar och värderar betydelsen av dessa frågor och

söka svar på om värdefrågan tar sig uttryck i politikernas handlingar.

Uppsatsen syfte har varit att undersöka hur skolpolitiker ställer sig, och då främst de

undersökta politikerna i Åmål, till värdepolitikens innehåll i relation till uppsatsens idealtyper,

kommunitärism och autonomi, om det  syns i deras aktiva politiska handling och om de anser

att värdefrågor är viktigt som instrument i skolarbetet?

Jag har intervjuat 7 ledamöter i en skolnämnd i Västra Götalands regionen, eftersom

skolnämnden är den politiska institution som har delegerats att handha den kommunala

skolpolitiken. Den valda skolnämnden är vald med utgångspunkt från en lämplig politisk

sammansättning utan stora variationer.

Resultatet som framkommit är inte på något vis generellt för alla skolpolitiker men det har

inte heller varit syftet eftersom det finns ett begränsat omfång av tidigare forskning som berör

just denna frågeställning. Snarare får resultatet ligga till grund för ytterligare forskning kring

fritidspolitikers förmåga att använda riksdagens styrdokument i praktisk handling.

Denna undersökning visar på att skolpolitiker anser att värdefrågor är viktiga för skolans

arbete och ett viktigt instrument för skolans agerande. Resultatet visar också på att

fritidspolitikerna inte har går att härleda till vare sig ett kommunitärt synsätt eller ett

autonomt, utan snarare uppvisar en blandning av båda. De uppvisar inte heller konkret

handling för skolans arbete när det gäller värdefrågor utan överlåter tolkningen av

styrdokumenten till skolans ledare och personal.

Sammanfattningsvis drar jag slutsatserna att skolpolitiker på lokalplan är mer praktiskt

fokuserade i sin politiska gärning, än att de uppvisar värde- förändrande, eller värde-

bevarande perspektiv.
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Intervjufrågor.66

Vad är ditt Namn, din ålder och din partitillhörighet?

1. Vilken ideologi anser du att du och ditt parti företräder?

2. På vilket sätt prioriterade du och ditt parti skolfrågor inför valet?

3. Beskriv hur Du och/eller ditt partis agerande påverkat skolans verksamhet när det gäller

värderingar (Värden, värdefrågor)?

4. Kan du beskriva vad du anser utgör samhällets grundläggande värderingar?

5. Vad betyder demokrati för dig (resonera)?

6. Vad är moral och etik?

7. På vilket sätt är det viktigt att skolan förmedlar värderingar?

8. Vilka värderingar är viktigast att skolan förmedlar?

9. Hur ska skolan arbete med moralfrågor?

10. Hur ska skolan arbete med demokratifrågor?

11. Vad är målet med skolans roll som fostrare?

12. Finns det något du vill tillägga till dina svar?

                                                          
66 Utöver dessa frågor har ett antal följdfrågor ställts som kommit upp i samband med svaren som givits.

Bilaga 1.
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Intervjuguide

Dimensioner

Värden

Autonomi Kombination Kommunitärism

Etik & Moral Samhällets moral är
individuell och uppstår
genom kritiskt granskande
av olika moraliska
ståndpunkter.

Det kritiska granskandet av
moraliska ståndpunkter är
viktigt men i slutänden har
samhället övergripande ansvar
att lära ut viktiga värden.

Det finns en samhällsmoral som
bör läras ut, för att fostra goda
samhällsmedborgare.

Samhällets

fostrande roll

genom

skolan

Samhället ska
tillhandahålla så många
olika alternativ som
möjligt och överlåta till
individen att göra sina
egna val. Det viktiga är att
ha bredd i olika
ståndpunkter.

En kombination av samhälle,
skola och familj ansvarar för
fostrandet men då familjens
ideal skiljer sig för mycket från
samhällets accepterade normer
bör skola och samhälle ingripa.

Samhället har det övergripande
ansvaret för det uppväxande
släktet och ska därför ge
generella styrningar för
fostrandets utseende.

Åsiktsfrihet Demokratin förutsätter att
alla olika åsikter tillåts
och förs fram, sundheten
bevaras genom det
kritiska granskandet
eftersom människan är
rationell och gör kloka
val.

Åsikter får framföras fritt så
länge de inte anses vara
kränkande av de omgivande
eller motsätter sig de av
majoriteten framtagna
ståndpunkterna.

Alla åsikter är inte tillrådligt att
de framförs, exempelvis måste
odemokratiska åsikter bekämpas.
Detta eftersom människan inte
tenderar att göra kloka val
naturligt

Kritiskt

granskande

Det kritiska granskandet
är varje människas egen
skyldighet & rättighet och
ska uppmuntras och
tränas.

Kritiskt granskande ska
uppmuntras men om
slutsatserna inte
överensstämmer med rådande
ideal bör skolan korrigera dessa

Samhällets företrädare genomför
det kritiska granskandet åt
medborgarna och ser till att
åsikterna inte förs fram om de är
olämpliga.

Aktiva

åtgärder från

politikern.

Uppmuntrandet av
åsiktsframförande,
åtgärder genom
uttalanden, dokument,
riktlinjer etc.

Åtgärder som är en
kombination av
rekommenderade värden och
uppmuntrandet av olika åsikter.

Motioner, dokument och
riktlinjer som visar på
ställningstaganden och
rekommendationer om vad som
är värden som ska beaktas.

Vem ska

agera i

skolan?

Elever, föräldrar, lärare
och samhälle i aktiva
samtal utvecklar en
gemensam värdegrund.

Det demokratiska samtalet ska
hållas levande i skolan men ska
styras i en riktning som gör att
utfallet blir accepterat av
omgivningen.

Rektor och lärare följer
styrdokumenten och agerar aktivt
utifrån dessa dokument.
Den politiska styrningen från stat
och kommun är överordnade.

Hur ska

ärde-

grunden

läras ut?

Genom en mångfald av
moment såsom samtal,
diskussion, debatt, teori,
forskning som
uppmuntrar till sökandet
av gemensamma värden.

En kombination där
mångfalden av moment
kombineras med lärarledd
inlärning utifrån den
värdegrund som skolans
tolkning utgör.

Lärarbaserad inlärning av de
rätta demokratiska värderingarna
och moraliska
ställningstagandena utifrån den
tolkning skolan och politikerna
gjort.

1

2

3

4

5

6

7

Bilaga 2.


