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ABSTRACT 

In the early 1990s the concept of values was frequently debated in Sweden. The reason was 

that the conservative government reigning at the time decided to propose that the new 

curriculum for the public school system would be founded on a democratic base and also 

include values. The purpose of this study is to from an idea and ideology analysis perspective 

try to describe how the concept of values was discussed in the government, parliament and 

political parties before the decision on a new curriculum in the Swedish Parliament in 1993. 

With “how” means what content the various parties filled the concept with. The research 

questions are therefore necessary in examining how different actors perceive the content and 

concept of "values" prior to the time when the decision on the new curriculum was adopted by 

the Swedish Parliament. My research in this paper is a concept development study because I 

want to study an existing discussion of a social concept. The method I will use is the idea and 

ideology analysis. Using this tool, I will figure out what has been written about the concept, 

sort out the various definitions in order to pick out the very essence of the concept and 

differences, and then analyze how the parties read the concepts. As for the materials are 

curriculum proposal, motions, parliamentary committee report and protocol from 

parliamentary debate to be used. The conclusion of the analysis is that there is a core of 

common values and that they are directly related to the Preamble of the Swedish Constitution.  

 

Key Words:  Values, curriculum, parliament, constitution, democracy, respect, human rights 

and freedom of opinion. 
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Titel: Grunden till värdegrunden, en textanalys av värdegrundsdebatten i Riksdagen 

1993. 

Kurs: Statsvetenskap C 
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Handledare: Andreas Öjehag 

 

I början av 1990-talet debatterades värdegrundsbegreppet flitigt i Sverige. Orsaken var att den 

dåvarande borgerliga regeringen beslutade föreslå att den nya läroplanen för det offentliga 

skolväsendet skulle vila på demokratins grund och också innehålla en uttalad värdegrund. 

Syftet med denna studie är att ur ett idé- och ideologianalytiskt perspektiv beskriva hur 

värdegrundsbegreppet diskuterades i regering, riksdag och partier innan beslutet om en ny 

läroplan togs i Riksdagen 1993. Med hur menas vad de olika partierna fyllde begreppet med 

för innehåll. Forskningsfrågorna handlar således om att undersöka hur olika aktörer uppfattar 

innehållet och begreppet ”värdegrund” innan beslutet om den nya läroplanen antogs av 

Riksdagen. Min forskning i uppsatsen blir en begreppsutvecklande studie eftersom jag vill 

studera en existerande diskussion kring ett samhällsbegrepp. Som metod kommer jag att 

använda idé och ideologianalys. Med hjälp av detta verktyg kommer jag att söka reda på det 

som skrivits om begreppet, sortera de olika definitionerna för att vaska fram själva kärnan i 

begreppet respektive skillnader och sedan analysera hur partierna tolkar begreppen. Som 

material kommer läroplanspropositioner, motioner, utskottsbetänkande och riksdagsprotokoll 

från riksdagsdebatten att användas. I analysen framkommer att det finns en kärna av 

gemensam värdegrund och att den har en direkt koppling till portalparagraferna i grundlagen. 

 

Nyckelord: Värdegrund, läroplan, Riksdag, grundlag, demokrati, respekt, människovärde, 

åsiktsfrihet 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Under min tid som riksdagsledamot 1998 – 2010 ställde jag mig ofta frågan om värdegrunds-

begreppets definition. Orsaken till denna frågeställning var att värdegrundsbegreppet 

användes allt oftare i Riksdagens debatter och det talades lika ofta om vår gemensamma 

värdegrund, den grund som vår demokrati och vårt samhälle vilar på. Värdegrundsbegreppet 

blev också allt vanligare i artiklar och olika policyprogram. Det verkade dock som att de 

politiska partierna i Riksdagen hade sin egen definition av själva begreppet.  

I början av 1990-talet debatterades värdegrundsbegreppet flitigt i Sverige. Orsaken var att den 

dåvarande borgerliga regeringen beslutade föreslå att den nya läroplanen för det offentliga 

skolväsendet skulle vila på demokratins grund och också innehålla en uttalad värdegrund. 

Verksamheten i skolan skulle utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och alla som finns i skolan skulle främja aktningen för varje människas egenvärde 

och respekten för vår miljö. Detta skulle ske i överensstämmelse med den etik som förvaltas 

av kristen tradition och västerländsk humanism (LPO94). 

Till bakgrunden hör också en tid av stor reformering av den svenska skolan. En 

kommunalisering hade genomförts. I och med 1994 års läroplan lämnades regelstyrning av 

skolan och målstyrning infördes. Det målstyrda skolsystemet innebar att staten angav 

principerna och målen för skolans verksamhet medan innehåll och vägar till målen skulle 

avgöras på lokal nivå. 

Ur ett rent teoretiskt perspektiv kan värdegrunden anses vara en samling regler som ska styra 

mänsklig samverkan, egentligen hur vi uppträder i sociala situationer och hur vi behandlar 

varandra. Dessa regler som finns utformade i normer men också traditioner har en funktion att 

styra vår samverkan. För att skapa enhet eller en gemensam identitet krävs regler. I sig själv 

är begreppet ”värdegrund” ganska abstrakt, det måste kopplas till någonting. När ett nytt 

begrepp lanseras på olika håll samtidigt och blir populärt brukar följden bli att det används på 

ett både vagt och mångsidigt sätt (Bergström & Boréus 2010) 
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Det uttalade värdebegreppet satte efter Riksdagsbeslutet 1993 igång ett stort arbete och en 

omfattande diskussion om värde och värdegrund både i kommunerna som var ansvarig för 

skolorna och bland personal och elever i skolorna. Värdegrunden är också idag ett vanligt 

ämne vid diskussioner om skolan och undervisning. Det finns också mycket av forskning och 

uppföljning om hur värdegrundsarbetet utvecklats i skolan sedan början av 1990-talet. 

Idag finns en levande värdegrundsdebatt och antagna policys på olika nivåer i samhället. 

Skolorna ska ha en uttalad värdegrund. Kommuner har ofta en värdegrund som utgångspunkt 

för både kommunens verksamheter och för politiker.  

1.2 Problemformulering 

Det är intressant att forska i bakomliggande orsaker till varför värdegrunden var viktig som en 

bärande del i den läroplan som antogs 1993. Det är utgångspunkten för forskningen i denna 

uppsats. Eftersom jag är intresserad av den ideologiska bakgrunden till det beslut som 

Riksdagen fattade har jag sökt efter sådan forskning men egentligen inte hittat någon som 

undersökt partiernas utgångspunkter och ställningstaganden i frågan om värdegrunden. 

Frågan är om det finns någon gemensam värdegrund och frågan är om det går att politiskt 

besluta om en sådan. Jag menar att min forskningsfråga har både en samhällelig och en 

statsvetenskaplig relevans och jag vill dessutom själv få veta mer om detta ofta använda 

centrala politiska begrepp. 

Frågan är om det går att skapa en nationell värdegrund eller har olika kulturella grupper sin 

egen värdegrund? Finns det några gemensamma nämnare som åtminstone bildar ett slags golv 

för en gemensam värdegrund?  

Eftersom jag i denna uppsats har som ambition att undersöka steget innan beslutet togs i 

Riksdagen om värdegrunden i skolan så är det intressant att studera vad som är grunden till 

värdegrunden. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie var att ur ett idé- och ideologianalytiskt perspektiv beskriva hur 

värdegrundsbegreppet diskuterades i regering, riksdag och partier innan beslutet om en ny 

läroplan togs i Riksdagen 1993. Med hur menas vad de olika partierna fyllde begreppet med 

för innehåll. Syftet var också att beskriva hur värdegrundsbegreppet uppstod och vad tidigare 

forskning kommit fram till gällande värden och värdegrund. Genom en analys av de olika 
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tolkningarna av begreppet går det också att få fram om det eventuellt finns någon minsta 

gemensamma nämnare för begreppet för att på så sätt få fram kärnan av värdegrunds-

begreppet. 

1.4 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna handlar om att undersöka hur olika aktörer uppfattar innehållet och 

begreppet ”värdegrund” innan beslutet om den nya läroplanen antogs av Riksdagen.  

Vilka idéer framträdde i debatten om värdegrunden i Riksdagen inför beslutet om skolans 

värdegrund? 

- Fanns det en skillnad i hur partierna tolkar begreppet? 

- Vad ansåg partierna? 

- Fanns det argument för och emot en gemensam värdegrund? 

1.5 Värdegrundsbegreppet 

Värde är en central term i sociologin. Exempel på sociala värden är i vissa kulturer framgång 

och prestation eller de kristna värdena hederlighet. Det kan också vara demokrati och rättvisa. 

Alla dessa exempel är en benämning på de grundläggande normerna i ett samhälle eller en 

grupp. Det finns både värdegemenskaper och värdekonflikter i ett samhälle beroende på hur 

olika grupper betonar de olika värdena. I filosofiskt språkbruk är värde något som värderas 

positivt. Det rör sig i detta fall om en uppskattad egenskap hos en företeelse eller om den 

uppskattade företeelsen själv (Bra Böckers lexikon, 1990). 

Med värden menas i grunden något som är eftersträvansvärt och gott. Själva ordet kommer 

från isländskans ”värdi” och är besläktat med ”vörda”. Det finns värden som inte är 

förhandlingsbara och därmed ett axiom i mänsklig samlevnad, exempelvis alla människors 

lika värde. Detta värde blir en slags minsta gemensamma nämnare som alla kan vara överens 

om. För en del kan denna uppfattning vara förankrade i en tro på Gud som det godas 

ursprung, för andra i tron på att det goda finns naturligt i människan och naturen. Värden 

formas av olika värderingar och kan med andra ord betyda prioriteringar om det önskvärda. 

Värden kan också delas upp mellan egenvärden och instrumentella värden. Egenvärden är 

värdefulla i sig själva exempelvis människovärdet. Instrumentella värden eller nyttovärden är 
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medel för att uppnå andra mål. Pengar brukar anges som exempel på ett sådant värde även om 

pengar kan bli ett egenvärde för vissa människor (Orlenius 2001). 

Värdegrund som begrepp började användas i det svenska språket i början av 1990-talet. Det 

har sin grund i diskussioner kring främst ett kollektivs gemensamma etisk grund.  Detta 

kollektiv kan handla om en nation, en institution, en folkrörelse, en arbetsplats eller en 

förening. Begreppet kan också syfta på de värderingar som formar våra normer och 

handlingar. Allt som handlar om relationer, demokrati och tro (Nationalencyklopedin 2011). 

Begreppet blev mest känt i samband med diskussionen och därefter följande riksdagsbeslut 

om en ny läroplan gällande förskola och skola 1993. I dessa läroplaner utgjorde värdegrunden 

ett fundament för all verksamhet (Orlenius 2001).  

Underliggande faktorer för värdegrunden har varit ett intresse för filosofer, teologer, 

sociologer och psykologer under mycket lång tid. Det finns egentligen ingen gemensam 

uppfattning. Det finns dock några grundantaganden som utgör en bas för sättet att se på 

värdegrunden. En sådan grund kan vara förnuftet. Vårt förnuft talar om för oss vad som är rätt 

och fel. Ett omoraliskt beteende kan förklaras av brist på förstånd. En annan grund för 

värdegrunden kan vara den känslomässiga inlevelseförmågan. Att hjälpa andra som behöver 

stöd och ett handtag bygger ofta mer på känsla och inlevelse än på förnuft. Samvetet som 

bygger på förnuft och känsla handlar om trohet mot etiska ideal och är egenskap hos 

människan. Grunden för etiken är det nära förhållandet mellan två individer. Det finns också 

de som hänvisar till naturen och ser den som en grundval. På senare tid har samspelet mellan 

människa och natur kommit alltmer i fokus. Kretsloppet och naturens ordning blir ett ideal 

som kan användas som modell för samhällsbyggande. Det är heller inte ovanligt att det finns 

en religiös grund för etiken och värdegrunden. Människan har inspirerats av en högre makt, 

Gud själv. Idealen blir en spegling av högre visdom och blir därför heliga. Människovärdet får 

en koppling till Guds skapelse. Utifrån denna uppfattning kommer uttryck som rättvisa, 

solidaritet och människors lika värde (Orlenius 2001) 

De flesta är nog överens om vikten av en värdegrund men tolkningarna kan vara olika. Att 

upprätthålla och förankra en värdegrund är viktigt i alla grupper. Historien lär oss också att en 

värdegrund, baserad på till exempel människors lika värde ständigt måste vara på agendan. I 

ett mångkulturellt samhälle är det extra viktigt att vara tydlig och lyfta fram de gemensamma 

fundamenten (Lindell & Hartikainen 2001).  
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Värdegrunden är gemensam men samtidigt något särskilt. Vi menar olika saker med den och 

vi förändras i den. Värdegrunden är föränderlig när kontexten och diskursen blir en annan. 

Värdegrunden är dynamiken i tillvaron och vårt sätt att vara mot varandra (Andersson 2000). 

I en nyligen utgiven skrift från Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS) redovisas de 

principer som ligger till grund för de statsanställdas gemensamma värdegrund. Enligt denna 

skrift så bygger värdegrunden på de centrala delarna i vår rättsordning. Skriften riktar sig 

särskilt till statsanställda och det är därför naturligt att den juridiska kompetensen lyfts fram 

när det gäller att ge värdegrunden konkretion. Den visar dock att den svenska grundlagen är 

relevant som en utgångspunkt för fortsatt diskussion om vår gemensamma värdegrund 

(Robertson 2009). 

1.6 Disposition 

I det första kapitlets inledning ges en bakgrund till val av forskningsfråga. Efter att ha angett 

själva syftet ägnas ett underkapitel åt att förklara själva värdegrundsbegreppet. Kapitel två i 

denna uppsats blir omfattande eftersom det inleds med en argumentation och förklaring till 

forskningsmetod. Därefter fortsätter det andra kapitlet med en genomgång av begreppet idé 

och ideologi som har en direkt koppling till metoden. I ett följande underkapitel förklaras vad 

idé och ideologianalys innebär och det andra kapitlet avslutas med en genomgång varför de 

aktuella variablerna valts. I det tredje kapitlet som är analyskapitlet analyseras varje variabel i 

förhållande till regeringspartiernas och oppositionspartiernas ståndpunkt. En sammanfattning 

finns i form av en tabell i slutet av detta kapitel. I det avslutande fjärde kapitlet förs en 

diskussion där resultatet sätts i sitt sammanhang. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

Sedan värdegrunden diskuterades och beslutades i början av 1990-talet och därmed fick en 

viktig roll i den läroplan som antogs 1994, har en ansenlig mängd forskning om värdefrågor 

genomförts. Mycket av denna forskning har haft en direkt koppling till hur värdegrundsarbetet 

genomförts i både grundskola och gymnasieskola och vad värdegrundsarbetet har gett för 

resultat. I Forskning som i bredare mening handlat om demokrati och demokratiskt 

medborgarskap finns kopplingar till värdefrågan. Vår gemensamma värdegrund handlar om 

vilka gemensamma värden vi bygger vårt samhälle på. Jag vill ge några exempel på tidigare 

forskning. 

I demokratiutredningens forskarvolym med rubriken ” Demokrati och medborgarskap” som 

presenterades 1999 summeras och värderas nittiotalets utredningar och demokratiforskning. 

Författarna belyser i boken demokratins teori och ideal. En av författarna i boken – Stefan 

Szücs – visar att de politiska ledarnas etik är en avspegling av den allmänna förtrogenheten 

med och träningen i demokratisk kultur. Scücs visar pekar också på att det finns ett samband 

mellan den allmänna demokratiska utvecklingsnivån och de lokala ledarnas demokratiska 

tilltro. Bidraget till demokratiutredningen är enligt Scücs skrivet mot bakgrund av en växande 

debatt om lokala politikers och tjänstemäns demokratiska etik. Det är viktigt att öka intresset 

för hur demokratisk etik kan definieras och få den att blomma (SOU 1999:77). 

I samma forskarvolym diskuterar Lennart Lundquist den svenska demokratins mer eller 

mindre hemmagjorda hot. Han är kritisk mot den svenska demokratidebattens elitistiska drag 

som avskärmar politiken från medborgarna och som gör medborgarna till kunder. Han menar 

också att språket förflackas i det gemensamma samtalet av en terminologi utan valörer för 

demokrati, rätt och etik. Lundquist lyfter i sin text faktorer som är betydande för en 

fungerande demokrati till exempel yttrandefrihet. I ett direkt citat från en offentlig utredning 

från 1980-talet (SOU 1985:28) hänvisar han till att demokratin handlar om en människosyn. 

Demokrati innebär en tro på att alla har en vilja och en förmåga att ta gemensamt ansvar för 

besluten och att dessa sedan blir verklighet (SOU 1999:77). 

Kennert Orlenius vill med sin bok ”Värdegrunden – finns den?” problematisera värde-

grundsbegreppet. Värdegrunden bör inte ses bara i ett nationellt eller internationellt perspektiv 

utan också i ett historiskt perspektiv. Orlenius menar att läroplanen speglar samhället. Nya 
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läroplaner är i första hand inte ett uttryck för nyvunna insikter på det pedagogiska planet utan 

speglar de strömningar som finns i det omgivande samhället. Det handlar om aktuella 

värderingar och uppfattningar. Enligt Orlenius kan värdegrunden som styrinstrument i det 

målstyrda systemet ifrågasättas. Läroplanens viktigaste uppgift är att fungera som 

tolkningsinstrument i en komplex verklighet. Läroplanstexten kan hjälpa till att utveckla en 

egen ”mental kartbild” av uppdraget samt ange prioriteringar och klargöra vad verksamheten 

ska syfta till (Orlenius 1999). 

Genom ett antal frågeställningar i samma bok typ om fokuseringen på värdegrunden i 

läroplanen är ett uttryck för moralisk panik eller kulturkonservatism vill Orlenius få svar på 

vad begreppet innebär praktiskt i skolan. Värdegrunden är i sig ett luddigt begrepp och därför 

måste man förhålla sig kritiskt till det. I läroplanen för grundskolan, LPO94, talas det om fem 

grundläggande värden; allas lika värde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, solidaritet och jämställdhet mellan män och kvinnor (Orlenius 1999). 

I boken ”Värdegrund och svensk etnicitet” handlar författarnas texter om värdegrunden med 

utblickar mot historia och religion. Alla bidragen betonar etnicitetsaspekten av värdegrunden 

och värdegrundstexten. Sverige är mångkulturellt och därför borde skolan spegla detta genom 

en interkulturell där elevernas bakgrund blir en tillgång i undervisningen. Frågan är dock om 

det är så i verkligheten? I textbidragen framgår att det finns ett typiskt svenskt etniskt särdrag 

som har växt fram genom århundraden av mentalitetsformering till svenskhet. Det är mot den 

bakgrunden som värdegrunden för skolan studeras och granskas. Är vår gemensamma 

värdegrund tillämpbar för undervisning i ett mångkulturellt samhälle? Skulle den kunna 

tillämpas fullt ut i andra länder? Boken tar också upp hur ungdomars upplevelser möter 

läroplanens visioner om värdegrunden (Linde 2001). 

Bengt-Ove Boström betraktelse ”Styrningen av den svenska skolans värdegrund i kritisk 

belysning” i boken ”Samhällets demokratiska värdegrund” är en kritisk betraktelse och en 

undersökning av och över skolans styrdokument. Med utgångspunkt i styrdokumentens 

möjligheter tar Boström upp värdegrundsfrågorna i termer av normativa ideal och sedan 

diskuterar han hur skolan och samhället i stort ska kunna närma sig dessa ideal. Boströms 

frågeställningar handlar om det är den positiva förebilden eller den avskräckande motbilden 

som ska visas upp för att vinna eleverna för demokratin. Det handlar också bland annat om 

det dilemma som uppstår när eleven ska skolas i ett kritiskt tänkande samtidigt och samtidigt 

fostras till att anamma vissa speciella och beslutade ideal (Boström 2000). 
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I doktorsavhandlingen ”Att göra en demokrat – Demokratisk socialisation i den svenska 

gymnasieskolan” behandlar Anders Broman skolans effekt på elevernas demokratiska 

orientationer, det vill säga deltagande och identitet. Detta genom en studie av den svenska 

gymnasieskolan. Gymnasieleverna har demokratiska värderingar men en enskild gymnasie-

kurs i samhällskunskap påverkar inte elevernas värderingar och förhållningssätt visar 

Bromans forskning. Ett demokratiskt samhälle är ingen självklarhet och demokrati är ingen 

naturlag. Nästa generation behöver få möjligheten att påverka och förstå att utrymmet för 

extrem politik minskar ju fler som deltar i de allmänna valen. Bromans avhandling visar att 

det inte är så lätt att skapa demokrater genom undervisning i en enskild samhälls-

kunskapskurs (Broman 2009) 

Ungdomar får information och värderingar från många olika håll. Föräldrar, skolan, kompisar 

och media spelar en viktig roll i denna process. Processen är komplex och individen är själv 

aktiv i den. Det är viktigt att peka på att motsatsen inte är så bra, att det lätt skulle gå att styra 

de enskilda individerna. Det finns dock en viktig elevgrupp som undervisning i 

samhällskunskap påverkar i önskvärd riktning. Bromans forskning visar att skolan kan ha en 

kompenserande roll för vissa elever som inte riktigt vet vad samhällets norm är. Skolan blir 

viktig för elever som inte har uttalade demokratiska värderingar för att de inte har kunskap om 

vad detta innebär. Genom undervisningen får dessa elever en känsla för vad majoriteten 

tycker är rätt. I genomsnitt har ungdomar både före och efter samhällskunskaps-

undervisningen ungefär samma förhållningssätt till politik och demokrati som den vuxna 

befolkningen (Broman 2009). 
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3. TEORIER OCH METOD 

  

Min forskning i uppsatsen blir en begreppsutvecklande studie eftersom jag vill studera en 

existerande diskussion kring ett samhällsbegrepp. I uppsatsen kommer jag att leta reda på det 

som skrivits om begreppet, sortera de olika definitionerna för att vaska fram själva kärnan 

respektive skillnader i begreppet och sedan analysera och komma fram till den bästa 

definitionen. 

I studien är innebördsaspekter av texter i fokus. Genom att studera relevanta texter från 

Riksdagen och regeringen kommer jag att söka nyckelord och på detta sätt få fram de idéer 

som uttrycks. Därför kommer jag att använda mig av textanalys i form av idé och 

ideologianalys. Genom att studera bakgrunden till värdegrundsbegreppet går det att få fram en 

idealbild av vad begreppet innebär. Genom att sedan studera texterna och få fram nyckelord 

med anknytning till värdegrunden går det att få fram en bild av hur värdegrunden tolkas av de 

olika partierna. Utifrån detta resultat får jag fram en bild av den gemensamma värdegrunden. 

Genom denna analys går det också att få fram eventuella skillnader i tolkningarna. 

3.1 Analysverktyg och avgränsning 

Genom att studera propositionen om läroplanen 1994, riksdagsdebatten om densamma, 

följdmotioner och utskottsreservationer kommer jag söka rätt på hur de politiska partierna i 

riksdagen tolkar den eventuella gemensamma värdegrunden. Detta görs genom att jämföra 

speciella nyckelord som jämföres med flera variabler som jag fått fram genom att studera vad 

tidigare forskning kommit fram till vad gäller förklaring och innehåll av 

värdegrundsbegreppet. Allt detta sammanfattas i en matris i slutet av analyskapitlet.  

Värdegrundsbegreppet är omfattande och används på alla nivåer i samhället. Värdegrunds-

debatten omfattar allt från grundlagen, migrationspolitiken, vården och skolan. Idag arbetas 

det också aktivt med värdefrågor i kommunpolitiken och på företag. De flesta organisationer i 

det civila samhället med självaktning har också en levande diskussion om sin egen 

värdegrund. Det finns också mycket skrivet i ämnet och eftersom själva begreppet blev känt i 

samband med förslaget till ny läroplan i början av 1990-talet har jag valt att studera själva 

lagstiftningsprocessen i frågan om en ny läroplan i Riksdagen. Debatten och besluten om 

läroplanen och därmed skolans värdegrund är också det tydligaste som behandlats i 
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Riksdagen och därför kan det också bli tydligt att analysera i texter. Det finns också en hel del 

uppföljande forskning på området värdegrunden i skolan. Därför är det också relevant att 

studera steget innan det kom så långt som till riktlinjer för skolans arbete. Därmed har jag 

också gjort en medveten avgränsning. Det finns en rad värdeord som inryms i 

värdegrundsbegreppet men för att studien inte ska bli för omfattande i förhållande till den tid 

som finns till förfogande har fyra värdeord valts ut. Regeringspartierna mandatperioden 1991-

1994 som bestod av moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristen demokratisk samling 

har i värdegrundsdebatten uppträtt samlat varför regeringspartiernas tolkning kan 

sammanfattas. En avgränsning har därför skett genom att regeringens tolkningar jämförs med 

de tre oppositionspartierna när det gäller argumenten och tolkningarna om vad värdegrunden 

innehåller. I analysen har texter om värdegrunden studerats från 

 

- Ny läroplan för grundskolan m.m. ( Proposition 1992/93:220) 

- Riksdagsdebatt 1993/94 UbU 1 1993-12-14 

- Utbildningsutskottets betänkande UbU1 1993/94 inklusive reservationer 

- Motion 1992/93:Ub514 Skolfrågor, socialdemokraterna 

- Motion 1993/94:Ub1 med anledning av prop. 1992/93:220 En ny läroplan och ett nytt 

betygssystem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska 

särskolan, socialdemokratisk partimotion 

- Motion till riksdagen 1993/94:Ub12 av Gudrun Schyman m.fl, vänsterpartiet 

- Motion till riksdagen 1993/94:Ub302 av Björn Samuelson m.fl, vänsterpartiet. Kristen 

etik i läroplanerna 

- Motion till riksdagen 1993/94:Ub14 av Ian Wachtmeister m.fl, Ny demokrati 

 

Jag är medveten om att det finns andra sätt och andra analysmetoder för att studera 

värdegrundsbegreppet och hur det tolkas av partierna i dåvarande Riksdagen. Istället för att 

studera texter med ideologiska nyckelord kunde jag till exempel ha intervjuat ledande 
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personer i de olika politiska partierna för att på det sättet ta reda på deras uppfattning om 

värdegrundsbegreppets innehåll. Jag skulle också i den typen av studie också kunnat intervjua 

personer på gatan i samma fråga och därmed fått en jämförande studie i ämnet. Uppsatsen 

hade i ett sådant upplägg fått ett aktörsperspektiv som angreppssätt. Jag bedömde dock att det 

skulle vara mer omfattande att bearbeta ett sådant material och risken hade blivit att det blivit 

för stort inom ramen för en c-uppsats. Jag hade också kunnat använda mig av argumentations-

analys eller diskursanalys. Mitt val av idé och ideologianalys är gjort just utifrån intresset 

mellan partiernas olika ideologier och beslutet om en gemensam värdegrund för den svenska 

skolan. 

3.2 Idéer och ideologier 

"Ideologi är ett försök att ändra på vägen genom att sätta upp nya vägvisare." 

Carlo Manzoni 

 

Från början betydde en idé en evig eller en oföränderlig urbild som hade sitt ursprung i det 

himmelska. När den moderna filosofin gjorde sitt intåg för några hundra år sedan fick idéerna 

större koppling till människan själv. Idén blev en tankekonstruktion med en viss kontinuitet. I 

anslutning till idé- och ideologianalys kan tankarna handla om föreställningen om hur man 

bör handla, om en förställning om verkligheten eller om värdering av vissa företeelser 

(Bergström & Boréus 2005). 

Idag uppfattas ideologier som en samling av idéer som handlar om politik och samhälle. 

Själva ordet kommer från grekiskan och betyder läran om idéer men termen fick utbredning 

först under 1800-talet. Ideologi kan vara utopier eller verklighetsfrämmande hjärnspöken men 

också målinriktade och systematiska sammanställningar av politiska ståndpunkter (Bergström 

& Boréus 2005). 

De politiska ideologierna är historiskt sett ganska unga. Rötterna finns i det samhälle som 

formades under renässansen, en senare upplysningstidens borgerlighet och inte minst i det 

industrisamhälle som växte fram under 1800-talet. Användandet av begreppet ideologi är inte 

enhetligt. Dels används och definieras ideologi mer neutralt som idésystem. I denna mer 

öppna form byggs inte in något i begreppet om dess effekter utan det har en empirisk 
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inriktning. Dels finns en syn på ideologi där också funktionen ligger i själva begreppet 

(Bergström & Boréus 2005). 

När det gäller svensk ideologiforskning nämns ofta Herbert Tingsten som påverkat senare 

forskning om ideologibegreppet. Han delade in ideologin i tre delar. I grunden värdepremisser 

egentligen synen på rättvisa och människans natur. I nästa del påståenden om företeelser och 

förhållanden i samhället. Slutligen handlar ideologin om förslag till styrelseskickets 

utformning. De tre delarna bildar ett sammanhållet system (Bergström & Boréus 2005). 

Det finns också en levande diskussion om ideologiernas betydelse och framtid. Detta inte 

minst på grund av de stora omvälvningar som skett i Europa sedan Berlinmurens fall. Denna 

diskussion innefattar också demokratins grund och människosynens betydelse.  Redan innan 

murens fall betraktades de politiska ideologierna som döda i ett växande välfärdssamhälle 

utan de klassiska ekonomiska klyftorna och sociala konflikter. Historiker men också 

statsvetare till exempel Francis Fukuyama i ”The end of  history” uttalade i slutet av 1980-

talet att den liberala demokratin till slut hade segrat och slutsteget i mänsklighetens 

ideologiska utveckling hade nåtts. Tio år senare nyanserades bilden eftersom nyliberalismen 

var oförmögen att skapa en hållbar utveckling och demokratisering genom enkla 

marknadslösningar (Johansson 2002). 

Det kan också vara viktigt att påpeka att det vanligtvis görs en skillnad mellan politiska och 

andra ideologier som är viktigt att veta vid forskning av ideologier. När politiska partier 

studeras och diskuteras kan dessa oftast urskiljas utifrån kända definierade ideologier som till 

exempelvis socialism, konservatism och liberalism. De politiska partierna har oftast ett 

omfattande partiprogram och det finns en stor mängd dokument i form av böcker och skrivna 

tal där partiföreträdare framför partiets politik eller för den skull ideologi.  

I denna studie som handlar om värdegrunden och som har en koppling till skolans värdegrund 

uppstår det ibland en diskussion om det menas något annat med skolans ideologi. I detta fall 

handlar det mer om vilket synsätt som är grundläggande för skolans verksamhet och 

organisation och hur arbetet värderas. Det kan också handla om attityder och den fysiska och 

psykiska arbetsmiljön i skolan. Detta kanske inte heller är nedskrivet i något gemensamt 

policydokument utan ett mer levande normsystem. 

Jag har med detta velat peka på hur viktigt det är att ha en ideologisk koppling och grund när 

jag utvecklat analysverktyget för undersökning av värdegrundsbegreppet. 
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3.3 Idé och ideologianalys 

Vad menas då med idé- och ideologianalys? Det finns egentligen ingen indelning av idé – och 

ideologianalyser. Ett sätt kan dock vara att utgå från syfte och ambition. I detta fall kan tre  

olika syften urskiljas. Det kan handla om ett förklarande, ett beskrivande och ett som 

inbegriper ett ställningstagande. Om man utgår från ambition innebär detta att klassificeringen 

anknyter till forskningsfrågan. Det finns flera sätt eller inriktningar att angripa analysarbetet. 

Ett sätt är att analysera förekomsten av idéer i allmänhet på något specifikt politikområde eller 

kanske i någon speciell debatt. Ett annat sätt har mer utgångspunkt från ett grupp- eller 

aktörsperspektiv och handlar om att undersöka till exempel ett partis ideologiska utveckling 

under en bestämd tid. Ett tredje sätt innebär att analysen tar sikte på ett sökande efter en logik 

i en politisk ideologisk argumentation. Här handlar det om en innehållslig idéanalys. Målet 

med denna analys är att bringa klarhet i vad som sagts eller skrivits i en politisk fråga och 

sedan koppla detta till bakomliggande ideologier. Ytterligare en inriktning eller angreppssätt 

är en kritisk ideologianalys som innebär att ideologin prövas med en yttre verklighet. Genom 

att ta exempel från det verkliga samhällslivet prövas eller förklaras ideologins avstånd till 

verkligheten. Det finns också vad som kallas för funktionell idéanalys men den tar mer sikte 

på ideologiernas ursprung och hur den påverkar tillvaron (Bergström & Boréus 2005). 

I denna uppsats används en form av innehållslig idéanalys eftersom det handlar om att få 

klarhet i vad de olika partierna skrivit och sagt i samband med beslutet om en gemensam 

värdegrund för skolan. Debatten inför beslutet blev ideologisk och därför är det intressant att 

göra en koppling till de bakomliggande ideologierna. 

Nästa steg är att ytterligare presentera det konkreta tillvägagångssättet för att göra 

textanalysen. För att kunna studera de olika nyckelorden som kan antas ingå i begreppet 

värdegrund gäller det att skapa idealtyper som kan användas som ett raster vid studiet av 

texterna. Begreppet idealtyp förknippas med sociologen Weber och är egentligen en 

tankekonstruktion. I det fallet handlar det om en modell som inte beskriver verkligheten och 

den kan heller inte avläsas i verkligheten. Idealtypen kan användas som ett verktyg för 

strukturera vissa drag som sedan utvecklas till hypoteser. I denna studie är detta dock inte 

aktuellt utan idealtypen används mer som en mall eller ett analysverktyg för undersöka 

nyckelorden. Urvalet av idealtyper blir därför viktigt. (Bergström & Boréus 2005). 

Det finns både för- och nackdelar med den analysmetod som valts i denna uppsats. Fördelen 

med idelatyper är att det blir en tydlig ordning på analysen. Den blir också systematisk och 
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det blir också lättare att jämföra. Kritik kan riktas mot denna typ av schematisk uppställning 

eftersom frågan kan uppstå om modellen är konstruerad på förhand efter en viss uppfattning 

eller om den tillkommit under forskningen. Forskaren kan också frestas att se det insamlade 

materialet utifrån sin idealtyp och därför tolka materialet så det passar i mönstret. Det finns 

medvetenhet om denna risk i denna uppsats men den valda analysmetoden har valts då den 

ansetts vara bästa sättet att angripa forskningsfrågan. Dessutom har den konkreta styrkor 

eftersom den kan genomföras utifrån vitt skilda samhällsteoretiska utgångspunkter. Den 

används med fördel när man precis som i denna uppsats undersöker ideologiska aspekter av 

debatter och andra textsammanhang. Det finns också goda möjligheter att utveckla ett eget 

analysinstrument eller mall som passar det övergripande syftet (Bergström & Boréus 2005).  

3.4 Variabler och idealtyper 

I denna uppsats används följande variabler som också blir idealtyper i analysen; 

- Demokrati 

- Respekt och frihet 

- Människovärde/ Människosyn 

- Fri åsiktsbildning 

Som det angavs redan i inledningen så är det så att ur ett rent teoretiskt perspektiv kan 

värdegrunden anses vara en samling regler som ska styra mänsklig samverkan, egentligen hur 

vi uppträder i sociala situationer och hur vi behandlar varandra. Dessa regler som finns 

utformade i normer men också traditioner har en funktion att styra vår samverkan. För att 

skapa enhet eller en gemensam identitet så krävs regler. Det är heller inte svårt att gissa om 

frågan skulle ställas till människor på gatan om vad de anser att vi ska ha för gemensam 

värdegrund att de skulle svara att vi ska respektera varandra och att vi ska värna demokratin.  

En del skulle säkert uttala sig om rättssäkerheten och religionsfriheten. Redan här anar vi 

vilka gemensamma värden som också kan bli variabler eller idealtyper i denna analys. 

I läroplanen 1994 fastslås att det finns ett antal grundläggande värden som är centrala 

egenvärden och de är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med utsatta och 

svaga. I den kompletterande läroplanen 1998 tillkommer ytterligare ett begrepp och det är 
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rättigheter. Alla dessa värden har en direkt koppling till konventionen om barnets rättigheter 

som antogs av FN hösten 1989 men är också ett resultat av riksdagsbeslutet om läroplanen 

som beslutades 1993. Vi måste därför försöka söka motiv och variabler som finns innan dessa 

datum (Orlenius 2001). 

I den läroplan som antogs 1980 konstateras att skolan ska fostra till demokratins värderingar. 

Dessa skulle också komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling. (Lgr 80).   

Det vi fått lära oss under lång tid är att ordet demokrati betyder folkstyre.  Det har i mångt och 

mycket handlat om demokrati som politiskt system och kunskapen har fokuserats till att 

kunna skillnaden mellan Riksdag och regering samt alla politiska nivåer i Sverige. Detta har 

sin bakgrund i vårt traditionella sätt att definiera demokrati egentligen politisk demokrati. Allt 

mer forskning och undervisning har på senare tid handlat mer om möjligheten till reell 

påverkan för den enskilde. Sådana tendenser finns också i politiken genom att det bildats allt 

fler lokala partier och intresseorganisationer. En utmaning inför framtiden är hur skolan och 

för övrigt hela samhället ska kunna förena den enskildes önskningar och det kollektiva 

Demokrati är därför lämplig att använda som en variabel i analysen av värdegrundsbegreppet 

(Orlenius 2001). 

Respekten och friheten är också grundläggande. Det innebär en personlig frihet att göra och 

att tro. Vi har också frihet att organisera oss som vi själva vill. Alla människor ska mötas med 

respekt. Det innebär dock inte att den personliga friheten får gå ut över någon annan och 

därmed finns alltid en gräns för friheten. I vardagen kan respekt betyda aktning eller till och 

med vördnad för en annan person. Detta visar på en attityd och en inställning till 

medmänniskan. Här passar också den så kallade gyllene regeln in ” allt vad ni vill att 

människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem…”. Vi ska värdesätta andra 

personers egenskaper. Respekten kan även gälla abstrakta ting till exempel nationen eller en 

religion. Respekt och frihet är omfattande och mycket grundläggande när det gäller hur vi 

uppträder och behandlar varandra. Respekt och frihet är därför lämplig som variabel två. 

Det går inget vattentätt skott mellan respekt och människovärdet och människosynen men det 

kan ändå vara lämpligt som en egen tredje variabel i analysen. I FN:s förklaring om 

mänskliga rättigheter, artikel 1 står ” Alla människor är födda fria och lika i värde och 

rättigheter”.  I den läroplan som antogs 1994 skrevs det in att värdegrunden skulle vara 

förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. Just den passusen blev mycket 
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omdiskuterad och det återkommer jag till senare. Det finns en skillnad men också en likhet 

mellan traditionell humanistisk och kristen människosyn. Det som förenar är synen på att 

varje människa är unik och har ett egenvärde. Den kristna människosynen har det tillägget att 

allt detta har sin förankring i Guds skapelse. Människolivets okränkbarhet och allas lika värde 

blir ett grundläggande värde vilket också utgör ett etiskt axoim som är svårt att belägga 

empiriskt. Människovärdet är knutet till existensen, inte till funktion (Orlenius 2001) 

Den sista variabeln i analysen är den fria åsiktsbildningen. I ett internationellt perspektiv så 

har Sverige långtgående och grundläggande fri- och rättigheter. Dessa har också en särskild 

plats och betydelse i samhällsskicket och kallas också de politiska friheterna. Ändamålet är att 

garantera den fria åsiktsbildningen i religiösa, politiska och kulturella frågor. Regerings-

formen är dock något återhållsam när det gäller den enskildes ekonomiska frihet. Det har att 

göra med att grundlagen ska vara så utformad så att den omfattas och godtas av den stora 

mängden medborgare (RF 2:1-2). Det är rimligt att den fria åsiktsbildningen blir en variabel i 

textanalysen. 

Efter att ha mejslat fram dessa variabler kan det konstateras att alla dessa ingår som viktiga 

delar i Sveriges grundlagar och i regeringsformen. Hösten 2009 lämnade kompetensrådet för 

utveckling i staten (KRUS) en rapport om de statsanställdas gemensamma värdegrund. 

Rapporten utgör ett underlag för regeringens arbete med offentligt etos, en process som ska 

bidra till att statsförvaltningen ska utveckla en god förvaltningsstruktur. Rapporten ger inga 

konkreta förslag hur detta ska förstärkas i verksamheten men det som är intressant att arbetet 

tar sin utgångspunkt i grundlagens portalparagrafer (Robertson 2009). Därför torde det inte 

vara fel att använda de begrepp som redovisats i detta kapitel och som har sitt fäste i 

grundlagen och regeringsformen som idealtyper i den fortsatta textanalysen. 

 3.5 Validitet och reliabilitet   

Med validitet menas att det finns en överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator. Det kan också betyda frånvaro av systematiska fel och att vi mäter det 

vi påstår att vi mäter. Det senare kan avgöras först när det empiriska arbetet är slutfört. 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i mätningen. Resultatet ska bli detsamma om 

upprepade mätningar görs och oberoende vem som gör det.  Det är viktigt med en 

medvetenhet om att det kan finnas svårigheter när ord och begrepp ska analyseras utifrån 

givna texter men genom att vara så tydlig som möjligt och faktiskt leta efter nyckelorden i 
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texterna och sedan använda en matris går det att få både en god validitet och reliabilitet i 

analysen av värdegrundsbegreppet (Esaisasson et al. 2007) 

Hur ska man då göra för att få en så god begreppsvaliditet som möjligt i en forskning? Det 

finns flera strategier bland annat resonera sig fram till en bra operationalisering eller 

resonemangsvaliditet. Sedan följer att på empirisk väg försöka testa operationaliseringen så 

kallad empirisk validitet. Ett sätt när det gäller resonemangsvaliditet är att ha rejält 

underbyggd systematisk argumentation. För att kunna använda denna typ av resonemang 

fordras en förtrogenhet med sina teoretiska begrepp och sitt material vilket jag anser att jag 

har efter så många år i Riksdagen (Essaiasson et al. 2007) 
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4. MATERIAL 

 

I följande avsnitt görs en kort beskrivning av de analysenheter som används i forskningen. 

Detta för att ge en beskrivning av att det finns tydliga texter om värdegrunden i form av en 

proposition, riksdagsmotioner, utskottsbetänkande samt ordagrant diskussionsprotokoll från 

riksdagsdebatten om den nya läroplanen inklusive värdegrundsavsnittet. Detta ger en god 

möjlighet att söka efter nyckelord som kan jämföras med variablerna. 

4.1 Regeringens proposition om en ny läroplan 

Den 19 maj 1993 lämnade den dåvarande borgerliga regeringen en proposition till Riksdagen 

om en ny läroplan för grundskolan. I propositionen 1992/93:220 ”Ny läroplan för 

Grundskolan m.m.” läggs förslag om nya riktlinjer och nya kursplaner. I det inledande 

avsnittet tas skolans uppgifter och värdegrund upp. Detta avsnitt är omfattande och talar om 

en skola med goda värden. I värdegrundsavsnittet uttalas att  

De grundläggande värden, som vårt samhällsliv vilar på är inte en gång för alla 

givna. De måste förstås, förankras, förklaras, försvaras och utvecklas. De normer, 

som skolans verksamhet skall bygga på, såsom respekt för människans värdighet, 

individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, omsorgen om 

den som har det svårt, det personliga ansvaret, har en djup förankring i vårt land och 

vår kultur. Det är normer, som således har djupa rötter i vår historiska utveckling. 

Som särskilt viktig framstår skolans värdegrund, förankrad i kristen etik och 

västerländsk humanism. Skolan har en viktig uppgift i att hävda dessa värden och 

förklara hur de vuxit fram och förankrats. Eleverna skall också få skolans hjälp med 

att utveckla ett personligt förhållningssätt till dem och till den grund de vilar på. De 

skall få sådana kunskaper att de medvetet kan ta ställning i olika frågor (Prop 

1992/93:220) 

I samma avsnitt i propositionen förs ett långt resonemang om demokratins betydelse och 

omfattning. Respekten för både majoriteten och minoriteten berörs och också ansvaret för 

varje människas särart. I förslaget till ny läroplan markeras också tydligt elevernas 

inflytande. Detta inflytande ska alltid vara knutet till ett ansvar. Det förväntas att alla elever 

ska sköta skolarbetet, läxorna, passa tider och följa de gemensamma regler man kommer 

överens om i skolan. 
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4.2 Riksdagsmotioner 

I anslutning till propositionen skrivs ett antal följdmotioner. Möjligheten att väcka motioner är 

en viktig del i Riksdagens arbete och det är i första hand oppositionspartiernas möjlighet att 

ge sina synpunkter på regeringens förslag och samtidigt ange hur deras förslag till läroplan 

ska utformas. De mest betydelsefulla motionerna är de så kallade partimotionerna som 

markerar att hela partigruppen står bakom förslagen. I anslutning till läroplanspropositionen 

lämnades fem följdmotioner från de tre oppositionspartierna. Socialdemokraterna väckte två 

motioner varav en kan härledas till att också handla om statsbudgeten. Vänsterpartiet väckte 

också två motioner varav en var särskild inriktad på frågan om den kristna etiken i läroplanen. 

Ny Demokrati väckte en motion som särskilt betonade svårigheten och i deras tycke 

paradoxen med en gemensam värdegrund i ett mångkulturellt samhälle (riksdagen.se 2011). 

4.3 Utbildningsutskottets betänkande 

I utbildningsutskottets betänkande redogjordes för utskottsmajoritetens (M+C+FP+KDS) syn 

på regeringens förslag till läroplan. Riksdagen diskuterar aldrig själva propositionen utan 

utskottets betänkande i samma ämne men om man jämför texterna i betänkandet och i 

propositionen kan man känna igen dem. Detta beror naturligtvis på att det är samma majoritet 

i utskottet som i Riksdagen och regeringen. I betänkandet kommenteras också de motförslag 

som finns på bordet från oppositionens motionsförslag. Utskottsmajoriteten gör en bedömning 

av förslagen som vanligtvis avslås. I den mån oppositionen inte kan ställa sig bakom 

majoritetstexten lämnar de reservationer i anslutning till varje moment i texten. Dessa 

reservationer finns samlade i slutet av betänkandet. Reservationerna är viktiga för här ges ett 

skriftligt förslag om hur de vill se texterna och lagförslagen utformade. I det aktuella 

betänkandet finns tre reservationer gällande värdegrundsavsnittet från oppositionen. Två från 

socialdemokraterna och en från Ny demokrati. Vänsterpartiet hade ingen ordinarie ledamot i 

utbildningsutskottet och kunde därför inte lämna någon reservation i ämnet. Reservationerna 

brukar i allmänhet vara en direkt avskrift från partiernas motioner eller partiprogram (1993/94 

UbU1). 

4.4 Riksdagsdebatten 

Den 14 december 1993 debatterades utbildningsutskottets betänkande om den nya läroplanen 

och därmed också regeringens proposition i samma ämne i Riksdagen. Eftersom riksdags-

debatterna skrivs ned ord för ord finns mycket goda möjligheter att studera vad de olika 



20 
 

partiernas företrädare uttalar och betonar i debatten. Även om det inte finns någon tidsgräns 

för hur länge en riksdagsledamot får tala så finns en praxis sedan många år att ett anförande 

inte bör överstiga tio minuter. Detta innebär att talarna måste koncentrera sig och komma till 

kärnan i sitt inlägg ganska omgående. I den aktuella debatten deltog tio riksdagsledamöter och 

det innebar att partierna hade delat upp olika avsnitt mellan sig eftersom debatten handlade 

om hela läroplanen. I riksdagens ärendedebatter börjar alltid oppositionen som får chansen att 

argumentera för sina motförslag som finns i reservationerna. Därefter får majoriteten framföra 

sina argument och det brukar alltid åtföljas av repliker där oppositionen tar chansen att ställa 

ett antal frågor till majoriteten om de aktuella regeringsförslagen. Det kan konstateras att 

några riksdagsledamöter hade ett uppdrag att särskilt ta upp frågan om den gemensamma 

värdegrunden. Detta är särskilt intressant med tanke på textanalysen i detta arbete 

(riksdagen.se 2011) 
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5. ANALYS 

 

I överensstämmelse med studiets syfte att med ett idé- och ideologianalytiskt perspektiv 

kommer det i detta kapitel att beskrivas vilka idéer och argument som de olika partierna i 

oppositionen och regeringen hade när värdegrundsbegreppet diskuterades i Riksdagen i 

december 1993. Detta kommer att ske med varje variabel som utgångspunkt. Som 

utgångspunkt kommer grundlagen och regeringsformen att användas. I slutet av kapitlet finns 

en översiktlig tabell som sammanfattar resultatet av analysen.  

5.1 Demokrati 

Den första och överordnade principen är demokrati enligt 1 kap. 1§ första stycket regerings-

formen som slår fast att all makt i Sverige utgår från folket.  

I regeringens proposition som de borgerliga partierna (M+C+FP-KDS) står bakom utvecklas 

bakgrunden till varför det är viktigt med värdegrunden. Skolan ska vila på demokratins grund 

och det innebär också bland annat ett skydd och en respekt för minoriteten. 

Regeringspartierna tar i propositionen upp elevinflytandet och betonar att det är viktigt att 

utveckla demokratin genom att eleverna tränas att både lyssna och hävda sin egen 

uppfattning. Elevinflytandet kommer också tillbaka både i partiernas motioner och i debatten. 

Detta kan tolkas som att elevinflytande är praktisk träning av demokrati. Propositionen tar 

upp det goda samhället och demokratin. Detta kan direkt kopplas till det som behandlades i 

kapitlet om värdegrundsbegreppet i denna uppsats och som handlar om det eftersträvansvärda 

och goda. Att tala om det goda samhället är en värdering och anger en riktning, en prioritering 

om det önskvärda. 

I 1 kap. 2 § skollagen föreskrivs att verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. (Prop 

1992/93:220) 

Skolan skall, enligt skollagen utformas på demokratins grund. Med demokrati kan 

menas ett antal grundläggande värden nödvändiga för ett gott samhälle, men det kan 

också snävt syfta på en beslutsform där en majoritets åsikt får råda. Men allt som en 

majoritet bestämmer behöver inte vara gott. Demokratin blir tom och innehållslös 

om den inte vilar på grundläggande värden som respekt för minoriteten, för varje 

människas särart och för det individuella ansvaret för medmänniskor. (Prop 

1992/93:220) 
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Som vi tidigare framhållit skall den nya läroplanen tydligt markera elevernas 

inflytande. Ett inflytande måste alltid vara knutet till ett ansvar. Eleverna skall 

givetvis sköta sitt skolarbete, sina hemuppgifter, passa tider och följa de regler i 

övrigt som man kommer överens om i skolan. (Prop 1992/93:220) 

Eleverna bör också få ett större utrymme än för närvarande att forma sin egen 

skolgång, såväl genom val av kurser och ämnen, som genom ett större deltagande i 

planering och utvärdering av den dagliga undervisningen. (Prop 1992/93:220) 

Skolan kan inte garantera en vidareutveckling av demokratin. Det vore att lägga en 

alltför stor uppgift på den. Men skolans bidrag för att skapa förutsättningar för en 

gemensam värdekultur, som innefattar aktning och respekt för andra och andras 

åsikter, förmåga att ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor, förmåga till 

lyhördhet och förmåga att hävda en egen uppfattning - är betydande. (Prop 

1992/93:220) 

Socialdemokraternas ståndpunkter och tolkning av demokratibegreppet tas upp i partiets 

motioner, reservationer i utbildningsutskottet och i riksdagsdebatten. Demokratin är inte 

alltid given utan måste ständigt återvinnas. Eleverna måste fostras till ett demokratiskt 

förhållningssätt och träningen ska ske varje dag i skolan. Elevinflytandet är viktigt. 

Demokratin måste förankras och återvinnas av varje generation. Skolan måste ge 

insikt om att demokratin kräver ansvarstagande respekt för ställningstagande från 

alla medborgare. Varje elev måste få utveckla självkänsla och tro på sin egen 

förmåga. Eleverna skall fostras till respekt för och inlevelse med andra. (Motion 

1993/94:Ub1) 

Utskottet anser i likhet med motionärerna att skolan skall arbeta för att utvidga och 

fördjupa demokratin både genom att ge kunskap och genom att fostra till ett 

demokratiskt förhållningssätt. Varje ny generation måste vinnas för demokratins 

idéer. Det innebär att skolan aktivt skall påverka barn och ungdomar att omfatta 

demokratins grundläggande värderingar och att låta dessa komma till uttryck i 

praktisk vardaglig handling. (Utskottsbetänkande 1993/94 UbU1) 

Enligt utskottets mening får det inte råda någon tvekan om att skolans främsta 

uppgift är att ge eleverna en demokratisk fostran. (Utskottsbetänkande 1993/94 

UbU1) 
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Det måste vara en av skolans viktigaste uppgifter att medverka i kampen mot 

främlingsfientlighet och rasism, då dessa företeelser hotar grundläggande värden i 

vår demokrati och därmed starkt strider mot skolans mål. (Wallén 1993) 

Vi menar att det är ett bjudande åliggande för skolan att undervisa om demokrati 

men även att ge barnen en chans genom det dagliga livet i skolan lära sig hur man 

arbetar demokratiskt. (Löfstedt 1993) 

     Vi har också flyttat fram positionerna när det gäller demokratiseringen av skolan. 

Utskottet begär, bl.a. på socialdemokratiskt initiativ, att regeringen gör en ordentlig 

kartläggning av olika former för inflytande för såväl elever som föräldrar och 

återkommer till riksdagen med förslag som stärker deras ställning. (Johansson 1993) 

Precis som regeringspartierna betonar socialdemokraterna vikten av att aktivt arbeta med 

demokratin och de värderingar som ligger till grund för det goda samhället. Demokratin måste 

förankras och återvinnas. Vid flera tillfällen talar partiet om en demokratisk fostran och 

påverkan. Det som anses som det största hotet mot demokratin är främlingsfientlighet och 

rasism och detta ska motarbetas med en gemensam kamp mot dessa företeelser i skolorna. 

Receptet är demokratisk fostran, arbete och respekt för medmänniskan. Socialdemokraterna 

tar också upp elevinflytande som en viktig närliggande stärkande faktor för demokratisk 

utveckling. 

Vänsterpartiet uttalar sig inte direkt om demokratin i värdegrundsdebatten utan ägnar ganska 

mycket av sin argumentation åt frågan om tolkningarna kring den kristna etiken som de menar 

kan uppfattas som segregerande och början till intolerans. Indirekt tas ändå demokratin upp då 

vänsterpartiet anger ståndpunkter om elevinflytande som ett viktigt demokratiarbete. 

Vänsterpartiet menar att kravet på elevaktiva arbetssätt klart måste framgå av 

läroplanen. Endast med sådana arbetsmetoder där eleverna själva är aktiva, som tar 

fasta på elevernas egna erfarenheter och frågeställningar samt med undersökande 

och skapande arbete skapas förutsättningar för elevernas inflytande. (Motion 

1993/94:Ub12) 

Det är orimligt om man skall ha ett elevinflytande, om man inte vill hämma debatten 

eller om man inte vill lyfta in ett moment om att eleven inte får ifrågasätta så 

mycket, för då riskerar han att få ett sämre betyg, därför att han inte riktigt har 

förstått just den skolans värdegrund. Etik och moral är inte en gång för alla tider och 

rum givna. (Samuelsson 1993) 
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Vänsterpartiets företrädare ägnar mycket av sina inlägg till att diskutera nyttan eller snarare 

svårigheten med en gemensam värdegrund. Synen på etik och moral ändras över tid och 

därför blir lätt antagna policydokument inaktuella. Företrädaren menar också att ett sökande 

efter sanningen inte kan ha sin utgångspunkt i något som hävdas av en myndighetsutövande 

funktion. Det hindrar dock ändå att ha synpunkter på läroplanen som enligt partiet måste vara 

tydlig när det gäller elevdeltagande och elevinflytande. Med ifrågasättande kan också göras en 

direkt koppling till en demokratisk skola. Tydliga demokratiaspekter. 

Ny demokrati talar om att kulturarvet ska värnas och att vi måste värna våra demokratiska 

grundvärden. Partiet menar att det ligger en djup målkonflikt i att anta en gemensam 

värdegrund samtidigt som ett mångkulturellt samhälle välkomnas.  

Vår kultur och vårt kulturarv är emellertid något som vi alltid måste värna på samma 

sätt som vi ständigt måste värna våra demokratiska grundvärden. (Motion 

1993/94:Ub14) 

Det ligger en uppenbar målkonflikt i att samtidigt hävda detta och välkomna ett 

mångkulturellt samhälle. Regeringen behandlar i propositionen inte alls denna 

Målkonflikt, vilket är en allvarlig brist. (Utskottsbetänkande 1993/94 UbU1) 

Ny Demokrati för i sin partimotion fram att regeringens proposition innehåller en allvarlig 

brist i att den inte behandlar den uppenbara målkonflikt som dels ligger i att välkomna ett 

mångkulturellt samhälle samtidigt som värdegrunden ska förankras i den kristna etiken och 

den västerländska humanismen. Det är viktigt menar partiet att ett så viktigt styrdokument 

som läroplanen är inte ger dubbla budskap. Partiet kan på denna punkt anses tala med kluven 

tunga eftersom man i samma texter talar om tolerans, förståelse och respekt för 

medmänniskor. I motionen menar också partiet att det inte finns exempel i välden på 

samhällen med lyckad mångkultur. I detta sammanhang kan det noteras att denna fråga blivit 

aktuell långt senare genom uttalanden i samma riktning från nutida europeiska politiska 

ledare. Som svar på ny demokratis motion svarar utbildningsutskottet i sitt betänkande att det 

inte föreligger någon motsättning mellan att vara öppen och att se möjligheterna i ett 

mångkulturellt samhälle och samtidigt värna om det egna kulturarvet. När det gäller 

demokrativariabeln kan därför Ny demokratis syn på demokrati avvika från övriga partier 

samtidigt som ändå vill värna de gemensamma grundvärdena där demokrati ingår. 
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5.2 Respekt och frihet 

En andra grundläggande princip Respekt, enligt 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen som 

föreskriver att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

I propositionen framkommer att respekt och frihet är omfattande och mycket grundläggande 

när det gäller hur vi uppträder och behandlar varandra. Hur vi visar omsorg och integritet och 

om skolans uppgift i att träna förmågan att samarbeta eller social kompetens.  

 De normer, som skolans verksamhet skall bygga på, såsom respekt för människans 

värdighet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, 

omsorgen om den som har det svårt, det personliga ansvaret, har en djup förankring i 

vårt land och vår kultur. (Prop 1992/93:220) 

 Dels finns tendenser till främlingsfientlighet, som i grunden strider mot de mest 

fundamentala värden om alla människors rätt till värdighet, respekt och integritet 

och som måste bemötas. (Prop 1992/93:220) 

 Man kan tala om social kompetens som en alltmer central faktor i hela arbetslivet. 

Den nya läroplanen kommer att utformas i medvetenhet om detta. (Prop 

1992/93:220) 

När de framtida kompetenskraven på arbetskraften diskuteras - bl.a. inom OECD - 

ställs förmågan att samarbeta och att ta initiativ och ansvar i fokus. Att kunna arbeta 

tillsammans mot olika mål är en förutsättning för såväl effektivitet som för 

tillfredsställelse för den enskilde. (Prop 1992/93:220) 

Det finns en tydlig koppling mellan respekt och frihet därför anges de som en variabel i 

analysen. Respekt innebär att se den enskilde och dennes behov av både uppmärksamhet men 

också integritet. Frihet innebär att den enskilde själv ska ansvara för sitt eget liv och gärning 

samt ur ett demokratiskt perspektiv ha rätt att ha egna åsikter och en egen tro. Propositionen 

tar upp kompetens i samband med samarbete vilket också betyder respekt och frihet. Även här 

tas främlings-fientlighet och rasism upp som det största hotet mot de gemensamma 

fundamentala värdena. 
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Socialdemokraternas tolkning av respekt och frihet handlar om solidaritet och engagemang 

för medmänniskor. Skolans uppgift är att stimulera gott kamratskap. Friheten innebär att få 

utveckla sin självkänsla och respekt för integriteten. 

Skolan skall förmedla solidaritet med och engagemang för medmänniskor. Motion 

1993/94:Ub1) 

Varje elev måste få utveckla självkänsla och tro på sin egen förmåga. Eleverna skall 

fostras till respekt för och inlevelse med andra. Skolan skall förmedla respekt för 

oliktänkande, för varje individs egenart och för kulturella skillnader. Den skall ge 

kunskaper och insikter om bakgrunden till skillnader. (Motion 1992/93:Ub514) 

Skolan skall stimulera gott kamratskap, inlevelse i och respekt för andra barn och 

vuxna. (Motion 1993/94:Ub1) 

Enligt vår mening ska de värden som skolans verksamhet bygger på utgöra 

allmänmänskliga värden som vunnit bred anslutning bland människor med olika 

övertygelser och trosuppfattningar, såsom respekt för människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, solidaritet mellan människor, jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Denna värdegrund har kodifierats i FN:s förklaring om de 

mänskliga rättigheterna och olika internationella konventioner. (Motion 

1993/94:Ub1) 

”Det finns enligt utskottets mening en stark och enig uppslutning kring de 

allmänmänskliga värden som skolan skall bygga sin verksamhet på, såsom respekten 

för människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med de svaga och 

utsatta, respekten för människans värdighet samt jämställdheten mellan män och 

kvinnor. Detta är värden som vunnit bred anslutning bland människor med olika 

övertygelser och trosuppfattningar och som varje generation har ansvar att överföra 

till nästa generation. Denna värdegrund har därför gemensamt -- av människor med 

olika bakgrund -- uttryckts i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och i 

olika internationella konventioner. (Utskottsbetänkande 1993/94 UbU1) 

Det är tydligt att socialdemokraterna använder sig av sina ideologiska begrepp som solidaritet, 

kamratskap och engagemang när de framför sina ståndpunkter om respekt och frihet. En sida 

av solidaritet är just respekt och inlevelse. Det är inte så vanligt varken i propositionen eller i 

motioner och debatt att partierna hänvisar till FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna 

med socialdemokraterna gör det flera gånger på denna punkt.  

Vänsterpartiets ståndpunkter avseende respekt och frihet handlar om att öka insikten om hur 

människor har det på andra håll i världen. Senare i debatten tas solidaritetstemat upp av 



27 
 

partiets företrädare. Ett ideologiskt ord för vänsterpartiet är rättvisa och det används här i 

samband med arbetsvillkoren för pojkar och flickor i klassrummet. Detta är också en 

jämställdhetsfråga. Detta kan kopplas till bland annat bristande respekt. Respekten och 

friheten måste börja i klassrummet. Kunskapen om hur människor har det på andra platser i 

världen hindrar att främlingsfientlighet och rasism utbreder sig.  

  Att öka insikterna om hur människor har det på andra håll i världen minskar också 

  mottagligheten för främlingsfientlighet och rasism som spridits i Sverige under de 

senaste åren. (Motion 1993/94:Ub12) 

  Det finns också skillnader mellan pojkars och flickors situation i skolan. Pojkar och 

flickor bemöts och behandlas på olika sätt i undervisningssituationen i klassrummet. 

Denna skillnad är genomgående till flickornas nackdel. En jämställd skola kräver 

insikter i hur orättvisorna yttrar sig för att de ska vara möjliga att bekämpa. (Motion 

1993/94:Ub12) 

  Vänsterpartiet vill liksom Folkpartiet, förmodar jag, ha en skola som ger ökad 

kännedom om internationaliseringens villkor och möjligheter och om vad begreppen 

solidaritet och ett riktigt miljöansvar innebär. (Samuelsson 1993) 

Ny Demokrati skriver i sin partimotion att de kan instämma i de flesta resonemangen i 

propositionen. De talar om sunt förnuft och personlig frihet samt respekt och hänsyn till 

andra. Toleransen är viktig men partiet menar att det finns en gräns och den inträffar när man 

inte delar kultursynen. De mänskliga rättigheterna är dock grundläggande. 

Vi instämmer i de allra flesta av resonemangen under dessa rubriker i propositionen. 

Vi sammanfattar dem gärna i begreppen Sunt förnuft, Personlig frihet och Hänsyn 

till andra. Tolerans, förståelse och respekt för medmänniskor är grundläggande 

fundament i den kristna etiken och den västerländska humanismen som vi till fullo 

omfattar. Men detta innebär inte fullständig tolerans, förståelse och respekt. (Motion 

1993/94:Ub14) 

Tolerans, förståelse och respekt för medmänniskor är grundläggande värden som 

skolan skall slå vakt om, och som genom kristen etik och västerländsk humanism 

har en djupförankring i vårt land. (Utskottsbetänkande 1993/94 UbU1) 

Vi är fullständigt överens om att tolerans, förståelse och respekt för medmänniskor 

är grundläggande fundament.  (Kihlberg 1993) 
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Det är självklart att man skall respektera allas grundläggande mänskliga rättigheter 

oavsett kulturell bakgrund. (Kihlberg 1993) 

Åter igen finns en dubbelhet i partiets ståndpunkter. Å ena sidan så menar man att det är 

självklart att tolerans och respekt är ett grundläggande fundament. Å andra sidan finns en 

gräns om inte den grundläggande kultursynen delas. Det är viktigt att bevara den kulturella 

homogeniteten. Ny Demokrati sammanfattar respekt och frihet med sunt förnuft, personlig 

frihet och hänsyn till andra. 

5.3 Människovärde / Människosyn 

Precis som i förra variabeln så är en grundläggande princip människors lika värde, enligt 1 

kap. 2 § första stycket regeringsformen. Det går inget vattentätt skott mellan respekt och 

människovärdet och människosynen men det kan ändå vara lämpligt som en egen tredje 

variabel i analysen. I FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, artikel 1 står ” Alla människor 

är födda fria och lika i värde och rättigheter”. 

I propositionen uttrycks att det är viktigt att arbeta för att främja aktning för varje människas 

egenvärde och också aktivt motarbeta åsikter som vill rasera detta värde. Det talas också om 

oförytterliga värden vilket betyder obestridliga värden. Hit räknas allas lika och unika och 

okränkbara värde. I skolan ska rasismen bekämpas som ett konkret värdegrundsarbete. 

   Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. (Prop 1992/93:220) 

  Tvärtom har skolan en uppgift i att aktivt motarbeta åsikter och uttrycksformer 

somträder andra förnär och som strider mot grundläggande värderingar kring 

människors lika värde och kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. (Prop 

1992/93:220) 

 Här anges de grundläggande värden som gäller för skolan och som är oförytterliga. 

Oförytterliga värden är de, som i en given kulturkrets förutsätts gälla under alla 

omständigheter. Dessa värden behöver inte motiveras med rationella argument. De 

är i kraft oavsett om de i enskilda fall kan te sig opraktiska, oekonomiska eller 

ineffektiva och onyttiga. (Prop 1992/93:220) 
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 Uppmärksamhet måste också riktas mot rasistiska och främlings-fientliga tendenser, 

som kan förekomma i skolan. Uttryck för rasism och etnisk förföljelse måste alltid 

tas upp och bekämpas. (Prop 1992/93:220) 

Det är på detta område som det finns en direkt koppling till att värdegrunden ska ha sin 

förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen. I sin avhandling 

”Värdegrunden – finns den” tar Olenius upp den aspekten att det finns oförytterliga värden 

som inte är förhandlingsbara. Dit hör alla människors lika värde. Oavsett om man har tron att 

detta kommer från Gud som en yttersta garant eller att det finns inlagt i oss människor av 

naturen så finns en gemensam nämnare i detta värde. Av den anledningen borde det inte vara 

så kontroversiellt som det blev inför beslutet i Riksdagen. Regeringspartierna uttrycker det 

som bland annat aktning för människans egenvärde. Främlingsfientligheten som ett hot dyker 

upp även här. 

Socialdemokraterna menar att svensk skolas bärande princip är respekten för alla 

människors lika värde och respekt för människolivet. Partiet uttalar också respekten för livets 

okränkbarhet. Praktiskt tar det sig bland annat uttryck i kampen mot främlingsfientlighet och 

rasism. 

Svensk skolas bärande princip är respekten för alla människors lika värde. Skolan 

skall förmedla solidaritet med och engagemang för medmänniskor. (Motion 

1993/94:Ub1) 

Det finns enligt utskottets mening en stark och enig uppslutning kring de allmän-

mänskliga värden som skolan skall bygga sin verksamhet på, såsom respekten för 

människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med de svaga och 

utsatta, respekten för människans värdighet samt jämställdheten mellan män och 

kvinnor. (Utskottsbetänkande 1993/94 UbU1) 

Det måste vara en av skolans viktigaste uppgifter att medverka i kampen mot 

främlingsfientlighet och rasism, då dessa företeelser hotar grundläggande värden i 

vår demokrati och därmed starkt strider mot skolans mål. (Wallén 1993) 

Skolan skall fostra barnen, så att de blir toleranta och vidsynta, så att de får lära sig 

att känna solidaritet med svaga och utsatta och så att de får respekt för människo-

livet och lär sig inse att ingen är förmer än någon annan. (Löfstedt 1993) 
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Här används uttrycket ”livets okränkbarhet” och respekt för människolivet vilket får anses 

vara starkt. Människan har ett värde som inte får kränkas. Värdet ger människan rättigheter 

och ansvaret ger henne skyldigheter. I samband med denna analys har dessa begrepp endast 

hittats i socialdemokraternas motion. Detta utesluter inte att det står på något annat ställe men 

jag bara hittat uttrycket ”livets okränkbarhet” på detta ställe.  

Vänsterpartiet har inte uttalat sig specifikt när det gäller människovärdet och 

människosynen. De talar om allas rättigheter och hänvisar till FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. De första artiklarna i denna deklaration fastslår att alla är födda fria 

och har lika värde och rättigheter. Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet och ingen 

får hållas som slavar. Så partiets ståndpunkt har en stark förankring (Nationalencyklopedin 

2011) 

Att öka insikterna om hur människor har det på andra håll i världen minskar också 

mottagligheten för främlingsfientlighet och rasism som spridits i Sverige under de 

senaste åren. (Motion 1993/94:Ub12) 

En jämställd skola kräver insikter i hur orättvisorna yttrar sig för att de ska vara 

möjliga att bekämpa. (Motion 1993/94:Ub12) 

Beträffande de internationella överenskommelserna som Sverige har undertecknat -- 

bl.a. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Konventionen om barnets 

rättigheter osv. -- säger regeringen att dessa dokument inte bör göras till text som får 

förordningskaraktär utan att motivera detta närmare. (Motion 1993/94:Ub12) 

Ny Demokrati har inget specifikt värdeord som kan kopplas till människovärdet eller 

människosynen förutom respekt för medmänniskor. I detta fall kan detta bero på att 

partiet använder sin argumentation till mångkulturen och den kristna etiken. 

Vi är fullständigt överens om att tolerans, förståelse och respekt för med- 

människor är grundläggande fundament. (Kihlberg 1993) 

5.4 Fri åsiktsbildning 

Den sista variabeln som också är en grundläggande princip är Fri åsiktsbildning, enligt 1 kap. 

1 § andra stycket regeringsformen som slår fast att den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning. Ändamålet är att garantera den fria åsiktsbildningen i religiösa, politiska och 

kulturella frågor. 
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Regeringens proposition pekar på att det är viktigt att varje människa har respekt för andras 

åsikter men också har förmåga att hävda en egen uppfattning. Eleverna ska få kunskap i att 

medvetet ta ställning i olika frågor. Regeringspartierna betonar särskilt minoritetsskyddet som 

bland annat innebär att den enskilde individen får ha en avvikande mening och att majoriteten 

ska ta hänsyn i sitt styrande till minoriteten. Utan ett sådant skydd blir demokratin tom och 

innehållslös. 

Men skolans bidrag för att skapa förutsättningar för en gemensam värdekultur, som 

innefattar aktning och respekt för andra och andras åsikter, förmåga att ta ansvar för 

sig själv och sina medmänniskor, förmåga till lyhördhet och förmåga att hävda en 

egen uppfattning - är betydande. ( Prop 1992/93:220) 

Eleverna skall också få skolans hjälp med att utveckla ett personligt förhållningssätt 

till dem och till den grund de vilar på. De skall få sådana kunskaper att de medvetet 

kan ta ställning i olika frågor. (Prop 1992/93:220) 

Demokratin blir tom och innehållslös om den inte vilar på grundläggande värden 

som respekt för minoriteten, för varje människas särart och för det individuella 

ansvaret för medmänniskor. (Prop 1992/93:220) 

Socialdemokraternas ståndpunkt är att demokratin kräver ansvarstagande och ställnings-

tagande. De menar också att de värden vi bygger samhället på har vunnit bred anslutning 

bland människor med olika övertygelser och trosuppfattningar. Dessa har kommit fram 

genom den fria åsiktsbildningen. I en demokrati med grundläggande gemensamma 

värderingar tillåts avvikande åsikter. Just denna demokrati har skapats genom att människor 

har olika övertygelser och trosuppfattningar. 

Skolan måste ge insikt om att demokratin kräver ansvarstagande, respekt för 

ställningstagande från alla medborgare. Varje elev måste få utveckla självkänsla  

och tro på sin egen förmåga. (Motion 1992/93:Ub514) 

Enligt vår mening ska de värden som skolans verksamhet bygger på utgöra 

allmänmänskliga värden som vunnit bred anslutning bland människor med olika 

övertygelser och trosuppfattningar. (Motion 1993/94:Ub1) 

Vi menar att det är ett bjudande åliggande för skolan att undervisa om demokrati 

men även att ge barnen en chans genom det dagliga livet i skolan lära sig hur man 

arbetar demokratiskt. (Löfstedt 1993) 
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Vänsterpartiet pekar på att det är viktigt att eleverna har möjligheten att ifrågasätta med 

andra kunna diskutera och framföra sina åsikter.  

 Det är orimligt om man skall ha ett elevinflytande, om man inte vill hämma 

debatten eller om man inte vill lyfta in ett moment om att eleven inte får ifrågasätta 

så mycket, för då riskerar han att få ett sämre betyg, därför att han inte riktigt har 

förstått just den skolans värdegrund. Etik och moral är inte en gång för alla tider och 

rum givna. (Samuelsson 1993) 

Ny Demokratis ståndpunkt när det gäller den fria åsiktsbildningen är ett exempel på att en 

bok gömts undan på ett bibliotek av rädsla för repressalier. Detta är ett av få konkreta exempel 

från samhället som lyfts in i debatten om den gemensamma värdegrunden. Att böcker av 

obekväma författare plockats bort är ett uttryck för bristande civilkurage och även brist på 

upprätthållande av den fria åsiktsbildningen.  

Ett annat exempel som skrämmer mig, eftersom jag värnar vår demokrati, är när 

skolbibliotekarier stoppar undan och gömmer böcker som är skrivna av Salman 

Rushdie därför att de är rädda. Det tycker inte jag är att visa civilkurage eller att 

värna vår kristna etik och västerländska humanism. (Kihlberg 1993) 
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 Tabell 4.1 Sammanställning av variabler och ståndpunkter 

 

 

 

 

 

Demokrati 

 

Respekt och 
frihet 

 

Människovärde 
och människo-
syn 

 

Fri 
åsiktsbildning 

 

Regerings- 

Partierna 

(M+C+FP+KDS) 

 

Elevinflytande, 

Minoritetsskydd, 

Hävda sin upp-
fattning 

 

Social kompetens, 

Personligt ansvar, 

Samarbete, 

Integritet och 
värdighet 

 

 

Aktning för 
egenvärdet, 

Motarbeta rasism , 

Lika värde 

 

Respekt för andra 
åsikter, Hävda egen 
uppfattning, Ta 
ställning, 
Minoritetsskydd 

 

Socialdemo- 

kraterna 

 

Elevinflytande, 

Demokratisk 
fostran och arbete 

 

Engagemang, 

Solidaritet, 

Kamratskap, 

Självkänsla 

 

Lika värde, 

Livets 
okränkbarhet, 

Kamp mot rasism, 

Respekt för 
människolivet 

 

 

Ansvarstagande och 
ställningstagande, 

Olika uppfattningar 

 

Vänster- 

partiet 

 

 

Elevinflytande, 

Ifrågasättande 

 

Kunskap om andra, 

Bekämpa orättvisa 

Solidaritet 

 

FN-deklaration, 

Bekämpa orättvisa, 

Kamp mot rasism 

 

Ifrågasättande, 

 

Ny Demokrati 

 

 

Värna grundvärden 

 

Sunt förnuft, 

Personlig frihet, 

Hänsyn 

 

 

Respekt för 
medmänniskan 

 

Civilkurage, 

Orädd kultur 
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5. DISKUSSION 

 

I ett anförande den 13 januari 2008 vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen tog 

jämställdhets- och biträdande utrikesminister Nyamko Sabuni (FP) upp flera frågeställningar 

kring den gemensamma värdegrunden. Hon menade att globaliseringen ger stora möjligheter 

men också utmaningar. - Vad är det som håller oss samman här och nu? - Behövs det en 

gemensam värdegrund i vårt land?  Ministern hävdade att vårt land ska kännetecknas av 

respekt för demokrati, mänskliga fri- och rättigheter inklusive jämställdhet för detta är vår 

gemensamma värdegrund. Inom dessa värden finns sammanhållning, tillhörighet samt lojalitet 

och förtroende för det gemensamma. Vi kan aldrig skapa ett välmående samhälle och en 

fungerande demokrati utan sammanhållning fortsatte ministern (Regeringen 2009). 

Frågan blir om jämställdhetsministern hade rätt i sin syn på den gemensamma värdegrunden 

och om den innefattar det som hon nämnde i sitt tal på försvarskonferensen för några år 

sedan? Det är precis vad denna uppsats också handlar om.  

Jag menar att min forskningsfråga har både en samhällelig och en statsvetenskaplig relevans 

och jag vill dessutom själv få veta mer om detta ofta använda centrala politiska begrepp. 

Finns det några gemensamma nämnare som åtminstone bildar ett slags golv för en gemensam 

värdegrund?  Syftet med denna studie var att ur ett idé- och ideologianalytiskt perspektiv 

beskriva hur värdegrundsbegreppet diskuterades i regering, riksdag och partier innan beslutet 

om en ny läroplan togs i Riksdagen 1993. Med hur menas vad de olika partierna fyllde 

begreppet med för innehåll. Syftet blev också att beskriva hur värdegrundsbegreppet uppstod 

och vad tidigare forskning kommit fram till gällande värden och värdegrund. Genom en 

analys av de olika tolkningarna av begreppet går det också att få fram om det eventuellt finns 

någon minsta gemensamma nämnare för begreppet för att på så sätt få fram kärnan av 

värdegrundsbegreppet. 

Efter att ha analyserat värdegrundsbegreppet och efter att ha analyserat de utvalda variablerna 

menar jag att det finns en kärna av gemensam värdegrund eller gemensamma värden. De olika 

partierna betonade olika saker och till viss tolkades begreppen lite olika. Ett parti, 

vänsterpartiet argumenterade emot en gemensam värdegrund för specifikt skolan då de 

menade att det fanns en stor fara för upphävandet av objektiviteten om skolans värdegrund 

skulle vara förankrad i kristen etik och västerländsk humanism. De menade också att 
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samhället hela tiden är i rörelse och därför kan ingen värdegrund fastslås. I analysen kan dock 

konstateras att vänsterpartiet liksom de andra använder ståndpunkter och argument som blir 

gemensamma och därför kan anses som en gemensam värdegrund. Hade analysen behandlat 

fler områden är skolans läroplan är jag övertygad om att jag funnit fler ståndpunkter från 

vänsterpartiets som varit argument för en gemensam värdegrund för samhället i stort. 

Vänsterpartiets företrädare i debatten sa att ”En annan fråga som med rätta väckt ganska stor 

uppmärksamhet är det som i regeringens förslag kallas skolans värdegrund, särskilt då det slås 

fast att denna skall vara förankrad i kristen etik och västerländsk humanism samt att skolan 

skall hävda dessa värden. Det har väckt farhågan att skolan kan komma att ge upp sin 

neutralitet i grundläggande livsåskådningsfrågor” (Samuelsson 1993, Riksdagsprotokoll). Den 

största oenigheten i värdegrundsdebatten var just om denna förankring. Den blev föremål för 

votering i Riksdagen som majoriteten vann. 

Alla partier har ståndpunkter om demokrati och de går i samma riktning. Eftersom det 

handlade om skolan och läroplanen så hade partierna med elevinflytande som en viktig 

demokratipunkt.  Att hävda sin uppfattning är också återkommande. Regeringspartierna lyfter 

fram minoritetsskyddet och socialdemokraterna fostran och arbete. Demokrati kan därför 

anses som en del i den gemensamma värdegrunden.   

Respekt och frihet kan också anses vara en del i den gemensamma värdegrunden. De 

analyserade partierna talar om personligt ansvar och samarbete i någon form. Solidaritet 

betonas av socialdemokrater och vänsterpartiet. 

Regeringspartierna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och Ny demokrati har alla liknande 

ståndpunkter när det gäller människovärdet och människosynen. Alla utom ny demokrati lyfte 

fram kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Även denna del kan sägas vara en del av en 

gemensam värdegrund. 

Slutligen handlar det om den fria åsiktsbildningen. Detta är någonting som Sverige framför i 

internationella sammanhang och som vi från Sverige engagerar oss i. I analysarbetet fanns 

därför en förväntan att partierna skulle prata en hel del om detta men det hade inte någon 

framskjuten plats. De olika partierna talade dock om respekten för andra åsikter, 

ställningstagande, ifrågasättande och civilkurage. Den fria åsiktsbildningen kan därför också 

ses som en del av den gemensamma värdegrunden. 
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Det parti som skiljer ut sig är Ny Demokrati som anger ståndpunkter med kluven tunga. De 

sammanfattade ofta att de ställde upp på de gemensamma skrivningarna men hade åsikter om 

det mångkulturella samhället och om gränser för tolerans. I de variabler jag analyserade kan 

det dock anses att de delar ståndpunkterna med övriga partier avseende demokrati, respekt 

och frihet, människovärde och åsiktsfrihet. 

I en mer omfattande och större analys finns det fler variabler att undersöka till exempel 

rättvisa, solidaritet, miljö med mera. Jag menar dock att med den analys som gjorts kan vi ge 

jämställdhetsministern och alla andra rätt i att det finns en kärna av gemensam värdegrund 

som ser ut ungefär som den som analyserats i denna uppsats. Det är också rimligt att dessa 

gemensamma värden hämtas från Sveriges grundlagar. 

Under arbetets gång fick jag också kännedom om ett seminarium på universitetet i Karlstad 

som handlade om den gemensamma värdegrunden i den offentliga sektorn. Som utgångspunkt 

för seminariet fanns en rapport som jag redan hänvisat till. Utgångspunkter för en gemensam 

värdegrund i den offentliga sektorn var just portalparagraferna i grundlagen. Enligt 

föredragshållaren så utgörs demokrativärdena av folkmakt, konstitutionalism och offentlig 

etik. Dessa värden ska alltid iakttas av alla offentligt anställda. Allt detta sammanfattas med 

vårt offentliga etos. Jag kan konstatera att det finns stora likheter med diskussionen om 

värdegrunden för skolan som jag analyserat. Jag upptäckte att de variabler jag bestämt mig för 

att analysera stämde väl överens med de grundläggande värden som lyfts fram i 

regeringsformens portalparagraf. 

Det kan noteras att det nästan inte alls görs en sådan koppling till grundlagen i regeringens 

proposition eller i partiernas motioner i samband med läroplansdebatten och värdegrunds-

frågan. Ej heller i riksdagsdebatten. Detta är anmärkningsvärt. Eftersom grunden till 

värdegrunden finns i grundlagen borde både regeringsföreträdare och partiföreträdare i 

riksdagsdebatten hänvisat till vår gemensamma grundlag. Jag är övertygad om att detta hade 

minskat polariseringen i debatt och beslut om värdegrunden i skolans läroplan 1993. För 

övrigt används inte grundlagen så ofta i riksdagsdebatten. Kanske alla riksdagsledamöter 

skulle få mer kontinuerlig kontakt och genomgång av grundlagen? 

Begreppet värdegrund används flitigt numera i samhällsdebatten. Den har en central plats i 

skolans läroplan men även i kommuner och företag. Vad innebär en värdegrund och är en 

gemensam värdegrund för samhället ens möjlig och är en gemensam värdegrund eller till och 
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med en gemensam människosyn möjlig i dagens mångkulturella samhälle? Jag menar att ett 

samhälle inte är möjligt utan den. Särskilt om vi vill bevara demokratin och människovärdet. 

Av den anledningen kan denna uppsats vara en del i ett underlag för ökad förståelse för 

grunden till värdegrunden med särskild betoning på hur frågan behandlades i Sveriges 

Riksdag inför beslutet om en ny läroplan med innehållande värdegrund i början av 1990-talet.  
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