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Abstract 

Syftet med denna uppsats var att undersöka gymnasiekillars värderingar utifrån begreppen 

materialism och postmaterialism samt vår tolkning av skolans värdegrund. En 

enkätundersökning gjordes på två gymnasieskolor, där den ena var kvinnodominerad och den 

andra var mansdominerad. Totalt deltog 74 gymnasiekillar. Resultaten visade att killarnas 

värderingar nästan låg mittemellan postmaterialism och materialism med en liten dragning åt 

det tidigare. Ingen direkt skillnad mellan skolorna kunde ses vad gäller postmaterialism. 

Resultaten visade också att killarna överlag låg ganska nära värdegrunden. Här fanns det dock 

en signifikant skillnad mellan skolorna i det att killarna på den kvinnodominerade låg närmare 

värdegrunden än killarna på den mansdominerade skolan. 
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1 Inledning 
Genom möten med olika människor i olika slags kontexter socialiseras vi in i ett samhälle 

med värderingar, regler och normer som påverkar hur våra egna värderingar formas (Inglehart 

1997). Forskning som undersökt värderingar har i vissa fall utgått från Ronald Ingleharts 

(1997) teori om det postmoderna värderingsskiftet och om materialistiska och 

postmaterialistiska värderingar. Detta gäller för bland annat ett par tidigare undersökningar 

där svenska ungdomars värderingar behandlats. I dessa har man bland annat kommit fram till 

att värderingarna skiljer sig åt mellan tjejer och killar, i det att killarna bedöms ha sämre1 

värderingar, det vill säga mer materialistiska (Andersson, Fürth & Holmberg 1997, Hårsman 

2003). I Sverige har vi ett skolsystem som tagit på sig ett uttalat demokratiuppdrag som bland 

annat innebär ett ansvar att förmedla en särskilt formulerad värdegrund till den uppväxande 

befolkningen. I skolans värdegrund framhålls vissa värderingar som eftersträvansvärda. I 

forskningen har dock både innehåll och förmedlandet av värdegrunden problematiserats, och 

slutsatser dragits att den är tolkningsbar men normativ och bör reflekteras över (Andersson 

2000). 

Förutom det ovan sagda om gymnasiekillars värderingar utmålas de även i skolforskningen 

som en riskgrupp vad gäller skolresultaten (Öhrn 2002) och i det framkommer att killar, i 

högre grad än tjejer, tenderar att välja gymnasieutbildningar som är könstraditionellt manliga 

snarare än utifrån sin egen begåvning (Sandqvist 1995). Så därför kan man fråga sig hur 

gymnasiekillars värderingar, kopplade till materialism och postmaterialism och vår tolkning 

av skolans värdegrund, ser ut egentligen? Efter en praktiktid på en kvinnodominerad skola 

och med kännedom om en mansdominerad i samma stad, väcktes vår nyfikenhet om att 

undersöka inte bara gymnasiekillars värderingar utan även se om det fanns skillnader i dessa 

mellan skolorna. 

Anledningarna till att fokus faller på just killars värderingar är flera. Pedagogisk forskning 

konstaterar att det finns könsmönster som kommer till uttryck i skolsituationen. Samtidigt 

som mannen traditionellt sett, och fortfarande, betraktas som norm i samhället framkommer i 

forskningen att killar riskerar att bli möjliga kunskapsmässiga förlorare i dagens 

utbildningssystem (Öhrn 2002).  

                                                 
1 ”Sämre” använder Andersson, Fürth och Holmberg för att beskriva de materialistiska värderingarna. 
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En annan anledning till att vi valt att fokusera vår undersökning på killar är  att forskning 

visar att killar och tjejer fördelar sig olika på olika gymnasieprogram. Detta bekräftas även av 

forskning som hävdar att killar, i högre grad än tjejer, väljer gymnasieprogram främst utifrån 

könstraditionella mönster (Sandqvist 1995). Detta skulle kunna ses som en segregerande 

faktor, tillsammans med sådana faktorer som klass och etnicitet som också behandlats av den 

pedagogiska forskningen när det gällt elevers val av skolor. I de två senare fallen har dessa  

framhållits som ett demokratiproblem (Almgren 2006). Huruvida könsfördelningen utgör ett 

demokratiproblem är dock inte något vi gör anspråk på att undersöka, även om det skulle 

kunna vara intressant.  Däremot kommer vi att jämföra om skillnader förekommer mellan de 

olikt könssegregerade skolorna. Som ytterligare en aspekt, men en underordnad sådan 

kommer även etnicitet och klass, det senare i form av föräldrarnas utbildningsnivå, att tas med 

som en del att diskutera mot och se om någon märkbar påverkan av detta förekommer i våra 

resultat.  

Ytterligare en anledning till att genomföra en undersökning med detta syfte är att det tycks 

saknas ett renodlat manligt perspektiv i forskningen kring värdegrundsfostrandet i skolan och 

vi upplever därför att det finns en kunskapslucka att fylla.  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet för denna uppsats är att undersöka gymnasiekillars värderingar som kan kopplas till 

begreppen materialism och postmaterialism, samt att undersöka gymnasiekillars värderingar 

utifrån vår tolkning av skolans värdegrund. Båda dessa perspektiv är två typer av 

värderingssystem.  

För att undersöka vårt syfte använder vi oss av följande frågeställningar: 

1 Hur ser gymnasiekillars värderingar ut ifråga om materialism och postmaterialism? 

2 Hur ser gymnasiekillars värderingar ut i relation till skolans värdegrund?  
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3 Teoretisk problembakgrund 
Vi har valt att göra en undersökning om gymnasiekillars värderingar utifrån två olika 

värderingssystem. Det ena värderingssystemet grundar sig på Ronald Ingleharts (1997) teori 

kring det postmoderna värderingsskiftet och det andra på vår tolkning av skolans värdegrund i 

Lpf 94. Vi vill här klargöra att när skolans värdegrund fortsättningsvis omnämns i texten  

kommer vi att utgå från hur den är formulerad i Lpf 94 och utifrån vår tolkning av densamma. 

Vidare hör postmaterialistiska värderingar samman med det postmoderna skiftet, vilket i sin 

tur anses vara en förutsättning för demokratisering (Inglehart 1997). Vissa av de 

postmaterialistiska värderingarna anses även vara demokrativärderingar (Hårsman 2003). De 

postmaterialistiska värderingarna och skolans demokratiska värdegrund har alltså båda en 

koppling till demokratin, även om dessa inte är rakt av jämförbara med varandra. Vi menar 

därför att det kan vara intressant att undersöka gymnasiekillars värderingar utifrån båda dessa 

värderingssystem. I den kommande bakgrundsbeskrivningen presenteras därför relevant 

forskning för vårt syfte tematiskt utifrån områdena demokrati och identitetsskapande, manligt 

identitetsskapande och könsmönster i skolan, det postmoderna värderingsskiftet, skolans 

demokratiuppdrag och slutligen skolans värdegrund. 

3.1 Demokrati och identitetsskapande 

Identitet och värderingar hör samman, likväl som identitet och demokrati (Gustavsson 2003). 

Undersökningens syfte är att undersöka gymnasiekillars värderingar i en skola som ämnar 

vara demokratisk. Därför kommer i följande bakgrundsavsnitt också ett inledande resonemang 

att föras kring identitetsskapande och demokrati.  

Demokrati och identitetsskapande tas tillsammans med begreppet bildning upp av Bernt 

Gustavsson (2003). Gustavsson (2003) ser en nära och strukturlik relation mellan dessa 

begrepp och menar att förståelsen av begreppen kan nås genom att koppla dem till varandra. I 

sitt resonemang utgår han från begreppet demokrati i betydelsen av individers rätt till 

självbestämmande över sina liv, men också kollektivets möjlighet att delta i styrning genom 

att antingen sända representanter eller själva fatta direkta beslut. Bildning, å andra sidan är i 

hans resonemang olika läroprocesser som utvecklar oss som människor. Identitet, slutligen, 

betraktar han som ”hur vi uppfattar oss själva som individer och som grupper. Den innefattar 

rätten att leva i enlighet med de värden och normer vi som enskilda eller kollektiv finner 

riktiga, att få vara oss själva” (Gustavsson 2003, s. 95). 
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Gustavsson (2003) menar att vi markerar vår identitet i förhållande till andra. De olika 

gemenskaper vi ingår i, familjen, arbetsgemenskapen, vännerna med flera, blir en del av vårt 

identitetsbyggande. När det gäller frågan om identitetsskapande menar Gustavsson (2003) att 

det sker i mötet med ”den andre”, och genom att vi erkänns av den andre eller inte. Mer 

tydligt uttryckt betyder detta att vår förståelse av oss själva som individer liksom av oss själva 

i ett kollektiv, skapas i förhållande till det som vi upplever som annorlunda, men är samtidigt 

också en fråga om erkännande av de andra. Med identitet sett som tillkommet och utvecklat i 

en dialog med det främmande, kan frågan om demokrati beskrivas så som att vi är 

medborgare i såväl lokala som globala gemenskaper och genom att kritiskt reflektera över det 

nedärvda i identiteten och våra normer,  kan vi förbereda oss för att möta det främmande i 

arbetet och i skolan (Gustavsson 2003). Med bakgrund av Gustavssons (2003) resonemang 

ovan borde alltså unga killars val av en könssegregerad utbildning kunna ses som ett val av en 

gemenskap, i det här fallet en lokal gemenskap, där de upplever sig höra hemma. Men genom 

skolan tillgodogör de sig förhoppningsvis kunskapsmässiga utmaningar och erfarenheter som 

utvecklar deras bild av dem själva att omfatta något mer än att vara exempelvis en 

”fordonselev”. Skolan har förhoppningsvis även möjlighet att förbereda dem för deltagande i 

en global gemenskap också. 

3.2 Manligt identitetsskapande och könsmönster i skolan 

Inför undersökningen om gymnasiekillars värderingar behöver vi föra ett resonemang om 

manligt identitetsskapande, som tillsammans med könsmönstren i skolan kan utgöra en 

bakgrund för dessa värderingar. Viktigt att betona är att undersökningen inte gör anspråk på 

att söka orsaker till värderingarna. Det är dock rimligt att anta att den miljö som skolan utgör 

och de sociala faktorer, såsom könsmönster, som verkar inom skolan påverkar 

gymnasiekillarnas identitetsskapande och värderingar. Detta tillsammans med erfarenheter 

killarna får utanför skolan. Intressant att lyfta fram ifråga om mäns värderingar generellt är, 

att män är mer negativt inställda till jämställdhet i jämförelse med kvinnor. Här finns det dock 

en åldersskillnad där unga män är mer positivt inställda än äldre män. Män är generellt sett 

också mer negativa till etnisk mångfald än kvinnor. Variationer beroende på utbildning och 

bostadsort finns dock (Zander 2002). 

I följande avsnitt kommer vi presentera relevant genusforskning och skolforskning eftersom 

vi ämnar diskutera detta mot de resultat vi får samt för att anlägga en bakgrund till en 

urvalsgrund som baserar sig på just killar. Efter att tidigare  ha presenterat resonemang om 
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hur identitet skapas i relation till något annat kommer vi här nedan att presentera och 

diskutera killars identitetsskapande, utifrån deras relation till det feminina, dels i form av ett 

närmande, dels i form av ett avståndstagande. Båda dessa delar äger rum i skolmiljön, vilket 

även är vårt undersökningsområde när det gäller gymnasiekillars värderingar. 

3.2.1 Killar och deras relation till det feminina 

Om man antar att identitet skapas i relation till något, utgör bland annat Marie Nordbergs 

(2005a) forskning om killars relation till det feminina ett möjligt perspektiv att följa för detta. 

I sin artikel ”Det hotande & lockande feminina – om pojkar, femininitet och genuspedagogik” 

ser hon hos pojkar både ett avståndstagande och en lockelse till det feminina. Hon menar 

också att de diskurser som är kopplade till könet pojke/man har mindre spelrum och snävare 

ramar än de som är kopplade till könet flicka/kvinna. Den normativitet som råder kring 

maskulinitet kontra femininitet fortlever på grund av ett fortsatt praktiserande av de stereotypa 

och traditionella könsmönstren enligt Nordberg (2005a). Nordberg (2005a) nämner och 

refererar också till Judith Butler som menar att indelningen i två könskategorier befäster den 

könsskillnad som indelningen säger sig vara ett uttryck för. Hegemonisk maskulinitet är, 

enligt Robert W. Conell det dominerande draget av könsmönstren (Nordberg 2005a). I 

värdegrunden är traditionella könsmönster ett av de uppställda målen för skolan att motverka 

(Lpf 94). Nordberg (2005b) undersöker i sin avhandling Jämställdhetens spjutspets? – 

Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och 

heteronormativitet, män i traditionellt kvinnliga yrken som sjuksköterska, frisör och 

förskolelärare. I hennes undersökning framträder ytterligare en maskulinitet. Denna 

maskulinitet, som hon kallar ”den reflexiva manligheten”, tar avstånd från Conells 

traditionellt hegemoniska maskulinitet som Nordberg (2005b) kallar ”den stereotypa 

manligheten”. Denna sorts ”nya” manlighet, som enligt Nordberg (2005b) ligger nära 

statsfeminismen och statens jämställdhetsprojekt. Nordberg kallar den för ”den reflexiva 

manligheten”, och menar att den bygger på männens föreställningar om sig själva som 

fördomsfria, moderna och jämlika män, i motsats till de stereotypa män som de ser som 

sexistiska, konservativa och oreflekterande. De senare positionerades också som antingen 

höginkomsttagare i maktpositioner, arbetarklass eller landsbygdsbor. Men även hos ”den 

reflexiva manligheten” råder en normativitet. Med detta menar Nordberg (2005b) drag som 

fritt tänkande, valfrihet att frångå den traditionella mansrollen och värdering av 

arbetsuppgifter över lön. Kvar blir då en vit, medelklassman, som är autonom och oberoende 
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av den stereotypa normeringen. Nordberg (2005b) kommer ur detta fram till att, även om det 

inte är lika uppenbart, så är ”den reflexiva manligheten” lika sexualiserad, könad, etnifierad 

och socialt positionerad som ”den stereotypa manligheten”. Nordberg (2005b) säger också att 

båda manlighetstyperna kan förekomma i en och samma man och ta sig i uttryck som en 

skillnad mellan åsikt och handlande. Detta har betydelse för oss i vår undersökning som en 

komplicerande faktor av våra undersökningsobjekt, gymnasiekillar. Nordberg (2005b) baserar 

sitt resonemang på män i kvinnodominerade yrken. Det ovan sagda om ”den reflexiva 

manligheten” som hon finner i kvinnodominerade yrken bör kunna tillämpas på den 

kvinnodominerande skola vi kommer att undersöka, liksom att ”den stereotypa manligheten” 

bör vara i majoritet på den mansdominerade skolan. Det är möjligt att den reflexiva 

manligheten kan gå att koppla till det resonemang om postmaterialistiska värderingar och 

förändrade könsroller som Inglehart (1997) för senare i uppsatsen. 

Pojkar uppvisar dessutom både avståndstagande och en lockelse av det feminina enligt 

Nordberg (2005a) och här nedan kommer hennes forskning att diskuteras mot annan relevant 

forskning som berör samma ämne. 

Killars avståndstagande från det feminina 

I sitt resonemang om pojkars avståndstagande till det feminina för Nordberg (2005a) in 

genusforskaren Paul Sargent som menar att en negativ betingning uppstår i relation 

pojke/femininitet varvid pojkar utestängs från aktiviteter som innebär omsorg under 

uppväxten. I ett mer specifikt skolsammanhang gällande identiteter och relationer presenterar 

Elisabeth Öhrn (2002) Kathrine Källers avhandling; Fostran till andrarang. En studie av 

dominansprocessen vid skolstart och via vägar genom utbildningssystemet ur ett 

kvinnovetenskapligt perspektiv. Käller har konstaterat att pojkarna i skolan både gjorde en 

starkare avgränsning mot flickorna och nedvärderade dem på ett sätt som flickorna inte sågs 

göra (Öhrn 2002). Hon observerade även olika tekniker för eleverna att skapa en dominans i 

samspelet mellan eleverna. Enligt Keller fanns det skillnader mellan pojkarna och flickorna så 

till vida att pojkarna använde sig mer av fysiska uttryck än flickorna som istället betonade 

regler och normer för att skapa dominans (Öhrn 2002). Skolverket hävdar att flera studier 

kring pojkars identitet visar att just killarnas bevakning av gränserna för sin könstillhörighet 

är särskilt hård. Utöver detta betonas i forskningen att maskulinitet likväl som femininitet är 

konstruktioner som aktivt formas och att detta i sin tur är en allmän uppfattning inom dagens 

könsforskning (Öhrn 2002). Detta resonemang leder över till bland annat Ulla Forsbergs 
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(2002) forskning. I sin avhandling ”Är det någon 'könsordning' i skolan?” undersöker hon hur 

pojkar och flickor konstruerar sina subjektiviteter i interaktion med varandra i skolan, utifrån 

aktuella könsdiskurser och i omgivningar som är starkt påverkade av rådande könsordning. 

I detta resonemang ryms den terminologiska utgångspunkten att begreppet  kön ses som en 

social konstruktion och Forsbergs (2002) teoretiska perspektiv är feministiskt 

poststrukturalistiskt, vilket inte är deterministiskt till sin natur utan ger möjligheter till 

komplexa samband. Identitetsutvecklingen ska enligt Forsberg (2002) istället ses som något 

som dynamiskt formas via aktuella diskurser i den sociala omgivning individen befinner sig. 

Skolan är en arena för en sådan social omgivning och även om Forsberg (2002) jämför flickor 

och pojkar väljer vi här att fokusera på de resultat som avser pojkarna. 

I sin undersökning finner Forsberg (2002) en polaritet mellan femininitet och maskulinitet och 

sex vanliga manliga positioneringar som är abstrakta diskursiva konstruktioner. Dessa 

benämner hon som machokille, rättskaffenspojke, akademikerpojke, joker, mjukis och ken-

pojke. Detta menar hon är vanliga maskulina positioneringar. Analysen visar att det på de 

undersökta skolorna finns en könsordning där hierarki och dualism råder. Pojkarna utövar 

makt i klassrummen och på skolgårdarna, och könen förstås både i relation till varandra och 

som motsatser till varandra. Hierarkin och dualismen förekommer och upprepas med sådan 

frekvens att de näst intill blir till fasta ramar som elevernas könskonstruktioner formas kring 

(Forsberg 2002). Detta uppfattar vi som en situation där avstånd skapas och innebär ett sätt att 

konstruera den manliga identiteten. Men det tycks även finnas drag av närmande eller i alla 

fall möjligheter till det genom att pojkarna enligt Forsberg (2002) även i vissa fall kan byta 

sina positioner inom  och över könsgränser. Mest rörliga verkar mjukispojkarna vara. De har 

svag ställning i kompisgruppen och prövar de flesta av positioneringarna med vissa av tjejerna 

men sällan med de andra killarna, troligen för att de inte vill bli för utmärkande och riskera att 

inte bli accepterade (Forsberg 2002). Killars närmande till det feminina kommer att tas upp 

nedan. 

Killars närmande av det feminina 

Forskning om pojkars relation till det feminina är även i detta sammanhang kopplat till 

skolsituationen. Nordberg (2005a) nämner här Barrie Thornes studie om förskole- och 

skolbarn. Ur denna framkom resultat om tre olika praktiker med avseende på pojkars 

närmande det feminina. ”Det fullständiga deltagandet” representerar den grupp pojkar som till 
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fullo deltar i tjejlekar och pojkar som föredrar eller i varje fall rör sig över gränsen mellan det 

feminina och det maskulina. ”Omdefinition” –  innebär ett distanserat deltagande och utgörs 

av den grupp pojkar som deltar i tjejlekar men som avbryter eller för in traditionellt manliga 

aspekter till leken. Det rör sig om att ”ruffa” till den genom diverse aggressiva handlingar. 

”Experimenterandet och utprövandet av nya positioner” är den tredje praktiken och 

representeras av de pojkar vars ställning socialt i gruppen är så stark att de kan flöda fritt över 

gränserna för feminint/maskulint utan att riskera att stigmatiseras (Nordberg 2005a). 

3.2.2 Killars könsmönster i skolan 

Efter en presentation om forskning kring killars identitetsskapande i skolan förs här nedan ett 

resonemang om de effekter detta har i skolsituationen. 

Skolverket (Öhrn 2002) har arbetat fram en kunskapsöversikt om könsmönster i förändring, 

vilken har haft till avsikt att presentera en översiktsbild av detta på grund- och 

gymnasieskolan. Skolverket utgår i denna från tidigare forskning där det hävdats att en 

förändring har skett från att se tjejer som tysta och bortglömda på bekostnad av killarna i 

skolan, till att mena att killarna nu i stället är de som framträder som förlorare i detta 

utbildningssystem. Även om det bara är en del i detta sammanhang kan de betygsmässiga 

resultaten tas som exempel. I jämförelser mellan killar och tjejer i Sverige, anses flickor ha i 

genomsnitt högre betyg än pojkar (Öhrn 2002). Idrott & hälsa är det enda ämnet som pojkar 

har bättre betyg än flickor i (Skolverket 2003). Det hävdas dock i kunskapsöversikten att 

forskningen dock inte entydigt pekar åt ett håll vad det gäller frågan om killar som svagare i 

skolan (Öhrn 2002). Vi väljer vidare att föra diskussionen utifrån detta perspektiv men med 

denna tvetydlighet i medvetande. Vidare väljer vi att hänvisa till denna kunskapsöversikt för 

att peka på att könsperspektivet på vårt undersökningsområde är mångtydigt och föränderligt. 

Att översikten gäller både grundskola och gymnasium medan vi endast studerar 

gymnasienivån gör inget, då vi endast ämnar utgå från att det är ett existerande fenomen som 

troligen förekommer i alla skolans nivåer (Öhrn 2002). 

Mansidealet påverkar killars utbildningsval. Detta menar danske Niels Kryger, enligt Öhrn 

(2002), i sin artikel  ”Drengepaedagogik?” , i vilken han  presenterar skolsituationen för 

danska pojkar med arbetarbakgrund i årskurs 8-9. I studien framkom att arbetarpojkarna höll 

fast vid ett traditionellt mansideal där det centrala var kroppsarbetet. I skolan blev detta ett 

ideal som avgränsade sig mot det kvinnliga och intellektuella och därför uppfattades skolans 
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intellektuella verksamhet som kvinnlig och utan koppling till det manuella praktiska arbetet. 

Med detta perspektiv på skolan blev den sortens miljö således svår att förena med 

arbetarpojkarnas bild av manlighet. Studien visar dock att de pojkar som klassmässigt kunde 

sägas tillhöra mellanskiktet oftare än arbetarpojkarna hade en könsidentitet uppbyggd kring 

ett intellektuellt arbete (Öhrn 2002). Här kan en koppling  göras till tidigare nämnd forskning 

(Forsberg 2002, Nordberg 2005a) om killars avståndstagande till det feminina som ett möjligt 

sätt att konstituera sin manliga identitet. 

Killars hårda bevakning av gränserna för sin könstillhörighet samt syn på skolans 

intellektuella verksamhet som något feminint (Öhrn 2002) kan eventuellt ses som en möjlig 

bakgrund till det resultat som Karin Sandqvist (1995) fått fram i sin delstudie om 800 

skolungdomar. Verbala pojkar med hög förmåga visade sig ha högt utbildade föräldrar, 

medan de verbala pojkar som hade lägre förmåga hade mycket lågt utbildade föräldrar. I 

samma undersökning framkom att de matematiska flickor som hade hög förmåga också hade 

högre närvaro av sina fäder och hade även högt utbildade mödrar (Sandqvist 1995). 

Sandqvists (1995) resultat visade också att programvalet på gymnasiet stod i närmare relation 

till frågan om kön, än vilken typ av förmåga eleverna hade. Detta var dessutom mer 

utmärkande för killarnas val än för tjejernas. För killarna påverkades deras val av 

gymnasieprogram knappt av deras prestationsprofil. Vad gällde innehåll valde pojkarna, i 

stort sett oavsett deras begåvning, oftare en kurs inom den sektor som mest präglades av 

teknik och naturvetenskap, till skillnad från tjejerna som hade en övervikt i studien mot att 

välja sociala och humanistiskt inriktade gymnasieprogram. En avvikelse inom detta var dock 

att flickor med stark matematisk profil valde dessa program mindre ofta än flickor med 

starkare verbal profil (Sandqvist 1995). 

Skolverket (Öhrn 2002) tolkar forskningen om könsmönster och betydelsen av kön i skolan. 

Detta kopplas till elevernas tillhörighet, inte bara i termer av kön och klass, men även 

etnicitet, så som varande de villkor som råder inom skolans organisation (Öhrn 2002). Klass 

och etnicitet är dock delar vi endast kommer att ha med som komplement i vår undersökning. 

Ovannämnda forskning erbjuder ett tolkningsförslag och en förståelsebakgrund att diskutera 

undersökningsresultatet mot. Vår undersökning gäller dels elever på en mansdominerad skola, 

vilken även rymmer många yrkesinriktade program för traditionellt manliga yrken, dels elever 

på en kvinnodominerade skola som bara har studieförberedande program. Men vi kommer att 
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hämta våra respondenter från studieförberedande program på båda skolorna. Gunilla Zackari 

och Fredrik Modig (2000) menar att det råder olika status mellan olika gymnasieutbildningar, 

bland annat framkommer att de finns olika status mellan olika gymnasieutbildningar. De 

yrkesinriktade programmen står i detta sammanhang tillsammans med det individuella 

programmet långt ner på listan (Zackari & Modig 2000). Dessa program finns inte med i vår 

undersökning men man bör ändå kunna anta att eleverna upplever att det finns olika status 

mellan de program vi hämtar våra respondenter från och att en skillnad finns. Zackari och 

Modig (2000) hävdar att valet av skola påverkar möjligheten till olika slags möten, inte bara 

vad det gäller status utan även i förhållande till könssegregering (Zackari & Modig 2000). Att 

vi har en könssegregerad undersökningsgrupp väcker således nyfikenheten om värderingarna i 

så fall skiljer sig dem emellan. Utifrån Gustavssons (2003) definition om identitet kan frågan 

ställas om skolan innebär lika mycket en möjlighet som den  innebär ett hinder för unga mäns 

identitetsbildning, när valfriheten är så stor att de kan välja bort delar som skulle kunna vara 

berikande och istället gör det manligt förväntade? Dock bör man samtidigt ha i åtanke rätten 

att få vara sig själv. Vänder man på myntet ytterligare är ju frågan till vilken grad, och var de 

unga pojkarna/männen ska kunna utveckla sin identitet på ett icke hegemonisk maskulint 

normgivande sätt, utan bildning och insikter om de värden och normer som finns i skolans 

värdegrund? Skolan som normgivande social arena är känslig för traditionella könsmönster. 

3.3 Det postmoderna värderingsskiftet 

Inför vår undersökning av gymnasiekillars värderingar på två sinsemellan olika skolor vad 

gäller könsfördelningen, har vi i likhet med tidigare värderingsundersökningar (Andersson, 

Fürth & Holmberg 1997, Hårsman 2003) använt oss av Ingleharts (1997) teori kring 

materialistiska och postmaterialistiska värderingar som en del av vår teoretiska ansats. 

Teorin är beskriven i en omfattande mängd litteratur men kommer dock endast i korthet att 

presenteras här utifrån dess bakgrund och innehåll och utifrån dess betydelse för vår 

kommande undersökning. 
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3.3.1 Teorins bakgrund och innehåll 

I Modernization and postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 

societies undersöker och beskriver Ronald Inglehart (1997) samhällsförändringar inom 

områden som kultur, ekonomi och politik och hur dessa påverkar varandra. Han grundar sin 

presentation på material från en databas som heter World Value Surveys, vilken innehåller 

data från 43 länder, vars ekonomiska och politiska status i sin tur varierar starkt sinsemellan. 

Utformningen av undersökningen är bland annat gjord utifrån teorier om mellangenerationella 

värderingsförändringar och har som hypotes att välfärdsstatens utveckling och den 

ekonomiska förbättringen (för vissa stater) efter andra världskriget lett till att upplevelser 

under ungdomsåren skilde de yngre samhällsmedlemmarna från de äldre vad det gällde 

utvecklingen av olika värdeprioriteringar (Inglehart 1997).  

Sett ur ett historiskt perspektiv har risken för att drabbas av ekonomiska kriser och svält varit 

avgörande för befolkningen. Kultur, ekonomi och politik har anpassats efter detta. Men den 

ekonomiska uppgång som inträffade i de industrialiserade länderna efter andra världskriget 

ledde till att den generation som var unga då upplevde en ekonomisk trygghet som förändrade 

deras värderingar. De förändrade värderingarna innebar enligt Inglehart (1997) ett gradvis 

skifte från materialistiska värderingar, som betonar säkerheten för den fysiska och 

ekonomiska tillvaron över allt annat, till postmaterialistiska värderingar som lägger 

tyngdpunkten vid självbefinnandet, det egna uttrycket och livskvaliteten. 

Detta har enligt Inglehart (1997) själv varit en kontroversiell hypotes men från databasen 

World Value Surveys har det framkommit att skiftet från materialistiska till 

postmaterialistiska värderingar bara är en del av ett mycket bredare kulturellt skifte som gäller 

såväl befolkningens religiösa uppfattningar, som vilka sexuella normer de omfattar. 

Variationen visar på stora skillnader generationerna emellan men enligt Inglehart korrelerar 

de starkt med de postmaterialistiska värderingarna. Han använder därför beteckningen 

”postmodernization” för att beskriva denna förändring i världssyn.  

I den bredare kulturella förändringen och förändringen i världssyn är just skiftet från 

materialistiska till postmaterialistiska värderingar det bäst dokumenterade, enligt Inglehart 

(1997). Förändringarna är genomgripande i samhället och Inglehart (1997) hävdar att det 

dittills samlade resultatet av undersökningar visar på hur detta sker i industrialiserade och 

industrialiserande länder i hela världen. Det finns således en koppling mellan industrialisering 
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och skifte av värderingar från materialistiska till postmaterialistiska. Under medgivandet att 

det är ett kontroversiellt påstående, hävdar han att denna förändring som ovan beskrivits är 

både sammanhängande och till en viss grad även är förutsägbar. När ett samhälle väl börjar 

industrialiseras börjar det också förändras i riktning mot förändrade könsroller, demokratiska 

institutioner och demokratisering. Inglehart (1997) hävdar också att även om modernisering 

inte nödvändigtvis hör samman med demokratisering, så tycks det som om postmodernismen 

däremot har den inneboende riktningen i att kunna leda till att demokratiska politiska 

institutioner kan växa fram (Inglehart 1997). 

Två faktorer som Inglehart (1997) menar bidrar till att traditionella religiösa, sociala, politiska 

och sexuella normer försvagas i högtstående industriella samhällen är dels att en ökande 

känsla av trygghet leder till att befolkningen i lägre grad upplever sig ha ett behov av fasta 

och förutsägbara regler, dels att sociala och religiösa regler ofta har en funktion och i det 

avancerade industriella samhället har dessa funktioner förändrats (Inglehart 1997). Trots att 

här förs ett resonemang om post-materialism så är postmaterialister inte emot materialismen. 

Istället ska termen postmaterialism förstås som att det är något som betonas efter att 

materialistisk trygghet har uppnåtts och just därför att det har  uppnåtts. Likväl kan skiftet 

återgå till det materialistiska stadiet ifall den materialistiska tryggheten tas ifrån individerna i 

ett samhälle, genom till exempel krig eller naturkatastrofer. Postmaterialister värdesätter den 

ekonomiska tryggheten precis som materialisterna, men de prioriterar enligt Inglehart (1997) 

självuttrycket och livskvaliteten högre. Om samhället skulle utsättas för en kris värdesätter 

dock befolkningen dock de materialistiska värdena, som stark auktoritet och försvarsmakt mer 

igen (Inglehart 1997). De förändrade värderingarna kännetecknas av att betoningen på 

ekonomiska resultat och framgång som viktiga värden, förskjuts till att i stället gälla 

livskvalitet. Materialistiska värderingar innehållande fokus på så väl fysisk som ekonomisk 

trygghet, förändras till postmaterialistiska värderingar som framhåller individens självuttryck 

och omsorg om sin livskvalitet. Ökning av individuella val och massdeltagande är också en 

del av detta. Skiftet har även inneburit en förändring från klasskonflikt till politisk konflikt om 

exempelvis miljöskydd eller kvinnors och sexuella minoriteters status. Att de traditionella 

könsrollerna har förändrats, är den mest dokumenterade delen av postmateriella förändringen 

enligt Inglehart (1997). Även om han menar att det endast är en del av en bredare kulturell 

förändring så är det här vi stannar vad det gäller värderingarna. 
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3.3.2 Postmaterialism och demokratisering 

Här nedan ämnar vi presentera Ingleharts (1997) teori i anslutning till vårt syfte. Detta sker 

dels genom postmaterialismens koppling till demokratiseringen, dels till skolans värdegrund. 

Inför vår undersökning om gymnasiekillars värdegrund är det intressant att se hur Inglehart 

(1997) kopplar sitt resonemang om det postmoderna skiftet till demokrati. Det postmoderna 

skiftet innebär en minskning i betydelse för alla sorters auktoriteter i samhället, från religiös 

auktoritet till andra byråkratiska auktoriteter. Under mer oroliga tider, är befolkningen dock 

mer villig att underordna sig sådana system och söker en auktoritet som kan beskydda dem. 

Omvänt har man enligt Inglehart (1997) funnit att upplevelsen av trygghet och rikedom är av 

avgörande betydelse för pluralism i samhället, och i synnerhet för demokrati. Han menar 

också att det sedan länge är fastställt att det är större sannolikhet att rikare samhällen är 

demokratiska än att fattiga är det. En faktor i varför det är så gäller det faktum att den 

auktoritära reflexen är starkare under oroligare tider än under tryggare (Inglehart 1997). 

Eftersom postmaterialister ser politiskt deltagande och självuttryck som värdefullt i sig själva 

är den postmoderna fasen av utvecklingen i ett samhälle i grunden avgörande för 

demokratiseringen där. När ekonomisk utveckling äger rum effektiviseras och sprids 

massdeltagandet i den ekonomiska processen och deltagarvärderingar understöds. När sedan 

skiftet genomförts engagerar sig postmaterialisterna visserligen i att få mer deltagande, men 

de är då också mer koncentrerade på sina egna behov och värderar den etablerade politiska 

institutionen lägre. Inglehart (1997) menar att postmoderniseringen ställer högre krav på 

ledare att försöka engagera och nå fram till sina väljare (Inglehart 1997). 

3.3.3 Postmaterialistiska värderingar och skolans värdegrund 

Kopplat till det övergripande syftet, att undersöka gymnasiekillars värderingar, kan man här 

ställa två frågor gällande Ingleharts (1997) teoris relevans för uppfyllandet av detta. 

Den första är: kan de ovan beskrivna postmaterialistiska värderingarna översättas rakt av som 

värden som ryms inom skolans värdegrund? Nej. Som synes nedan är de påståenden som 

rankas i ordning mot materialism eller postmaterialism inte de samma som uttrycks i 

läroplanen om skolans värdegrund. Däremot har Hårsman (2003) skrivit att bland annat 

påståendena ”More say in the government” och ”Protect freedom of speech” (Inglehart 1997, 

s 109,112) är demokratifrågor, medan till exempel prisökning och ordning i samhället är 

trygghetsvärderingar. Att de är demokratifrågor anser vi gör att de med relevans kan kopplas 
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till värdegrunden och eftersom Inglehart (1997) i sin beskrivning av de postmaterialistiska 

värderingarna kopplar dem till demokratin och som värderingar som stödjer demokratisering, 

anser vi att de också bör kunna ses som en del av den demokratiska värdegrunden. Men 

endast som del då vi inte tänkt titta på någon korrelation mellan dessa. 

Den andra frågan följer så av den första: Är undersökningen av postmaterialistiska 

värderingar tillräckliga för att få en bild av elevernas värdegrund? Nej, troligen inte. 

Postmaterialistiska värderingar verkar inte vara detsamma som förmedlas i skolans 

värdegrund, så därför behövs troligen en komplettering. Därför väljer vi att utöver  dessa 

påståenden ha en separat undersökning av värden som vi hämtar direkt från Lpf 94:s 

beskrivna värdegrund. 

3.3.4 Problematisering av värderingar hos killar i skolan 

Med bakgrund av vad som tidigare nämnts om killars identitet och könsmönster i skolan, samt 

i korthet forskning kring deras skolresultat samt presentation av Ingleharts (1997) teorier om 

det postmoderna värderingsskiftet, ämnar vi här inrikta oss på forskning och undersökningar 

som avser killars värderingar. Båda de exempel vi tar upp nedan har förankring i Ingleharts 

(1997) teorier kring materialism och postmaterialism. 

Ingrid Hårsman (2003) har genomfört ett forskningsprojekt om värderingsmönster bland 

gymnasieungdomar, vars titel är Ungdomars värderingar, moraluppfattning och identitet. 

Inledningsvis diskuterar Hårsman (2003) begreppet värdering och tolkar det som något som 

innebär normerande, som till exempel bra eller dåligt. De antas innehålla både en emotionell 

och kognitiv del och en del som har med handling och beteende att göra (Hårsman 2003).  

För att precisera sin teoretiska ansats utgår Hårsman (2003) från två olika perspektiv. Den 

första är en teori som rymmer ett antagande om att vårt postmoderna, postindustriella, 

samhälle har förändrats och att dessa förändringar också avspeglar sig på ungdomars 

värderingar. Denna har beskrivits ovan. Den andra teoretiska ansatsen innebär ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på moralutvecklingen utifrån Carol Gilligan (Hårsman 

2003).  

När det gäller de värderingsförändringar som förekommer i samhället och synen på 

ungdomarna som bärare av de framtida värderingarna, tas Ronald Inglehart till teoretiskt stöd 

i formulerandet av frågor. För att fånga de postmaterialistiska värderingarna finns det fyra 
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olika samhällsmål som kan rangordnas: ”a) att upprätthålla ordningen i samhället, b) ge folk 

mer att säga till om vid viktiga samhällsbeslut, c) bekämpa prisökningar d) skydda 

yttrandefriheten” (Hårsman 2003 s, 240). Alternativ b och d är demokratifrågor men också 

indikatorer på postmaterialistiska värderingar. De två andra alternativen, a och c anses å andra 

sidan uttrycka trygghetsvärderingar (Hårsman 2003). Hårsman (2003) nämner i sin 

presentation även en svensk undersökning som genomfördes 1995 av Ulf Sjödin. Den visade 

att majoriteten av de yngre gymnasieeleverna i årskurs ett och två orienterade sig mot 

värderingarna inom postmaterialismen. De värderade Ingelharts mål om att ge folket mer att 

säga till om vid viktiga samhällsbeslut, högst. Studien visade också att flickorna var mer 

postmaterialistiskt orienterade än pojkarna (Hårsman 2003). 

Men eftersom Inglehart inte för någon diskussion om värderingar utifrån ett genusperspektiv 

för Hårsman (2003) in detta i sin text genom ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Här 

hämtar hon stöd i Lawrence Kohlbergs kognitiva stadieteori om moralutvecklingen, för att 

sedan föra fram kritik mot densamma av Carol Gilligan ur ett genusperspektiv (Hårsman 

2003). Gilligan har i början av 1980-talet, enligt Hårsman (2003) framhållit att teorin i första 

hand avser mäns och pojkars moralutveckling och att den inte kan tillämpas på kvinnor och 

flickor. Det har dessutom hävdats att kvinnor placeras lägre på hans utvecklingsnivå därför att 

deras moral ska vara inriktad på omsorg och inriktning mot personliga relationer medan män 

enligt Gilligan är mer inriktade mot rättvisa och regler. Utifrån egna studier ska Gilligan 

enligt Hårsman (2003) ha visat att de två betoningarna står att finna hos både män och 

kvinnor, men att omsorgsetiken främst upptäckts hos kvinnorna. Teorin har sin utgångspunkt i 

ett antagande om att flickorna knyter an mer och identifierar sig mer till sina mödrar än vad 

pojkarna gör. Flickornas anknytning är mer kontinuerlig och kommer att handla mer om 

omsorgens etik, medan pojkarna lämnar sina mödrar och efter hand knyter an mer till sina 

fäder och får en etik mer präglad av rättvisa och regler eftersom de upplever en ojämlikhet 

med fadern. Hårsman (2003) ifrågasätter dock om genusskillnader kan förklaras på detta sätt 

även om det är rimligt att anta att relationen till föräldrarna har en betydelse. Utifrån ett 

synsätt som är interaktionistiskt teoretiskt antar Hårsman (2003) att värderingar påverkas av 

flera socialiseringsfaktorer som samspelar med individfaktorer såsom personlighet och kön 

(Hårsman 2003). Vi ämnar dock inför vår undersökning varken försöka ta reda på varför 

gymnasiekillarna har de värderingar de har, eller hur de skiljer sig eller stämmer överens med 

tjejers, utan bara undersöka vilka dessa är och föra en diskussion om detta. 
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Hårsman (2003) genomförde en enkätstudie om gymnasieungdomars värderingar och 

moraluppfattning 1998. För detta projekt har teorierna av Inglehart och Gilligan tillämpats 

utifrån ett grundläggande interaktionistiskt teoretiskt synsätt tillämpats på 

undersökningsmaterialet. Undersökningen bestod dels av en större enkätundersökning och 

senare av en kvalitativ intervjustudie (Hårsman 2003). Enkäten gjordes av ca 400 ungdomar 

varav 80 % var födda 1980. Ungdomar kom från tio olika gymnasieprogram, ungefär lika 

fördelade vad gäller teoretiska och praktiska program. Likaså var det ungefär lika många män 

som kvinnor som deltog i undersökningen. Hårsman (2003) tog även hänsyn till föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och nationella bakgrund. Enkäten bestod av 114 frågor med 58 

huvudfrågor som gällde värderingar inom olika områden såsom bland annat etik och moral 

och vissa livsåskådningsfrågor, gällande bland annat familj samt framtida studie - och 

yrkesplaner (Hårsman 2003). 

En fråga rör prioriteringen av postmaterialistiska och demokratiska värderingar visavi de 

materialistiska. Frågan bestod av åtta påståenden som kan kopplas till olika samhällsmål som 

gällde ordningen i samhället, stabil ekonomi, skyddande av yttrandefriheten, kampen mot 

kriminalitet, mer att säga till om vid viktiga samhällsbeslut, ett mer mänskligt samhälle, 

utveckling mot ett samhälle där idéer är viktigare än pengar och bekämpning av prisökningar. 

Eleverna rangordnade dem på så vis att det postmaterialistiska alternativet att skydda 

yttrandefriheten hamnade först på tredje plats för de här ungdomarna. Någon märkbar skillnad 

mellan elever som gick yrkesförberedande eller studieförberedande gymnasieprogram gick 

inte att upptäcka. Däremot fanns det en tydlig skillnad mellan män och kvinnor i svarshaltens 

orientering mot materialister och postmaterialister. Männen var övervägande materialister 

medan kvinnorna hade en mer varierad bild. Av de kvinnor som visade en tydlig orientering 

åt ena eller andra hållet övervägde de av kvinnorna som hade materialistiska värderingar. Men 

det var ändå fler kvinnor än män som prioriterade den postmaterialistiska hållningen 

(Hårsman 2003). 

När det sedan gällde samhällsmoral och andra moralfrågor visade resultatet på störst 

genusskillnad i den fråga om tio icke önskvärda beteenden, som bland annat gällde att sparka, 

slå, köpa stöldgods och skattefuska. Här hade männen en mer tillåtande inställning än 

kvinnorna. Över lag framträder ett mönster enligt Hårsman som visar att kvinnornas moralsyn 

är strängare än männens (Hårsman 2003). 
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Förutom undersökningen om postmaterialistiska värderingar och samhällsmoral har Hårsman 

(2003) haft en diskussion om moral och etik i hemmet och i skolan. Ur denna framkom att 

eleverna ansåg att moral diskuterades oftare i hemmet än i skolan, men även här fanns stora 

könsskillnader. Det var vanligare att kvinnorna tyckte att moral diskuterades i hemmet och i 

skolan. Orsaker till detta kan dels vara möjligheten att kvinnor kanske tolkar samtalen 

annorlunda än män. Men Hårsman (2003) menar även att Gilligans teori tillämpad på 

resultatet kan förklara kvinnors strängare moralsyn i att det ligger i den traditionella 

kvinnorollen att vara snäll och att anpassa sig och lyda. Men Hårsman (2003) ser också 

möjligheten att resultaten kan bero på ett samspel mellan lärare och elev och att kvinnliga 

lärare möjligen har lättare att föra samtal om moral och i synnerhet då med just kvinnliga 

elever. Hårsman (2003) betonar att hennes resultat ska tolkas försiktigt och att 

undersökningsgruppen i statistisk mening inte är representativ, vilket gör att man inte kan 

generalisera resultaten. Hon ser spänningen inom resultaten förklarade utifrån det faktum att 

eleverna befinner sig i en identitetsutvecklande fas. Hennes slutsats inbegriper även att det 

finns ett behov i skolan av att diskutera moralfrågor och utvecklar de personliga relationerna 

mellan elev och lärare (Hårsman 2003). 

En annan undersökning som behandlar värderingar har genomförts av Åke E. Andersson, 

Thomas Fürth, och Ingvar Holmberg (1993:1997) där de beskriver en värderingsundersökning 

av 70-talisternas värderingar från 1988 till 1996 som Institutet för Framtidsstudier står bakom. 

Undersökningen har riktats till gymnasieungdomar i avgångsklasser på teoretiska och 

yrkesinriktade program och gäller områden som vi uppfattar till stor del överrensstämmer 

med ovan presenterade delområden inom värdegrunden. I ungdomsundersökningen har 

eleverna bland annat fått värdera vikten av sin hälsa gentemot andra alternativ, svara på frågor 

om rörlighet och bostadsval, sin syn på närmiljön, organisationen av kulturlivet, brott och 

straff, kvinnligt och manligt och arbetslivet (Andersson, Fürth & Holmberg 1993:1997). 

Liksom Hårsman (2003) förhåller sig Andersson, Fürth och Holmberg (1993:1997) till 

Ingleharts teori. Det svenska samhället är enligt Andersson, Fürth och Holmberg (1993:1997) 

på väg in i en ny politisk struktur, där de postmaterialistiska värderingarna och 

prioriteringarna blir allt starkare. I sin ungdomsundersökning kommer de fram till att 

huvuddelen av ungdomarna har postmaterialistiska värderingar, i det avseendet att utbildning, 

rörlighet, relationer och internationalism är högt värderat av dem. Självorganisering och det 

individuella ansvaret betonas också. Det framkommer även att lågutbildade unga män är 
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samhällsutvecklingens förlorare, då de med sina övervägande materialistiska värderingar 

möter ett nytt samhälles regler och förväntningar med det gamla samhällets förutsättningar 

(Andersson, Fürth, Holmberg 1993:1997). Både Hårsman (2003) och Andersson, Fürth och 

Holmberg (1993:1997) ser alltså en könsuppdelning vad gäller värderingarna. Män har 

övervägande materialistiska värderingar och kvinnor har övervägande postmaterialistiska 

(Andersson, Fürth och Holmberg 1993:1997, Hårsman 2003). Av detta kan det vara intressant 

att se om det första stämmer på vår undersökningsgrupp och om det finns en skillnad mellan 

de två skolorna. 

3.4 Skolans demokratiuppdrag 

Uppsatsen undersöker gymnasiekillars värderingar utifrån materialistiska och 

postmaterialistiska värderingar och utifrån vår tolkning av skolans värdegrund. Eftersom 

värdegrunden hör samman med skolans demokratiuppdrag följer här en presentation av det 

forskningsläge som behandlar demokratin i skolan utifrån dess uppdrag i stort och 

demokratifostrandets problematik. Värdegrunden kommer att i korthet att nämnas här för att 

sedan behandlas utförligare senare i ett separat avsnitt. 

3.4.1 Det demokratiska uppdraget och värdegrunden 

Skolan har ett demokratiskt uppdrag vilket beskrivs i bland annat Lpf 94, men också i 

Skollagen (SFS 1985:1100). I nämnda läroplan klargörs att vårt skolväsende vilar på 

demokratins grund. Här hänvisas också till nämnda skollag som även fastställer att 

verksamheten skall ” utformas i överrenstämmelse 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”  (1985:1100, 1 kap.2§). I 

detta resonemang talas det, i Lpf 94, även närmare om de grundläggande värden som skolan 

har till uppgift att  förmedla till eleverna. Dessa är bland annat: 

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 ska 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 (Lpf 94, s 3). 

Vidare sägs att undervisningen ska vara ”icke-konfessionell” samt att skolan ska ”låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart” för att sedan kunna verka i samhället under frihet med 
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ansvar (Lpf 94, s 3). Ingen av dessa formuleringar och vidare tillägg i form av ”Normer och 

värden” i Lpf 94 har fått stå oemotsagda i den pedagogiska forskningen utan har vägts och 

tolkats i olika sammanhang, vilket vi återkommer till nedan. 

3.4.2 Demokratifostrandets problematik 

Den del av demokratiforskningen som behandlar fostrandet av medborgare i ett demokratiskt 

samhälle behandlar ofta just svårigheten att genomföra det och fördela demokratikunskaperna 

jämlikt. Här nedan kommer att ges exempel på osäkerhet inför demokratifostrandets innehåll 

och hur den demokratiskt grundade valfriheten och elevinflytandet  kan leda till så väl 

segregation som sämre demokratikunskaper. Vidare sägs elevernas känsla av maktlöshet i 

skolan undergräva fostrandet av demokratiskt ansvarstagande hos dem (Roth 2003). Detta är 

områden som här nedan behandlas av Ellen Almgren (2006) och Klas Roth (2003). 

I avhandlingen Att fostra demokrater. Om skolan i demokratin och demokratin i skolan 

(Almgren 2006), undersöks hur väl skolan förmår att med demokratiska medel genomföra sitt 

uppdrag att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Almgren (2006) utgår från den 

svenska skolans mål att tillhandahålla en likvärdig utbildning för alla elever, men ser hur detta 

hotas av skolsegregationen. Hon behandlar även demokratiundervisningens innehåll och 

genomförande och hävdar att det inte är självklart varken vad som ingår i den eller hur den 

bäst ska förmedlas. Såväl kunskapsmålen som värdegrunden är tolkningsbar genom sina 

generaliserande formuleringar. När det gäller förmedlandet av den demokratiska kompetensen 

i form av demokratiska arbetsmetoder i skolan ifrågasätter hon om det ökar elevernas 

kunskaper om demokrati (Almgren 2006). 

Utifrån det ovan sagda anser vi att det är det möjligt att reflektera över hur en ”självvald” 

segregation, genom programval eller val av skola, påverkar både demokratiska kunskaper, 

erfarenheter, värderingar och identitetsskapande hos eleverna. Dessutom är det rimligt att anta 

att den problematik som den demokratiska kompetensens förmedlande har även kan sägas 

gälla i förmedlandet av värdegrunden i skolorna.  

Liksom Almgren (2006) tar Klas Roth i ”Valfrihet, gemenskap och deliberativa samtal” ur  

Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och överväganden i skolan och samhälle,  

upp elevinflytande, men ur elevernas perspektiv. Han menar att det exakta genomförandet av 

att ge eleverna mer inflytande har varit problematiskt och att undersökningar från Skolverket 

visat att eleverna upplever svårigheter i att uppnå ett inflytande i skolan vilket leder till en 
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känsla av maktlöshet hos den och därmed även undergräver tilltron till de demokratiska 

processerna (Roth 2003). Även detta kan alltså ses som en problematik vad det gäller skolans 

demokratiska uppdrag och då elevers deltagande i utformning av sin utbildning uppmuntras i 

värdegrunden (Lpf 94) finner vi intressant att undersöka gymnasiekillars syn på detta. 

I vår undersökning kommer även frågor kring etnicitet och klass att ställas. Det senare utifrån 

föräldrarnas utbildningsnivå. Den undersökning om demokratiska kunskapers förmedlande på 

ett jämlikt sätt som Almgren (2006) gjort har en etnisk och en socioekonomisk aspekt som 

därför åtminstone till en viss del kan sägas ha betydelse för vår undersökning. Almgrens 

(2006) resultat visar på skillnader i politisk kunskap mellan elever som  är födda i Sverige och 

elever som är födda utomlands. Bristande språkkunskaper samt bristen på tillhörighetskänsla 

ser hon här som möjliga anledningar till att minska motivationen att lära sig och att vilja delta 

i det svenska politiska systemet (Almgren 2006). Utifrån en socioekonomisk aspekt av 

resultatet ses föräldrarnas utbildning ses som en faktor, där  kopplingen görs mellan 

högutbildade föräldrar och barnens högre kunskaper i demokratiska kunskaper, eftersom 

själva tillgången på information kan tänkas vara större där (Almgren 2006). 

Sammanfattningsvis visar Almgrens (2006) undersökning att så väl socioekonomisk som 

etnisk segregation påverkar elevernas politiska kunskaper negativt, samt att det finns en 

koppling mellan de segregerande faktorerna och de olika demokratimodellerna. I skolor där 

elevernas föräldrar har en högre utbildningsnivå förekommer det öppna och deliberativa 

klassrummet oftare, och sambandet mellan direkt elevinflytande och sämre politiska 

kunskaper upptäcks oftare i skolor med större andel invandrare eller föräldrar med låg 

inkomst. I de invandrartäta skolorna och skolorna med lågutbildade föräldrar var även det 

öppna samtalsklimatet mer sällan förekommande än i den tidigare nämnda gruppen. I detta ser 

Almgren (2006) segregationen som ett hot mot elevernas möjligheter att nå demokratiska 

kunskaper, och en konflikt mellan elevpåverkan och skolans fostran av demokratiska 

medborgare (Almgren 2006). 

Utifrån vår undersökning kommer vi inte kunna säga om en mansdominerad eller en 

kvinnodominerad skola leder till värderingar närmre eller längre bort från värdegrunden eller 

om någon av skolorna brister i uppdraget att förmedla en likvärdig demokratisk utbildning, 

men vi kommer ändå att jämföra resultaten mellan skolorna och diskutera det mot relevanta 

delar ur Almgrens (2006) forskning. Framför allt utgör  hennes undersökning en förståelse för 

demokratifostrandets problematik vad gäller innehållet och förmedlandet, men också med 
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anknytning till etnicitet och socioekonomiska faktorer, då detta bör kunna antas är tillämpligt 

på skolans förmedlande av värdegrunden specifikt.  

3.5 Skolans värdegrund 

Värdegrunden har ovan behandlats genom skolans demokratiska uppdrag. I det följande är det 

tänkt att göra en närmare fokusering kring dess innehåll och skolans gestaltning och 

förmedling av denna. Forskningen inom detta område presenteras utifrån bland annat texter 

skrivna inom projektet Värdegrundsåret, men även utifrån en undersökning kring skolelevers 

värderingar. 

3.5.1 Problematisering av värdegrundens begreppsmässiga innehåll i Lpf 94 

Vid en problematisering av värdegrundens begreppsmässiga innehåll kan det vara intressant 

att titta närmare en stund på de olika utredningar som berör ämnet. Det var under 

Läroplanskommiténs utredning Skola för bildning 1992 som begreppet värdegrunden först 

infördes och så som den är formulerad i Lpf 94 innehåller den både värderingar som uttrycker 

etiska ställningstaganden och normer som beskriver hur vi ska handla i enlighet med dessa. 

Men i forskning kring den anses det att begreppet är komplext och behöver problematiseras 

(Zackari & Modig 2000). 

En annan utredning som berör medborgarnas värderingar tar Thomas Englund (2003) upp när 

han presenterar Demokratiutredningens arbete mellan 1997 och 2000 och menar att de i sitt 

arbete utgick från en moralisk ståndpunkt som ett försvar för demokratin och framhöll 

medborgardygdernas utveckling som ett formande av en medborgaranda. Dessa dygder skulle 

vara laglydighet och kritisk rationalism, samt solidaritet (Englund 2003). Den sistnämnda är 

även omnämnd i skolans värdegrund och kommer att finnas med som ett av de områden vi 

undersöker. 

Senare och till en viss del överlappande, utlystes under 1999–2000 Värdegrundsåret av 

Utbildningsdepartementet som i anslutning till detta även formade ett värdegrundsprojekt. 

Detta blev projektet Värdegrunden som utkom med Samhällets demokratiska värdegrund. En 

fråga om mångfald, olikhet men lika värde (2000) en del i en publikationsserie utgiven inom 

Värdegrunden vid Göteborgs universitet. Bo Andersson (2000) understryker att samhällets 

värdegrund inbegriper en begreppsvärld som förutom empiriska studier även kräver dialog 

och reflektion. 



26 

 

Värdegrundens begreppsmässiga innehåll i läroplanen är alltså komplext och tolkningsbart. 

Nyckelorden i denna begreppsvärld är bland annat människolivets okränkbarhet och alla 

människors lika värde. De må för många vara självklara i sitt innehåll vid en första anblick 

men Andersson (2000) tillerkänner att vi har våra egna förhållningssätt och tolkningar. Vad 

vet vi om varandras associationer kring dessa, är en fråga han ställer sig. Han uppmanar 

därför till en samverkan, inte en samsyn, som i spänningsfältet mellan olika nya synvinklar 

leder till nya tankar och idéer och en kritisk blick på de formuleringar som lätt tas som 

okontroversiella och entydiga (Andersson 2000). 

Andersson (2000) lyfter i det följande fram begreppens möjliga problematik. Hur förhåller sig 

värdegrundens regel mot att inte kränka människolivet till abort? När blir ett människoliv ett 

människoliv? Eller frågan om dödsstraff och om man genom detta i en demokrati får kränka 

någon som har kränkt någon annan? Likaså kan diskussionen kring individens frihet vara svår 

att jämka mot den uppmanade solidariteten med svaga och utsatta (Andersson 2000). Detta är 

områden vi kommer att diskutera mot våra kommande formuleringar av enkätfrågor kring 

värdegrunden. 

Även den ”kristna etiken” som  har angetts som den underliggande samhällstraditionen 

tillsammans med begreppet ”västerländsk humanism” har ansetts värd att diskutera. Vissa 

forskare anser att det snarare handlar om en allmänmänsklig etik än just specifikt en kristen 

sådan (Zackari & Modig 2000, s 38). 

Värdegrundsboken av Gunilla Zackari och Fredrik Modig (2000) är en del i 

Utbildningsdepartementets värdegrundsprojekt 1999-2000, utformad som en diskussionsbok 

om vad värdegrunden innebär. Denna bok diskuterar  värdegrundens styrka och gränser och 

anser att de demokratiska fri- och rättigheternas legitimitet upphör att gälla när de kränker 

någon annans fri – och rättigheter. I följd med detta gäller således inte toleransen och 

öppenheten för åsikter som strider mot värdegrunden, så som ” ... rasism, nazism, sexism och 

förhärligande av våld” (Zackari & Modig 2000, s 97). Likaså gäller det för eventuella 

ideologier och religioner som inte har ett innehåll som motsvarar värdegrundens. I de fall är 

det värdegrunden som ska gälla, enligt Zackari och Modig (2000). Just detta, att det är 

värdegrunden som ska gälla, tar Andersson (2000) upp och belyser som en medveten 

påverkan, rent av en indoktrinering. Värdegrunden är normerande, det finns värden som är bra 

och de som är dåliga. Detta är något som Andersson (2000) efterlyser en öppen och 
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konstruktiv dialog om. Exempel kan tas när det gäller rasismen. Eftersom den ska bekämpas 

är yttrandefriheten begränsad menar han (Andersson 2000). Zackari och Modig (2000) 

framhåller hur värdegrunden hela tiden speglar sig emot och stödjer sig emot 

demokratibegreppet och att det ska ses som ett övergripande värde, ”emot vilka övriga 

angivna värden i läroplanerna ska förstås och tolkas” (Zackari & Modig 2000 s. 39). Vidare 

görs ett ställningstagande kring ideologi och demokratibegreppet och hur det kan förstås 

utifrån det: ”Man kan vara demokrat och dessutom konservativ, liberal eller socialist, men 

man kan inte vara nazist” (Zackari & Modig 2000 s. 39). 

Nyckelorden inom demokratins grundläggande värden är enligt Andersson (2000) både 

statiska och processartade. Som värden framstår de som statiska men genom förmedlandet 

och gestaltandet som skolan har till uppgift att genomföra kommer den processartade 

aspekten in. Det är också i denna process som han anser att kunskaps- och 

demokratiuppdraget vävs samman. Värdegrunden är inte evig eller oföränderlig, människor 

tolkar och omtolkar den hela tiden. Därför behöver innehållet i begreppen problematiseras 

(Andersson 2000). 

Utifrån det ovan beskrivna anser vi att det framkommer att värdegrundens begreppsmässiga 

innehåll är komplicerat att avgränsa och omöjligt att helt säkert fastställa. Snarare 

framkommer det att det finns en grad av tolkning i detta sammanhang, vilket troligen kommer 

att påverka utformningen av vissa av våra enkätfrågor. 

3.5.2 Skolans gestaltning och förmedling av normer och värden 

Med bakgrund av den ovan beskrivna problematiken att klargöra värdegrundens innehåll och 

vad den egentligen innebär ämnar vi här behandla skolans gestaltning och förmedling av 

normer och värden och i korthet ange delar av den teoretiska grund som även kommer att ha 

betydelse för vår undersökningsmetod längre fram. 

Skolans roll som demokratisk arena 

Skolans roll vad det gäller att gestalta och förmedla värdegrunden tas upp bland annat av 

Zackari och Modig (2000). De framhåller vikten av att varje skola tänker igenom vilken roll 

värdegrunden har för deras verksamhet och antar ett helhetsperspektiv på detta. Skolan ska 

med sin värdegrundsundervisning och sin potential till påverkan bryta mönster och kritiskt 

tolka och diskutera de grundläggande värderingarna i skolan. Detta är en förutsättning för att 

utveckla och bevara demokratin (Zackari & Modig 2000). 
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Men själva arbetet med värdegrundens olika delar får inte heller stanna vid retoriska 

formuleringar, utan måste gestaltas i handling. Författarna menar att det är genom handling 

eller underlåtande av den samma som våra värderingar verkligen visar sig. Därmed betyder 

det att en skola som inte ingriper och tar ställning när en elev använder kränkande ord som 

”bögjävel” eller ”hora”, riskera att förvirra genom att sända ut dubbla budskap. Detta bidrar 

då även till våld och diskriminering. Samtalet betraktas som kärnan i vår demokratiska skola 

och som det medvetna handlandets förutsättning. Men detta erkänns inte vara helt lätt. För att 

ord ska bli handling och det demokratiska uppdraget ska kunna uppfyllas krävs förutom 

medvetenhet och engagemang även kunskap och kompetens, samt tid och resurser. 

Kommunerna bör därför ge förskolan och skolan reella resurser för att kunna uppfylla detta 

menar de (Zackari & Modig 2000). 

Men  det finns även de som hävdar att läroplanens egna hållning till värdegrunden i sig 

komplicerar förmedlandet av dess värden (Andersson 2000). Skolan ska i sin verksamhet utgå 

från läroplanen och i avsnittet “Normer och värden” i Lpf 94 är värdegrundsvärdena inte 

behandlad som mål att uppnå utan som mål att sträva mot. Där nämns att skolan skall: ” 

…sträva mot att varje elev  vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter” (Lpf 94, s 12) men 

också att de ”respekterar andra människors egenvärde och integritet” (Lpf 94, s 12). Eleverna 

ska inte heller acceptera att ”människor utsätts för förtryck och kränkande behandling” (Lpf 

94, s 12) och medverka till att ”bistå människor” (Lpf 94, s 12). Målet är även att eleverna: 

...förstår och respekterar andra folk och kulturer, kan leva sig in i och förstå 

andra människors situation och vidareutvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om så väl närmiljön 

som miljön i ett vidare perspektiv (Lpf 94, s 12). 

Andersson (2000) menar att man av detta kan tolka strävansmålen som lägre prioriterade än 

uppnåendemålen, och ifrågasätter rimligheten i detta (Andersson 2000). Även Zackari och 

Modig (2000) framför kritik mot hur värdegrunden formuleras i läroplanen. De anser att 

målen och riktlinjerna i den är för relativt hållna och att detta leder till att de inte används av 

skolans personal till vägledning i värdegrundsarbetet. Därför anser de att beslutsfattare har 

anledning att fundera över omformuleringar av värdegrunden som gör det svårare att göra 

tolkningar av den som till exempel strider mot de demokratiska värdena. De anser även att 

kunskapsmål och värdegrunden måste integreras (Zackari & Modig 2000). 
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Dessutom anser Andersson (2000) när det gäller fostrandet av eleverna till goda humanister 

och demokrater, att de nuvarande läroplanerna vilar på en alltför okritisk behandling av idéer 

om hur detta ska uppnås. Elevernas självförtroende, förmågan att känna självrespekt, 

framhålls istället som en förutsättning för eleverna att uppnå goda kunskaper, i skolämnen så 

väl som värdegrunden. För att kunna visa andra respekt bör man kunna respektera sig själv 

först, menar han och anser vidare att detta bör lyftas fram som ett av skolans viktigaste mål 

(Andersson 2000).  

3.5.3 Mötets och de sociala relationernas betydelse 

Zackari och Modig (2000)  anser att de sociala relationerna har betydelse för skolans 

förmedlande och fostrande av värdegrundens normer och värden. De menar att de sociala 

relationerna i skolan är viktiga för barns och ungas utveckling. Skolan erbjuder en plats för 

gemenskap, som i sin tur möjliggör möten med andra människor och deras erfarenheter. Detta 

anser Zackari och Modig (2000) är kärnan i skolans demokratiska funktion.  Hur skolans 

undervisning sedan organiseras påverkar elevernas agerande och inflytande. De lär sig olika 

saker om sig själva och sin förmåga, och vilket kön som har tolkningsföreträde både i skolan 

och ute i världen. Zackari och Modig (2000) menar också att det är  viktigt att vara medveten 

om de informella strukturerna i skolan och att de sociala maktspelen mellan eleverna inte bara 

pågår i klassrummet. I de vuxenfria utrymmena utvecklas andra relationsmönster och normer 

mellan eleverna. Här praktiseras värdegrunden, både på gott och ont. Här är den kränkande 

behandlingen, om den förekommer, också som svårast för lärarna att upptäcka och ingripa 

mot (Zackari & Modig 2000). 

När det gäller förutsättningarna för de sociala möten som sker i skolan ser de olika ut, men de 

villkor och förutsättningar under vilken skolan bedrivs påverkar elevernas samhälls- och 

människosyn. En skola för alla är tänkt att tillhandahålla utjämnande erfarenheter för alla 

oavsett ekonomisk eller kulturell bakgrund (Zackari & Modig 2000). Men även om vi idag 

kan sägas ha en skola för alla menar Zackari och Modig (2000) att villkoren och 

förutsättningarna  för skolan att vara en likvärdig och social mötesplats för elever som 

utvecklar sin demokratiska kompetens skiljer sig mellan olika skolor och mellan olika 

kommuner (Zackari & Modig 2000). Detta resonemang kan föras tillbaka till det inledande 

resonemanget av Almgren (2006) om valfriheten och segregationen utifrån etniska och 

socioekonomiska aspekter och hur det påverkar den demokratiska kunskapen. 
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En del som påverkar de möten och sociala relationer av det slag Zackari och Modig (2000) 

talar om är att barnen sällan möter män i skolan förrän de inleder sin gymnasieutbildning. 

Gymnasieskolan är också i sig traditionellt könsuppdelad vad gäller gymnasieprogrammen, 

menar de. Detta får till följd att vissa elever har få möten med både klasskamrater av annat 

kön, eller lärare. Skolan kan därmed enligt textförfattarna både reproducera och stödja  

traditionella könsmönster och maktstrukturer om lärarna inte är medvetna om vilken roll makt 

och kön har (Zackari & Modig 2000). 

Utifrån detta menar vi att det finns en dubbelhet i skolans arbete att enligt läroplanen 

motverka traditionella könsmönster, samtidigt som gymnasieutbildningarna samverkar och 

bekräftar de könsmönster som samhället i stort kännetecknas av. Frågan som kan ställas i 

detta sammanhang är om denna könsmässiga segregation i så fall kan tänkas ha betydelse för 

elevernas attityder till värden som ryms inom värdegrunden. Påverkar det killarnas 

värderingar om de går en utbildning som könsmässigt domineras av kvinnor eller män? Detta 

är dock något vi inte har möjlighet att undersöka här. I föreliggande undersöknings 

sammanhang kan vi endast undersöka killarnas värderingar inte orsakerna till dessa. Men som 

en ansats finns ändå vår nyfikenhet i att se om värderingarna kan tänkas skilja sig åt på en 

mans- och en kvinnodominerad skola/klassrum.  

Sammanfattningsvis leder ovanstående resonemang vidare till vårt problem, att undersöka 

gymnasiekillars värderingar utifrån materialistiska och postmaterialistiska värderingar, samt 

skolans värdegrund. Detta är tänkt att genomföras genom en enkätundersökning på två 

könssegeregerade skolor. Här nedan kommer närmare redogörelser för vår metod. 
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4 Metod 
Vilket val av angreppssätt och metod som föregått ett genomförande av en undersökning 

avgörs av dess syfte, samt har även betydelse för hur resultatet senare bör analyseras och kan 

tolkas.  Vi ämnar här presentera vårt tillvägagångssätt för att besvara syftet/frågeställningarna 

i föreliggande undersökning. Detta görs inledningsvis utifrån en presentation av våra 

övergripande metodologiska ställningstaganden, och sedan följer vårt val av metod. Därefter 

följer en närmare presentation av genomförandet av vår undersökning. 

4.1 Våra övergripande metodologiska överväganden 

Nils Gilje och Harald Grimen (2000) beskriver i Samhällsvetenskapernas förutsättningar, 

samhällvetenskapernas vetenskapsfilosofi. Inför en undersökning av gymnasiekillars 

värderingar kan vissa övergripande metodologiska överväganden vara rimliga att försöka 

presentera för att anlägga en rimlig förståelsegrund inför undersökningen. 

En stor del av samhällvetenskapens forskning handlar om att förklara sociala fenomen (Gilje 

& Grimen 2000). I vårt fall är det inte vår huvudsakliga uppgift att förklara varför 

gymnasiekillarna har de värderingar de har, då värderingar är något vi tillägnar oss på mer än 

en plats, och genom olika erfarenheter, men det är möjligt att det kommer att finnas ett 

resonemang kring det i relation till forskning om könsmönster. Dock ej sett som en omedelbar 

orsakslag, då vi inte heller kommer att kunna göra särskilt stora generaliseringar av vår 

undersökningsgrupp. De gymnasiekillar vi tillfrågar om värderingar är alltför få och inte 

heller representativa för att vi ska kunna säga något generellt om gymnasiekillar i Sverige. 

Inte heller är orsakerna till deras värderingar åtkomliga för oss. Vi finner det ändå intressant 

att diskutera enkätmaterialet mot forskning om könsmönster i skolan. 

Gilje och Grimen (2000) tar upp begreppet metodologisk kollektivism. I deras beskrivning 

står detta för en förklaring av enskilda individers beteende utifrån bland annat lagar som 

gäller sociala helheter och beskrivningar av bland annat positioner inom sociala system som 

individerna har (Gilje & Grimen 2000). Så långt skulle det kunna stämma överens med ett 

eventuellt kommande resonemang av enkätsvaren gentemot bakgrundsforskningen kring 

könsmönster. De metodologiska kollektivisterna menar att de sociala systemen, till exempel 

en skola, påverkar individen. Individernas tankar förklaras utifrån deras positioner inom ett 

specifikt system och utifrån dess egna särskilda drag (Gilje & Grimen 2000). 
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4.2 Enkät 

Enkät, eller frågeformulär, hör till den undersökningskategori som kallas kvantitativa 

metoder. Kvantitativa metoder handlar i allmän mening om att resonera om och bedöma 

objekt eller fenomen såsom människor eller händelser utifrån matematiska förhållanden.  Som 

uppenbart är finns det dock en hel del problem med att endast se omgivningen i siffror då den 

ter sig mycket mer komplex än så (Gustavsson 2004). Det är därför vi i detta avsnitt  och i 

följande metoddelar resonerar kring våra metodologiska och teoretiska utgångspunkter.  

Att förklara teoretiska samband genom empiriska mått är inte helt oproblematiskt, då det är 

underförstått svårt att förklara ett teoretiskt begrepp eller fenomen endast med siffror eller 

formler. Övergången, att förvandla teoretiska förklaringar till empiriska mått benämns 

operationella definitioner (Gustavsson 2004). Rent konkret så använder man sig av kända 

eller utmärkande drag i det teoretiska begrepp man vill operationalisera och förklarar dessa 

genom mätbara metoder. Vad gäller föreliggande undersökning representerar innehållet  i 

skolans värdegrund de teoretiska begrepp vi utgår ifrån. Tolkningen och operationaliseringen 

av dessa innebär att konkreta frågor formuleras. När de teoretiska begreppen har omvandlats 

till mätbara kallas de ofta variabler eller indikatorer (Gustavsson 2004).  Det man måste  

komma ihåg när man arbetar med denna typ av metod är att det aldrig exakt går att avspegla 

ett teoretiskt begrepp till en variabel. Därför tar man också i beaktande dessa fel på ett mer 

regelmässigt sätt. Felen kan vara enkla mätfel som att man läser av siffror eller dylikt på ett 

inkorrekt sätt. Felen kan också vara att man helt enkelt mäter något annat än det som är avsett. 

I och med att de data man får fram genom mätningarna ligger till grund för relationen mellan 

de teoretiska begrepp man undersöker är det av yttersta vikt att se till att minimera dessa fel i 

så stor utsträckning som möjligt (Gustavsson 2004). Vad gäller operationaliseringsprocessen i 

denna uppsats är den materialistiska och postmaterialistiska delen redan gjord av Inglehart 

(1997) medan vår operationalisering av värdegrunden återfinns senare i uppsatsen. 

Ett kriterium för vetenskaplighet är repeterbarheten (Gilje & Grimen 2000). När det gäller 

repeterbarheten hos en enkät finns den praktiska möjligheten att ställa samma formulerade 

frågor till samma grupp människor om och om igen. Men vid ett senare tillfälle kan de 

hypotetiskt sett ha ändrat åsikt, påverkade av egen eftertanke eller av den sociala kontexten 

(Gilje & Grimen 2000) Därför anser vi att detta får tolkas med en viss generositet.  

Enkät som metod är vanligtvis inte särskilt kostsam och detta gör i sin tur att metoden är 

fördelaktig när stora urval ska användas i undersökningen. Den kan också standardiseras samt 
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uppnå en viss generaliserbarhet. Att en enkätundersökning har hög anonymitet är en positiv 

faktor i det att respondenterna förhoppningsvis svarar relativt sanningsenligt och har troligen 

inte heller något större behov  att uppvisa en bättre sida av sig själva än vad som är fallet 

(Gustavsson 2004). Detta känner vi kan vara en viktig fördel gentemot intervjumetoden när 

det gäller att undersöka gymnasiekillars värderingar.  

4.3 Val av enkät som metod 

Vi har valt att använda oss av enkät som metod för att undersöka gymnasiekillars värderingar, 

främst därför att det är ett stort antal elever som kommer att tillfrågas. Frågorna kan uppfattas 

som känsliga och vi vill ha minimal personlig påverkan på våra respondenters svarsresultat. 

Dessutom upplevs tiden som är avsatt för genomförandet av en undersökning på C-nivå inte 

tillräcklig för den sortens omfattning på undersökningen, om intervju/samtal vore vår valda 

metod. 

För att undersöka vårt syfte använder vi oss av följande frågeställningar: 

1 Hur ser gymnasiekillars värderingar ut ifråga om materialism och postmaterialism? 

2 Hur ser gymnasiekillars värderingar ut i relation till skolans värdegrund?  

För att besvara ovanstående frågeställningar har vi använt oss av en huvudsakligen tvådelad 

enkät. Den ena delen är baserad på påståenden som Ronald Inglehart (1997) omnämner, och 

den andra delen är baserad på frågor som vi har formulerat utifrån vår tolkning av skolans 

värdegrund. Genom att använda Ronald Ingleharts (1997) standardiserade test anser vi oss ta 

ett steg mot att vårt empiriska mått ska uppnå acceptabel reliabilitet och validitet genom att 

det har undersökts tidigare. 

4.3.1 Urval och deltagare i enkätundersökningen 

Vi tog kontakt kontakt med lärare på skolorna via mail och fick kontakt med några lärare från 

varje skola i teoretiska ämnen. De har låtit oss dela ut enkäter till klassens killar som har varit 

i övervägande minoritet respektive majoritet inte bara på skolan/programmen utan även 

klassvis. Vi åkte ut till skolorna och träffade klasserna på avtalad tid. Killarna informerades 

om att undersökningen var frivillig samt anonym. Vi betonade också att ingen annan än vi 

som gjorde undersökningen skulle läsa dem. Vid utlämningen av enkäterna var vi båda med 

utom vid två tillfällen när vi delade upp oss och gick till varsin klass. 



34 

 

De skolor vi valde att fråga gymnasiekillar från är två stycken förhållandevis stora skolor från 

en medelstor svensk stad i den södra delen av Sverige. På den ena, som vi kallar Skola A är ca 

70% av skolans elever tjejer. Den andra som vi kallar Skola B har ett omvänt förhållande. Att 

just könsfördelning skiljer sig så pass mycket åt mellan skolorna är ett aktivt val. Killarna som 

vi undersökt från denna skola kommer från ett teoretiskt program som består av ca 70% killar. 

Alla killar i undersökningen går gymnasieår 2 och 3.Totalt sett har fyra klasser på Skola A 

besökts och fyra klasser på Skola B. Klassernas könsfördelning är i stort representativ för 

skolornas. Alla åtta klasserna hör till studieförberedande program. På Skola A har 32 elever 

besvarat enkäten och de kommer från både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 

program medan det på Skola B är naturvetenskapliga eller tekniska program representerade, 

och där har enkäten besvarats av 42 elever. Då vi upplevt att det varit svårt att engagera lärare 

till detta projekt har vi fått nöja oss med detta urval. 

Eftersom vi åkte ut till skolorna och personligen överräckte enkäterna finns inget externt 

bortfall. Det interna bortfallet, det som gäller besvarandet av enskilda frågor på ett korrekt 

sätt, var heller inte stort och kommer att redovisas i mer exakt form under rubriken 

”Bearbetning och analys”. 

Gilje och Grimen (2000) tar upp begreppen barmhärtighetsprincipen och rationalitet. De 

menar att samhällsvetenskapens användande av tolkning som angreppsmetod av ett 

undersökningsmaterial är beroende av att forskaren inledningsvis utgår från att en 

uppgiftslämnare är förnuftig och menar det han säger. Det är också forskarens uppgift att 

framställa den yttrande aktören som förnuftig. Det är denna utgångspunkt som är barmhärtig ( 

Gilje & Grimen 2000). Vår undersökning bygger på enkätsvar från tonåringar, besvarade i en 

skolmiljö. Vi har inte någon möjlighet att kontrollera att de verkligen tycker så som de svarar 

i enkäten, om deras svar är ett uttryck för tristess eller en vilja att ge det de själva uppfattar 

som det ”rätta” svaret. Men vi kommer att tillämpa barmhärtighetsprincipen på detta material 

och utgå från att de svar de anger är sanningsenliga, särskilt som vi inte anser oss har någon 

möjlighet att kontrollera sanningshalten i detta. 

4.4 Konstruktion av enkäten 

När det gäller enkäter är det också nödvändigt att resonera om reliabilitet och validitet. 

Reliabiliteten är enkelt uttryckt de empiriska måttens tillförlitlighet. Enligt Gustavsson (2004) 

handlar reliabilitet om i vilken utsträckning slumpmässiga fel på ett empiriskt mått 

förekommer. Ju högre reliabilitet desto färre slumpmässiga mätfel. Med andra ord så ska ett 
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mått med hög reliabilitet vara tillförlitligt och det resultat man får ska vara mycket likt de 

resultat man kommer att få när man gör om testet. De slumpmässiga fel som uppkommer 

tenderar i så fall att jämna ut sig. 

Till skillnad från reliabiliteten så mäter validiteten till vilken grad det empiriska måttet 

verkligen mäter det som det är meningen att det ska mäta. Det sanna värdet är det åtråvärda 

och det man måste komma åt och genom det räcker det inte endast med att få fram de 

slumpmässiga felen utan även de som förekommer på mer systematisk basis och som inte 

jämnar ut sig. Valididet är dock svårare att komma åt än reliabilitet med endast en formel. Det 

finns många saker som kan komma in och störa systematiskt. Det som blir viktigt här är att 

den teori man använder är trovärdig för det är detta man lutar sig mot (Gustavsson 2004). I 

fallet med materialism/postmaterialism-delen lutar vi oss mot Ingleharts (1997) väl beprövade 

metod. I fråga om värdegrunden kommer vi att åskådliggöra vår tolkning av värdegrunden 

fråga för fråga samt föra ett resonemang om dess möjliga tolkningar. 

I nedanstående avsnitt  kommer vi att beskriva hur vi har resonerat vid framställningen av 

enkätens olika delar, det vill säga de delar som tar upp klass och etnicitet, postmaterialism och 

värdegrundsfrågorna. 

4.4.1 Frågor om klass och etnicitet 

Som en del av vår undersökning kommer enkäten inledningsvis att ta upp frågor kring klass 

(föräldrarnas studienivå) och etnicitet. Vi vill här betona att detta ska endast ses som en 

bakgrundsdel  i undersökningen och något vi ansett kunna innebära en diskussionsmöjlighet i 

den efterföljande analysen av enkätresultatet, jämte frågan om könsmönster. I resultatet 

presenteras killarnas föräldrars högsta avslutade utbildning. Där anges också hur många av de 

tillfrågade själva eller vars föräldrar kommer från ett annat land. Huruvida dessa faktorer har 

någon speciell inverkan på resultaten kommer också att presenteras.  

4.4.2 Materialism- och postmaterialismfrågor 

Här nedan följer först en presentation av påståenden som anses vara materialistiska eller 

postmaterialistiska. Därefter  kommer vi att beskriva tillvägagångssättet för hur dessa ska 

mätas. 

Vi ämnar använda oss av de påståenden och prioriteringsordningar som bland annat Inglehart 

(1997) och Hårsman (2003) hänvisar till.  Några av påståendena har formulerats om från 

bland annat 1973 till 1990, men vi väljer att bortse från omformuleringar och koncentrerar 
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vårt användande utifrån hur de grupperas under nämnda poler. De presenteras här i 

originalspråk från Ingleharts framställning men kommer att översättas till svenska i vår 

kommande enkätundersökning (Inglehart 1997, s 109, 112, 415). 

Enligt Inglehart är dessa värderingar materialistiska: 

Strong defence forces.   

Maintain stable economy.  

Fight rising prices. 

Economic growth.  

Fight against crime.  

Maintain order.  

Enligt Inglehart är dessa värderingar postmaterialistiska: 

More humane society  

More say in government  

(denna är enligt Hårsman en demokratifråga lika väl som en postmaterialistisk indikator, 

Hårsman 2003) 

More say in the job  

Ideas count more than money 

Protect freedom of speech   

(denna är enligt Hårsman en demokratifråga lika väl som en postmaterialistisk indikator, 

Hårsman 2003) 

More beautiful cities. 

Valet av frågor motiveras ovan av att vi vill undersöka mäta gymnasiekillarnas värderingar 

mot polerna av materialism och postmaterialism. Därför har vi hämtat frågeformuleringar ur 

Ingleharts redovisning av sådana värderingar. När det så gäller hur mätningen av detta 

kommer att gå till följer här nedan en kort beskrivning av just denna del av enkäten.  

Vi har i vår enkät om materialistiska/postmaterialistiska värderingar, liksom Inglehart, tre 

olika grupper om fyra påstående per grupp. De fyra påståendena kommer att representeras av 

två materialistiska och två postmaterialistiska. Deltagarna ska välja dels det påstående de 

anser viktigast och dels det påstående de anser näst viktigast. För att kunna analysera svaren 

med hjälp av ett statistiskt verktyg kommer svaren på varje grupp värderas mellan 1 och 3. 

Om båda de materialistiska påståendena ges hög prioritet är värdet 1. Om båda 
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postmaterialistiska ges hög prioritet är värdet 3. Om ett materialistiskt påstående och ett 

postmaterialistiskt påstående ges hög prioritet är värdet 2 (Inglehart 1997, s 389).  

Det materialistiska och postmaterialistiska är bara en del av undersökningen i enkäten, vi 

kommer  här nedan även att ta upp frågor relaterade till värdegrunden. Längre fram kommer 

en beskrivning av den statistiska metoden som helhet.  

4.4.3 Värdegrundsfrågor 

Förutom en undersökning av elevernas värderingar utifrån begreppen materialism och 

postmaterialism och de senares koppling av Inglehart (1997) till demokratiseringen, ämnar 

vår undersökning innehålla påståenden som ligger nära, respektive långt ifrån, skolans 

värdegrund. 

I tidigare nämnd forskning framkommer att det finns svårigheter med att avgränsa och urskilja 

vad som är värdegrundsbegreppets innehåll. Innan vi har formulerat enkätfrågor som berör 

detta har vi därför här några uppräkningar av olika områden som av andra författare anses 

vara delar av värdegrunden. Det ska dock betonas att vi endast inspirerats av dessa 

indelningar och att vårt fokus huvudsakligen legat hos värdegrundens formuleringar i Lpf94. 

Själva inspirationen har bestått i att vi sett vår tolkning av värdegrunden som möjlig när vi 

sett dessa uppräkningar. Uppräkningarna skulle kunna ses som en del av bakgrundsdelens 

presentation av tidigare forskning, men eftersom detta så nära berör vår metod anser vi att det 

är lämpligare att presentera det här istället. 

Matts Dahlkwist (2006) delar i boken Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor – idéer för 

problembaserat arbete, upp värdegrundsbegreppet i 11 delområden, som bland annat 

demokrati och mänskliga rättigheter; fostran till tolerans; etiska frågor i mediesamhället: 

droger; självbild, social kompetens och vardagsrelationer; mobbning och kränkande beteende; 

ordning och regler i skolan; syn på lärande och kunskap; makt, genus, och jämställdhet; lag 

och rätt; hållbar utveckling och miljöfrågor (Dahlkwist 2006, s 9) Värdegrunden ska innehålla 

det som är kärnan i skolans kultur och exempel på detta är bland annat synen på 

demokratifrågor, fostran till tolerans och solidaritet, människosyn, kunskapssyn och etiska 

frågor i vardagslivet. Värdegrunden handlar främst om förhållningssätt, om hur vi människor 

bör vara mot varandra (Dahlkwist 2006).Värdegrundscentrum i Umeå har också gjort en 

indelning av värdegrundsbegreppets innehåll utifrån en kategorisering av olika skolors 

värdegrundsprojekt. Även här tas demokrati, mänskliga rättigheter, etik, droger, jämställdhet, 
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mobbning och kränkande behandling upp. Det sistnämnda preciseras även i form av temat 

rasism. Utöver dessa nämns livsvetenskap, sex och samlevnad, social kompetens och miljö 

(Dahlkwist 2006, s 13). Det är tydligt av det ovanstående att de områden som skolans 

värdegrund innehåller är många och kan ge en relativt öppen ingång när det gäller att 

formulera frågor till vår enkät.  

När vi undersöker gymnasiekillarnas värderingar i förhållande till skolans värdegrund avser 

det senare uttryckligen vår tolkning av skolans värdegrund, av vilka värden som formuleras i 

läroplanen. Utifrån det ovan beskrivna gällande skolans värdegrund anser vi att det går att 

urskilja olika områden som den omfattar, likväl som det framgår att  den är tolkningsbar. Vid 

konstruktionen av  enkätfrågor till gymnasiekillar för att undersöka deras värderingar i 

relation till värdegrunden, görs detta således utifrån vår tolkning av värdegrunden. För att öka 

överskådligheten och insynen i dessa frågors funktion i detta undersökningssammanhang 

kommer vi här att motivera och förklara enkätfrågornas värdegrundsinnehåll.  

Inledningsvis kan här sägas att en svårighet vid konstruktion av frågorna har varit att både ha 

frågor som är tydliga vad gäller det efterfrågade värdegrundsinnehållet, samtidigt som vi vill 

undvika att killarna väljer alternativ som de lärt sig är ”rätt” snarare än att välja alternativ som 

överensstämmer med deras egna värderingar. 

Några av frågorna kan uppfattas som provocerande eller kontroversiella. Bland annat 

behandlar de relativt aktuella teman som Muhammed-karikatyrer och olovligt 

internetpublicerade intima/sexuella bilder på tjejer. Detta ser vi dock inte som något problem. 

Vi har velat ta upp frågor som är aktuella, även om de kan te sig provocerande och 

kontroversiella i viss mån, därför att vi tror de kan få respondenterna att engagera sig i 

enkäten. Ingen av de utfrågade har heller uttryckt att de tagit upp av frågornas innehåll 

Frågorna kan delas in i två kategorier utifrån hur de är formulerade och följaktligen vilken typ 

av svarsalternativ som står representerade. De två kategorierna kan sägas vara varandras 

motsatser. Frågorna kan formuleras på ett, utifrån vår tolkning av värdegrunden, ”positivt” 

sätt där medhåll från respondenten resulterar i svar ”nära” värdegrunden och vice versa. Ju 

närmare värdegrunden desto högre siffervärde tilldelas svaret. Då fyra svarsalternativ finns att 

tillgå räknas poängen från 1, längst ifrån värdegrunden till 4, närmast värdegrunden. Genom 

detta sätt undviks att alltför många neutrala svar ges då ”mittemellan-alternativet” inte finns.  
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Vi ämnar här nedan kommentera och motivera innehållet fråga för fråga i den del av enkäten ( 

se bilaga 7) som är tänkt att beröra skolans värdegrund så som den formuleras i Lpf 94: 

De värden i värdegrunden som vi valt att fokusera på är: demokratiskt deltagande, 

solidariteten med svaga och utsatta samt mobbning, rasism och tolerans, människolivets 

okränkbarhet, yttrandefrihet, miljön samt jämställdhet mellan man och kvinna. Frågorna kan 

ha karaktären av två olika nivåer där den ena representerar en mer global nivå medan den 

andra en mer lokal, närmare knuten till elevernas vardag. 

Området demokratiskt deltagande representeras av fråga 1 där vi frågar hur respondenterna 

ställer sig till elevinflytande. Vi  har diskuterat om vikten av att få påverka sin utbildning 

verkligen är en värdegrundsfråga och har kommit fram att den är det i och med att den berör 

demokrati genom deltagande och medinflytande, vilket tas upp i värdegrundsdelen i Lpf 94. 

Värdegrunden tar upp solidariteten med svaga och utsatta samt mobbning, vilket vi också 

frågar om i två steg (fråga 2 & 3). Dels har vi en mer övergripande och global fråga som 

behandlar biståndsaspekten och viljan att skänka till välgörande ändamål, och dels en fråga 

med mer nära koppling till respondenternas skolvardag, som tar upp mobbning och kränkande 

behandling i skolan. Man kan dock vara av åsikten att bistånd är fel sätt att hjälpa och vara 

solidarisk på. I vårt fall anser vi ändå att man kan uttala sig om solidaritet i en övergripande 

mening genom att ställa den fråga som görs. Frågan om mobbning vidrör också 

ansvarstagande. 

Nästföljande två frågor (4 & 5) behandlar rasism och tolerans. I den första frågan efterfrågar 

vi hur respondenterna ställer sig till mängden invandrare på arbetsmarknaden. Frågan kan 

uppfattas som en konkurrensfråga men det avgörande är om det är just invandrare de inte vill 

konkurrera med. Om det är så anser vi att det är en indikator på främlingsfientlighet. Denna 

fråga är hämtad ur den ungdomsundersökning som Andersson, Fürth och Holmberg (1997, s 

70) genomfört. De har med frågan i den del där de undersöker huruvida det växer någon ny 

klyfta mellan svenskar och invandrare eller om intoleransen är på väg bort. Av den 

anledningen ansåg vi att den passande som enkätfråga inom ramen för en undersökning av 

värdegrunden. I den andra enkätfrågan knyter vi an till respondenternas vardag och frågar hur 

de upplever att en mångkulturell grupp i skolan kan påverka studieklimatet.  
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Fråga 6 behandlar området människolivets okränkbarhet. Vi ser dödsstraffet som en 

kränkning av människolivet varpå den får utgöra en fråga om just detta. Andersson (2005) tar 

även upp huruvida abort är det men vi väljer att använda oss av dödsstraffet som en 

utgångspunkt då den ter sig mer självklar i det svenska systemet som en kränkning av 

människolivet. 

Två frågor (7 & 8) i enkäten handlar om yttrandefrihet. I den första frågan ombeds 

respondenterna svara på hur de förhåller sig till de aktuella Muhammed-karikatyrerna som 

publicerats utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv. I den andra tar enkäten ner frågan om 

yttrandefrihet till en ”lägre” nivå där respondenterna får ta ställning till i vilken utsträckning 

främlingsfientliga åsikter får yttras i ett klassrum. Vi har fört en diskussion om det verkligen 

går att ha med en fråga gällande yttrandefriheten då denna är en sådan rättighet som många 

gånger innebär en mängd avvägningar. Detta blir således något som innebär en tolkning inför 

en frågas formulering samt i sig en tolkning när eleverna möter frågan. Vi upplever att 

yttrandefriheten generellt sett är avsedd att utgöra en rättighet så länge den inte kränker någon 

(Andersson 2000). Vi har även konstaterat att våra två enkätfrågor om detta kan komma att bli 

svåra att värdera då sambandet ”mer yttrandefrihet = mer värdegrund” inte gäller. Till slut 

kommer man till en punkt då yttrandefriheten inte nödvändigtvis sammanfaller med de värden 

och normer om bland annat tolerans och hänsyn som värdegrunden vill förmedla. Därför 

avser det sista svarsalternativet en slags kompromissformulering som vi anser borde ligga 

närmast värdegrundens kärna, att uppnå frihet genom yttrandefrihet men också rättigheten att 

få sin identitet kränkt. 

Fråga 9 syftar mot den del av värdegrunden som avser respekten för vår gemensamma miljö 

och det klimathot som vilar över vår värld. Men det behandlar även strävandet efter elevernas 

ansvarstagade. I och med detta berörs inte bara ansvaret som formuleras i värdegrunden utan  

detta kan även kopplas till det postmaterialistiska ansvarstagandet i form av självorganisering 

(Andersson, Fürth och Holmberg 1997). 

Slutligen tar enkäten upp två frågor (10 & 11) som handlar om jämställdhet mellan man och 

kvinna där den första avser att undersöka elevernas förtroende för män respektive kvinnor i 

rollen som rektor. Därmed anser vi att vi även undersöker deras relation till värdegrundens 

strävan att förankra och förmedla en syn på män och kvinnor som jämställda. Skulle de svara 

att de har mer förtroende för någon av dem anser vi alltså att de inte har en jämställd syn på 
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män och kvinnor. Vad gäller poängfördelningen på denna fråga anser vi att alternativet 

”samma” förtroende ska ge maxpoäng ur värdegrundssynpunkt. Vad gäller alternativen ”lite 

mer” förtroende och ”lite mindre” förtroende  får dessa samma poängsumma 2,5 poäng 

vardera då denna fråga inte ska ges större betydelse än någon annan fråga. Frågan syftar till 

värdegrundens mål att motverka traditionella könsmönster. Högstatusyrken förväntas 

traditionellt sett innehas av män. Vi anser att den sista frågan motsvarar den del av 

värdegrunden som avser jämställdheten mellan män och kvinnor  ifråga om mäns syn på 

kvinnor och individens integritet men den berör också och kan tolkas som en fråga som berör 

mobbning då förtal innefattas av området mobbning. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

De av vetenskapsrådet uppställda krav, som gäller inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning är, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra bottnar i det grundläggande 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2003). Vad beträffar vår undersökning ska vi nu kort 

presentera hur vi vägt in dessa fyra krav vid insamlandet och bearbetningen av 

undersökningens data. 

Vi har muntligen informerat undersökningsdeltagarna om att deras medverkan varit frivillig, 

anonym, vilka vi var och kom ifrån samt syftet med vår undersökning. Därmed har vi uppfyllt 

det första kravet. Vad gäller samtyckeskravet, har deltagarna själva fått bestämma över sin 

medverkan och hur länge den ska vara. Det har vi betonat vid genomgången eftersom en del 

av enkätfrågorna kan uppfattas vara av känslig natur ansåg vi detta extra viktigt. Då vår 

enkätundersökning varit anonym blir inte konfidentialitetskravet särskilt aktuellt. Dock har vi 

varit noggranna med att inte visa de enskilda enkätsvaren för någon. Detta gäller även 

nyttjandekravet, då svaren endast använts till denna uppsats. 

4.6 Bearbetning och analys 

Vi har delat ut enkäter och svaren på dessa har sedan förts in i en databas kopplad till 

dataprogrammet SPSS. Med hjälp av detta program har vi sedan analyserat våra insamlade 

data i olika statistiska metoder. De tabeller som kan läsas enkelt och som text presenteras i 

resultatredovisningen medan andra används som referens i bilagsdelen. 
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4.6.1 Statistisk metod 

När vi statistiskt analyserar svaren på materialism/postmaterialism-frågorna kommer vi 

procentuellt presentera hur ofta de olika alternativen har valts för att sedan kunna uttala oss 

om vad respondenterna betonar som viktigast och om de tenderar att vara mer materialistiska 

eller mer postmaterialistiska utifrån deras svar. 

Svaren på postmaterialism- och värdegrundsfrågorna kommer se ut som följer och presenteras 

delvis i bilagor i slutet av uppsatsen och delvis i resultatdelen. 

 

pm1

11

69

16

96

4

100

mat

mat/postmat

postmat

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

 

 

Det ovanstående tabell förklarar är hur stor andel av respondenterna som per fråga hamnat 

inom respektive kategori. Har respondenten valt två materialistiska alternativ hamnar 

respondenten således i kategorin ”mat”. Har ett påstående av varje kategori valts leder det till 

resultatet ”mat/postmat”, medan påståenden ur postmaterialism-alternativen leder till 

resultatet ”postmat”. ”Pm1” står för postmaterialism-grupp 1. Bortfall anger det procentuella 

interna bortfall som enkäterna har. Bortfallet är i detta exempel 4 % och betyder tomma svar 

eller felaktigt ifyllda svar genom att välja annat antal än två påståenden per grupp. 

Påstående 1 grupp 1

78

18

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

 



43 

 

Ovanstående tabell visar hur stor andel som valt specifika påståenden från 

postmaterialistgrupperna. Resultaten av alla 12 påståendena presenteras i bilagor. 

Vad gäller värdegrundstabellerna redogör vi för några grundläggande förutsättningar för att 

kunna läsa dessa tabeller. ”Very low” betyder att svaret ligger långt ifrån värdegrunden och 

”very high” att svaret ligger väldigt nära värdegrunden. Som internt bortfall räknas 

obesvarade frågor eller frågor som har fyllts i felaktig, till exempel två alternativ är valda när 

ett har efterfrågats eller vice versa. På värdegrundsfråga 2, 3, 4, 7, 8 och 9 saknas 1,4 % som 

bortfall men det räknas inte in i dessa tabeller. ”Percent” står för den procentuella andelen 

från de båda skolorna som svarat på just den kategorin. 

Ifråga om jämförelsen mellan de två skolorna kommer två test att användas på både 

materialism/postmaterialism-frågorna och värdegrundsfrågorna. Testen används för att testa 

om skillnader mellan grupperna är slumpmässig eller inte. Testen heter Mann-Whitney U Test 

och Independent t-test. Mann-Whitney är ett test som används på för att mäta 

medianskillnaden mellan de två grupperna och Independent t-test som används för att jämföra 

medelvärden mellan grupper. Vi har valt att använda båda för att bredda vårt resultat och 

eventuellt se om testen ger olika svar. Signifikansnivån är satt till 5% vilket betyder att 

sannolikheten är 95% för att samma utfall ska ske om samma urval undersöks (Pallant 2001). 

Dessa tabeller återfinns i bilagor som en referens. 

Vi kan inte uttala oss om vilka orsaker som ligger till grund för de resultat som vi får fram. Vi 

kan heller inte generalisera våra resultat till alla Sveriges gymnasiekillar. Det vi dock kan göra 

är att föra ett resonemang kring de resultat vi fått fram och diskutera de specifika skolor vi 

undersökt. 
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5 Resultatredovisning 

Nedan följer en sammanställning av enkäten. Vidare diskussion av denna sammanställning 

återfinns under uppsatsens diskussionsdel. Jämförelser mellan skolorna presenteras också. I 

enkäten deltog 74 elever totalt. 32 från Skola A och 42 från Skola B. Över hälften av killarna 

hade universitetsutbildade föräldrar. En fjärdedel av killarna kom själva eller hade föräldrar 

som kom från ett annat land än Sverige. Resultaten uppvisar inga större skillnader ifråga om 

elevernas postmaterialistiska poäng och värdegrundspoäng vare sig gällande etnicitet eller 

föräldrarnas utbildningsbakgrund (se bilaga 6) 

5.1 Hur ser gymnasiekillars värderingar ut ifråga om materialism och 

postmaterialism och vilka skillnader finns mellan skolorna? 

Utifrån resultatet av ovanstående fråga kan man se att eleverna representerar övervägande en 

blandning av materialistiska och postmaterialistiska värderingar men att en viss förskjutning 

mot postmaterialistiska värderingar ändå råder. Nedan illustreras hur frekvent varje påstående 

har valts.2  

GRUPP 1     

Upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt i landet   78 % 

Se till att landet har en stark försvarsmakt   12 % 

Se till att människor har mer att säga till om i skolan    

eller på jobbet     68 % 

Göra våra städer och vårt landsbygd vackrare   34 % 

GRUPP 2 

Upprätthålla ordning i landet    57 % 

Ge folk mer att säga till om i riksdagen och regeringen  46 % 

Bekämpa prisökningar     22 % 

Skydda yttrandefriheten    68 % 

GRUPP 3 

En stabil ekonomi     54 % 

Mer humant (omsorg om människor) samhälle   60 % 

                                                 
2 Avrundningar till heltal har lett till att totalprocenten inte är exakt lika i alla grupper. 
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En utveckling till ett samhälle där idéer värderas 

högre än pengar     34 % 

Brottsbekämpning     45 %  

 

Utifrån ovanstående kan vi se att första gruppen står två påståenden klart över de andra två. I 

den första gruppen prioriteras den ekonomiska tillväxten och möjligheten till delaktighet klart 

högst. I den andra gruppen som är jämnare framkommer att yttrandefriheten prioriteras tätt 

följd av ordning i landet som följs av mer inflytande i regering och riksdag. Sista gruppen är 

ännu jämnare men där prioriteras ett humant samhälle över en stabil ekonomi som tvåa och 

tätt följd av brottsbekämpning på tredje plats.  

Procenten i figuren nedan anger hur många från varje skola som tilldelades vilken poäng som 

står angiven längst till vänster. 9 innebär full postmaterialistpoäng medan 3 (som ingen fått) 

hade inneburit att enbart materialistiska svarsalternativ hade valts. 

6% 13%

23% 18%

26% 28%

26% 38%

6% 5%

13%  

4

5

6

7

8

9

%

Total
postmate

Skola A

%

Total
postmater

Skola B

 

Kommentar: Det lägsta värdet, ”3” saknas här då ingen hamnade inom denna kategori. 

Medelvärdet för båda skolorna var 6,2 (se bilaga 3) vilket betyder att det fanns en viss 

dragning mot postmaterialism då 6 är mittenvärdet. 

De test (se bilaga 3) som använts för att mäta om signifikant skillnad råder mellan skolorna 

visade inte på att något sådant förekommer här. De båda skolorna tycks vara relativt lika vad 

gäller postmaterialistiska värderingar. De är båda varken renodlat materialister eller 

postmaterialister utan placerar sig i en skala däremellan som dock tenderar att peka åt det 

senare. Skola A ligger något närmare postmaterialism med 6,4 i medelvärde mot Skola B som 

har 6,1 (se bilaga 3), denna skillnad är dock för liten för att dra några slutsatser ifrån. Tabellen 
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ovan visar att ingen av alla de tillfrågade är renodlat materialistisk och fått 3 poäng som 

värde. 

5.2 Hur ser gymnasiekillars värderingar ut i relation till skolans 

värdegrund och vilka skillnader finns mellan skolorna? 

Under denna rubrik presenteras värdegrundsresultaten med uppdelningen av de områden ur 

värdegrunden som fokuserats på i uppsatsen och tidigare presenterats under metodfelen. 

Presentation av skillnader mellan skolorna görs också löpande. När de olika svarsalternativen 

står omnämnda som höga (high) respektive låga (low) menas detta i förhållande till skolans 

värdegrund. 

Procentuell fördelning på värdegrundsfrågorna på båda skolorna tillsammans. 

%

0% 7% 32% 61%

12% 42% 36% 10%

7% 23% 56% 14%

5% 7% 33% 55%

7% 26% 41% 27%

16% 27% 15% 42%

3% 1% 40% 56%

3% 16% 37% 44%

7% 21% 42% 30%

4% 7% 8% 81%

0% 1% 19% 80%

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11

very low low high very high

 

I tabellen ovan kan tydligt ses att svarens tyngdpunkt är förlagd åt höger vilket betyder att 

killarna generellt ligger ganska nära skolans värdegrund i värderingar. Med hänvisning till de 

olika test vi genomfört för att undersöka om det råder en signifikant skillnad mellan skolorna 

vad gäller värdegrundsfrågorna ser vi att en skillnad föreligger. Skola A är signifikant 

närmare skolans värdegrund än Skola B (se bilaga 4). Skillnader per fråga mellan skolorna 

hänvisas till bilaga 5. 

Demokratiskt deltagande – frågan som tar upp detta tema är fråga ett. En majoritet, 61 % 

tycker att det är ”mycket viktigt” att få påverka sin utbildning. Resterande anser att det är 

”ganska viktigt” medan endast några få anser att det är ”lite viktigt”. Vid en jämförelse mellan 



47 

 

skolorna framkommer att fler elever vid skola A (72%) än skola B (52%) hade valt 

alternativet ”mycket viktigt” (se bilaga 5). 

Solidariteten med svaga och utsatta samt mobbning– detta tema tas upp gällande bistånd i 

fråga två och mobbning och kränkning i fråga tre. På fråga två är killarna ganska splittrade när 

det gäller hur mycket de vill skänka. De två ”mittenalternativen” är relativt jämnt fördelade 

mellan de båda alternativen, men det är ändå något fler, 42% som kan tänka sig att skänka 

”ganska lite” till välgörande ändamål. Inte heller mellan de två ytteralternativen är det några 

större skillnader: 12 % är inte beredda att skänka något alls  bistånd och 10 % är beredda att 

skänka ”väldigt mycket” och kommer närmast värdegrundsvärderingen om att visa solidaritet 

med svaga och utsatta. Därför bör man troligen inte tolka det låga antalet killar som väljer att 

skänka mycket som att det är få killar som vill visa solidaritet. Vi menar att även alternativet 

”ganska mycket”, säger en del om deras solidaritet utifrån enkätfrågans formulerade 

förutsättningar. Istället visar resultatet på en ganska jämn uppdelning när det gäller detta 

område, dock med en viss övervikt mot de lägre värdegrundsalternativen. 

Om man jämför resultaten kan man se stora skillnader mellan skolorna i denna fråga (se 

bilaga 5).  På den kvinnodominerade skolan (Skola A) har majoriteten av eleverna valt 

svarsalternativet som innebär att de vill skänka ”ganska mycket” till välgörande ändamål. På 

den mansdominerade skolan (Skola B) vill de flesta av killarna i stället skänka ”ganska lite”. 

På båda skolorna är det alltså dessa mittenalternativ som svaren centrerats kring. Det 

intressanta är att det är ungefär lika många på den första skolan som svarat det ena, som det är 

i den andra skolan som valt det andra alternativet. Denna jämna fördelning i den uppdelning 

som kan ses mellan skolorna när de alternativ som står närmast värdegrunden respektive 

längst i från, gäller även för de yttersta alternativen. Det är ungefär lika många på den 

mansdominerade skolan som inte vill skänka något alls, som det är killar på den 

kvinnodominerade skolan som vill skänka väldigt mycket. Detta innebär även att om man 

jämför skolorna sinsemellan ligger den kvinnodominerade skolan närmare värdegrunden och 

värderingen om solidaritet – nästan lika nära som den andra skolan befinner sig långt därifrån. 

I denna fråga har alltså skolorna polariserat sig tydligt åt två håll (se bilaga 5). 

En annan fråga vi anser behandlar värderingen att visa solidaritet med svaga och utsatta, men 

också mobbning, är vår tredje enkätfråga. Den tar upp ansvaret om att ingripa mot kränkande 

behandling och mobbning, och skiljer sig inte så mycket i de två yttersta alternativen. 
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Majoriteten (56%) av de tillfrågade på båda skolorna, sammanslaget och var för sig anser att 

det är ”ganska mycket” deras ansvar att motverka detta. Här kan en likhet ses mellan skolorna 

(se tabell ovan och bilaga 5). En skillnad framkommer dock när de mest värdegrundsnära 

alternativen jämförs. Där visar resultatet att medan så många som var fjärde på Skola A anser 

att det är ”väldigt mycket” deras ansvar, anser endast var tjugonde detta på Skola B (se bilaga 

5). Därför bör man kunna säga att den kvinnodominerade skolans killar kommer närmare 

värdegrunden i denna fråga. 

Rasism och tolerans - På den fråga som tar upp rasism och tolerans har vi bland annat frågat i 

fråga fyra huruvida det finns för många invandrare på arbetsmarknaden i Sverige eller inte.  

Av gymnasiekillarna har 55% svarat att de ”inte alls” håller med om att det gör det och 

hamnar därför närmast värdegrunden anser vi. Men även de som ansåg att de håller med 

”ganska lite” var ganska många. Knappt en tiondel valde de två alternativ som ligger längst 

bort från värdegrunden. Totalt sett var det alltså en klar majoritet av gymnasiekillarna som låg 

nära värdegrunden i denna fråga. Om man ser till skillnader mellan skolorna (se bilaga 5), 

visar det sig att på Skola A har killarna endast svarat på de värdegrundsnära alternativen. Här 

var det 3 av 4 som valde det mest värdegrundsnära alternativet och ”inte alls” håller med om 

påståendet att det finns för många invandrare på arbetsmarknaden i Sverige.  När det gäller 

Skola B är det i stället 3 av 4 tillsammans som valt något av de mest värdegrundsnära 

alternativen (se bilaga 5). Killarna på den kvinnodominerade skolan (Skola A) ligger alltså 

närmre värdegrunden i frågan.  

Även på fråga fem kan rasism och tolerans sägas tas upp men mer utifrån mångkulturalism 

och dess möjligheter för eleverna i klassrumsdiskussioner. En majoritet av gymnasiekillarna 

ansåg att en mångkulturell grupp i skolan kunde ge upphov till intressanta diskussioner. De 

flesta ansåg dock bara att detta gällde ”ganska mycket”, medan det närmsta 

värdegrundsalternativet endast valdes av drygt hälften så många. 7 %  av gymnasiekillarna 

ansåg att en mångkulturell grupp ”inte alls” kunde ge upphov till intressanta diskussioner och 

ett bra studieklimat. Om man sedan jämför Skola A med Skola B märks tydliga skillnader (se 

bilaga 5). På den förra anser hälften av de tillfrågade killarna att en mångkulturell grupp kan 

ge upphov till intressanta diskussioner ”väldigt mycket”, medan knappt en tiondel av killarna 

på den senare skolan anser detta. Även när man väger in det näst närmsta 

värdegrundsalternativet kommer killarna på den kvinnodominerade skolan närmare 

värdegrunden. 
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Människolivets okränkbarhet behandlas i fråga sex om tillämpningen av dödsstraff är 

moraliskt rätt.  På denna fråga anser flest att det ”absolut inte” är moraliskt rätt. Beträffande 

skillnader mellan skolorna tycker endast var tionde på Skola A att dödsstraff är rätt väg att gå 

vid bestraffning av mord, medan var femte är av samma uppfattning på Skola B. 59 % 

svarade ”absolut inte” på Skola A, och hamnar därför närmare värdegrunden, medan 

svarsfrekvensen fördelade sig ganska jämt över alternativen på Skola B. 

Yttrandefriheten – Denna frihet har vi ställt två frågor om. Den första kan sägas avse hur de 

förhåller sig till den när det gäller sånt som sker ute i samhället, medan den andra avser en 

klassrumssituation. Totalt sett på båda skolor är de allra flesta av uppfattningen att 

yttrandefriheten skall skyddas. Ifråga om Muhammed-publiceringarna i fråga sju tycker 56 % 

att ”yttrandefriheten skall skyddas men man ska undvika kränkning” och 40 % anser att 

”yttrandefriheten är viktigare än risken att kränka”. Endast 4 % valde något av de två lägre 

alternativen. Detta visar att risken att kränka genom utövandet av sin frihet är något som har 

betydelse för de flesta och detta är också det alternativ vi anser kommer närmast 

värdegrunden. För en nästa lika stor del av eleverna var dock friheten viktigare än risken att 

kränka. Om man jämför skolorna här (se bilaga 5),visar det sig att det var viktigare för 

killarna på den kvinnodominerade skolan (Skola A) än killarna på den mansdominerade 

skolan (Skola B) att det tas hänsyn till risken att kränka om man använder sin yttrandefrihet. 

Ämnet yttrandefrihet togs även upp i en klassrumssituation i fråga åtta. Där fick eleverna ta 

ställning till skyddande av yttrandefriheten om främlingsfientliga åsikter uttrycktes. Här kan 

det inledningsvis vara intressant att jämföra svarsfrekvensens fördelning på de två frågorna. 

Om man jämför resultaten från fråga sju med de som presenteras från fråga åtta kan man se att 

när det gäller svarsfrekvensen för alternativen ”inte alls viktig” och ”inte alls”  respektive 

”yttrandefriheten är viktigare än risken att kränka” på båda frågorna, så är detta samma eller 

lika. Där svarsskillnader förekommer är i stället alternativen ”lite viktig” och ”ganska viktig”, 

respektive ”yttrandefriheten skall skyddas men man ska undvika kränkning” som sista 

alternativ på båda frågorna.  När det gäller ett sammanhang som det i frågan beskrivna med 

Muhammedteckningarna som exempel har endast 1% tyckt att yttrandefriheten är lite viktig 

att skydda, medan 16% på motsvarande svarsalternativ nivå på frågan om främlingsfientliga 

åsikter i ett klassrum tyckte det. Ur detta kan man alltså sluta sig till att det  är fler som i fråga 

sju vill skydda yttrandefriheten än det är i fråga åtta gällande främlingsfientliga åsikter i 
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klassrummet. Om man sedan jämför skolorna på enbart fråga åtta kan man se att killarna på 

Skola A även i denna fråga mer måna om att undvika kränkning än på Skola B (se bilaga 5). 

Miljön - Fråga nio handlar om miljön och om att ta ansvar för sina livsvanor i syfte att avvärja 

klimathotet. Resultatet uppvisar spridd fördelning vad gäller svaren.  Av gymnasiekillarna 

ansåg 42 % att det var ”ganska mycket” deras ansvar att göra detta. Något färre ansåg att det 

var ”väldigt mycket” deras ansvar. Tillsammans bildar svarsfrekvensen från båda dessa 

alternativ en majoritet, som gör att vi kan påstå att de flesta av gymnasiekillarna ansåg att det 

var deras ansvar att ändra sina livsvanor till fördel för miljön. Ett fåtal, 9 %, ansåg att det ”inte 

alls” var deras ansvar.  I en jämförelse mellan skolorna (se bilaga 5) kan ses att 42 % på Skola 

A ansåg att det var ”väldigt mycket” deras ansvar, medan bara 21 % gjorde detta på Skola B. 

På skola B tyckte istället de flesta, 52 % av killarna,  att det bara var ”ganska mycket” deras 

ansvar. Slår man sedan i hop de två mest värdegrundsnära alternativen för varje skola på 

denna fråga ser man dock att procentsatserna blir nästan lika, 71% för Skola A och 73% för 

Skola B. Här står de alltså ungefär lika nära värdegrunden båda två. 

Jämställdhet mellan man och kvinna - De två frågor som i särklass fått störst andel 

maxpoäng(=very high) är just de två som behandlar detta ämne. Den första är fråga 10 som 

handlar om förtroendet för män och kvinnor inom rektorsyrket. 81 % anser sig ha samma 

förtroende för kvinnor som män. Den andra frågan är fråga 11 som behandlar olovligt utlagda 

bilder med sexuellt innehåll på tjejer och till vilken grad detta är kränkande. Här har 80 % valt 

”väldigt mycket” som är maxvärdet för värdegrunden. Ingen angav här det lägst rankade 

alternativet. Även om det är väldigt lite, fanns det ändå 1 %  av killarna som tyckte att denna 

handling är ”ganska lite” kränkande.  

 

Vid en jämförelse mellan skolorna (se bilaga 5) kan man se att det på båda är cirka 80 % som 

uppger att de har samma förtroende för en kvinnlig rektor som en manlig. Här finns alltså en 

likhet i jämställdhetssyn mellan skolorna. Anmärkningsvärt är dock  att en väldigt stor 

skillnad finns  när det gäller detta i fråga 11, när det gäller att förhålla sig till om olovlig 

publikation av tjejer i sexuella situationer kan anses som väldigt kränkande. I stort sett alla 

(97 %) på Skola A valde alternativet ”väldigt mycket” medan 67 % valde detta alternativ på 

Skola B där 31% istället valde ”ganska mycket”. Ser man endast till det mest värdegrundsnära 

alternativet i denna fråga är detta alltså en stor skillnad mellan den kvinnodominerade och den 

mansdominerade skolan. Men om man slår samman de två mest värdegrundsnära alternativen 
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kommer de båda skolorna lika nära värdegrunden. Dock anser vi att den klara övervikt, 97% 

på Skola A, mot 67% på Skola B, visar att killarna på den förra tydligare tar ställning i frågan 

om kränkning (se bilaga 5). 

6 Diskussion 
Den svenska skolan förmedlar genom sitt demokratiuppdrag värderingar ur en värdegrund. 

Oavsett detta formas även andra värderingar, både i och utanför skolan. I vår undersökning 

har vi utgått från två värderingssystem som har gemensamt att de på ett eller annat sätt kan 

kopplas till demokratin. Dels den tidigare nämnda värdegrunden och dels en     

värderingsmodell som ingår i Ronald Ingelharts (1997) teori om det postmoderna skiftet. Den 

del av forskningen som behandlar värderingar utifrån det senare perspektivet har sett 

gymnasiekillar som en riskgrupp (Andersson, Fürth & Holmberg 1993:1997). Lika så 

framträder i skolforskningen en bild av killar som möjliga förlorare i utbildningssystemet och 

ofta kopplas detta till ett resonemang om könsmönster (Öhrn 2002). Framkommit av 

forskningen har också att killar ofta markerar gränserna runt sin manlighet och väljer 

utbildningar som anses traditionellt manliga (Öhrn 2002, Sandqvist 1995). 

I en mellansvensk stad finns två skolor som skiljer sig åt vad det gäller könsfördelningen på 

elevsammansättningen. I den ena är killarna i majoritet och i den andra är tjejerna det. 

Tidigare forskning har, så vitt vi vet, inte undersökt gymnasiekillars värderingar utifrån dels 

Ingleharts (1997) teori, dels en tolkning av värdegrunden, på skolor som är könssegregerade. 

För att besvara vårt syfte har vi undersökt, dels killarnas värderingar i relation till vår tolkning 

av värdegrunden och dels hur materialistiska/postmaterialistiska de är. Till detta har även 

jämförelser mellan skolorna gjorts. Som ett komplement till detta har vi även undersökt om 

elevernas etniska bakgrund eller deras föräldrars studienivå kan sägas utgöra en faktor för 

skillnader. Men detta har vi endast gjort som ett komplement till diskussionen och inte som en 

forskningsfråga. 

6.1 Hur ser gymnasiekillars värderingar ut ifråga om materialism och 

postmaterialism och vilka skillnader finns mellan skolorna? 

Som resultaten visar tyckte killarna att ”Upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt i landet”, att 

”Se till att människor har mer att säga till om i skolan eller på jobbet”, och att ”Skydda 

yttrandefriheten”, var de viktigaste påståendena. De två förstnämnda påståendena tillhörde en 

grupp där ”Se till att landet har en stark försvarsmakt” fanns, som i jämförelse med alla tolv 
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påståenden förmodligen är ett ”svagt” alternativ. Det var förvisso det alternativ som fick lägst 

svarsfrekvens men anledningarna till detta är svårare att säga. Möjligen tillhörde det en grupp 

med ”starka” alternativ och fick därav en låg poäng. Vi tror dock på en kombination som 

bygger på just detta och att detta alternativ får en högre svarsfrekvens i ett land där staten 

satsar på försvaret och ett reellt hot upplevs mot landet. Dessa aspekter anser vi inte föreligga 

i Sverige för tillfället. Det innebär att denna trygghetsvärdering möjligen får stå tillbaka för 

det andra materialistiska alternativet i samma grupp nämligen en hög ekonomisk tillväxt. 

Resultaten måste alltså förstås utifrån de kringsstående svarsalternativen i samma grupp. 

Bekämpa prisökningar var det näst minst valda alternativet. Vad detta kan bero på förutom 

ovanstående förklaring kan möjligen bero på att detta är killar i gymnasieåldern som oftast 

inte behöver ta ansvar för en egen hushållsekonomi. I den sista gruppen var det 

postmaterialistiska alternativet där ett mer humant samhälle betonades, det mest frekvent 

valda. 

Mellan skolorna råder ingen större skillnad ifråga om postmaterialistiska värderingar. Killarna 

på den kvinnodominerade skolan (Skola A) har fått något högre medelpoäng på de 

postmaterialistiska värderingarna men skillnaden till den mansdominerade Skola B är alldeles 

för liten för att kallas en signifikant skillnad. Killarna kan inte heller sägas vara varken 

renodlat materialistiska eller postmaterialistiska utan fördelar sig relativt jämnt över hela 

skalan med en viss dragning mot postmaterialism. Den tendens vi dock ser på båda skolorna 

är att gymnasiekillarna inte tagit steget fullt ut till postmaterialism utan betonar de 

materialistiska värderingarna som nästan lika viktiga. 

Ingleharts (1997) resonemang om den ekonomiska tryggheten som ersätts av en betoning av 

livskvalitet, känns därför inte helt igen i vårt resultat eftersom detta inte visar på vare sig 

något renodlat materialistiskt eller postmaterialistiskt totalvärde för skolorna utan endast en 

dragning mot det senare. Resultatet visar att ekonomin fortfarande är en viktig faktor för 

killarna på våra skolor vilket utifrån Inglehart (1997) är en viktig materialistisk 

trygghetsvärdering. Utifrån detta bör det vara möjligt att sluta sig till att elevernas förtroende 

för den ekonomiska utvecklingen bör bli mer positiv innan de kan bli mer postmaterialistiska i 

sina värderingar. Inglehart (1997) menar just att den materialistiska tryggheten bör vara 

uppnådd innan de postmaterialistiska värderingar fullt ut kan träda in. 
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Våra resultat kan även diskuteras mot bland annat Andersson, Fürth och Holmbergs 

(1993:1997) tidigare nämnda värdegrundsundersökning och Hårsmans (2003) undersökning. I 

båda dessa fall har killar varit övervägande materialistiska. Andersson, Fürth och Holmberg 

(1993:1997) har även menat att lågutbildade unga män är samhällsutvecklingens förlorare, 

eftersom de med sina övervägande materialistiska värderingar möter ett nytt samhälles regler 

med föreställningar från det gamla samhället. Med dessa forskningsresultat som bakgrund till 

våra egna resultat bör vi för det första kunna sluta oss till att vare sig de tidigare resultaten om 

killar som övervägande materialistiska, och genom det en möjlig riskgrupp utifrån sina 

värderingar, finner belägg i vår urvalsgrupp.  

Möjliga anledningar skulle bland annat kunna vara att killarna i vår urvalsgrupp går teoretiska 

utbildningar - även de som går på den mansdominerade skolan med yrkesförberedande, 

traditionellt manliga utbildningar– och därmed inte kan räknas in i Andersson Fürth och 

Holmbergs (1993:1997) slutsats om lågutbildade unga män.  

Att killarna valt skolor med olika könsfördelning verkar alltså inte heller visa på några 

skillnader i våra resultat om postmaterialistiska värderingar. Utifrån Nordberg (2005b), Öhrn 

(2002) och Sandqvist (1995) sammantaget bör man kunna i så fall alltså kunna föra ett 

resonemang om att oavsett möjlig mansroll, eller möjlig angelägenhet att välja traditionellt 

manliga utbildningar, så tycks det inte ge utslag i resultatet i den nämnda fördelningen i denna 

del av vår undersökning. 

Enligt Hårsman (2003) är påståendena ”Skydda yttrandefriheten” och ”Ge folk mer att säga 

till om i riksdag och regering” demokratifrågor. Även påståendet, ”Se till att människor har 

mer att säga till om i skolan eller på jobbet” bör därför vara en demokratifråga. Det första och 

det tredje av dessa tre postmaterialistiska påståendena har båda fått en väldigt hög 

svarsfrekvens medan det andra blivit vald av knappt hälften av killarna. Vi tolkar detta som 

att eleverna tycker att det är viktigt  att skydda demokratiska rättigheter som yttrandefriheten 

och lokalt inflytande. Möjligen kan resultatet även tolkas som de uppfattar att det är mindre 

viktigt att kunna påverka på nationell nivå än på lokal vilket i så fall ligger i linje med 

Ingleharts (1997) resonemang om den postmaterialistiska medborgarens betoning av sina 

egna behov och där den etablerade politiska institutionen värderas lägre. Utifrån detta menar 

Inglehart (1997) att postmoderniseringen således ställer större krav på politiker att nå fram till 

sina väljare. 
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6.2 Hur ser gymnasiekillars värderingar ut i relation till vår tolkning av 

skolans värdegrund och vilka skillnader finns mellan skolorna? 

I följande avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring de resultat vi funnit mest intressanta. 

Dessa kommer sedan kopplas till delar av tidigare presenterad forskning. 

De resultat vi kommit fram till när det handlar om värdegrunden är att killarna generellt ligger 

relativt nära skolans värdegrund i sina värderingar. Självklart förekommer stora variationer 

mellan deltagarna och vilka frågor det gäller. I övrigt framkommer bland annat en signifikant 

skillnad mellan skolorna, där den kvinnodominerade skolan (Skola A) ligger närmare 

värdegrunden totalt sett än den mansdominerade (Skola B). 

Resultatet som visar på en skillnad mellan skolorna kan kopplas till tidigare nämnd forskning 

på olika sätt. Ur ett demokratifostrande perspektiv kan det kopplas till Almgren (2006) som 

för ett resonemang om demokratisk kompetens och politiska kunskaper och kommer fram till 

att olika skolor är olika bra på att uppfylla detta.  

Skillnaden mellan skolorna skulle kunna diskuteras ur ett perspektiv om könsskillnader. 

Nordberg (2005b) för ett resonemang om den reflexiva och den stereotypa manligheten, där 

den förra återfinns på kvinnodominerade arbetsplatser. I vårt tidigare resonemang i 

bakgrunden har vi slutit oss till att det är rimligt att anta att de reflexiva männen till större 

delen återfinns på den kvinnodominerade skolan och att de stereotypa männen till större delen 

återfinns på den mansdominerade skolan. Nordberg (2005b) hävdar att den reflexiva 

manligheten ligger nära statsfeminismen och statens jämställdhetsprojekt och att dessa män 

ser sig som fördomsfria och jämlika. I så fall skulle denna skillnad i värdegrundsresultat, 

kopplad till skolornas könsskillnad, kanske kunna påverka resultatet på jämställdhetsfrågorna. 

Vi hade två jämställdhetsundersökande frågor. När det gäller elevernas förtroende för 

kvinnliga rektorer låg eleverna på de båda skolorna lika. Men när jämställdhet behandlades 

genom frågan om olovlig publicering av bilder med sexuell natur, upptäcktes stora skillnader 

mellan skolorna. På den kvinnodominerade skolan tyckte i princip alla av de tillfrågade 

killarna att något sådant vore ”väldigt mycket” kränkande, medan det på den mansdominerade 

skolan var ett färre antal, 67% som tyckte det, och 31 % som i stället valde alternativet 

”ganska mycket”. Sett till den sammanslagna svarsfrekvensen från alternativen ”ganska 

mycket” och ”väldigt mycket”, står skolorna lika nära värdegrunden. Det är ändå intressant att 

så stor del av killarna från den kvinnodominerade skolan valde det starkaste 
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ställningstagandet mot företeelsen, medan det var så pass många färre på den 

mansdominerade skolan som gjorde det. 

Zander (2002) påstår att män är generellt sett mer negativt inställda till jämställdheten än 

kvinnor, men att unga män är mer positivt inställda än äldre. Tillämpat på vårt resultat skulle 

man kunna säga att killarna på den mansdominerade skolan kanske är mer påverkade av 

traditionellt manliga värderingar än killarna på den kvinnodominerade. Detta går dock inte att 

säga med säkerhet. Att skillnad ändå förekommer mellan den kvinnodominerade skolan och 

den mansdominerade skolan skulle också kunna ha ett samband med det Nordberg (2005b) 

beskriver om de reflexiva männens höga förekomst på kvinnodominerade arbetsplatser och 

jämställdhetsvälvillighet.  

Skillnader mellan skolorna framkommer inte bara när det gäller jämställdhet utan även i fråga 

om solidariteten med svaga och utsatta, ansvaret att motverka mobbing och när det gäller 

rasism och tolerans. När det gällde solidaritet polariserade sig skolorna tydligt åt var sitt håll. 

På den kvinnodominerade skolan ville killarna skänka ganska eller väldigt mycket i 

välgörenhet, medan det motsatta gällde för den mansdominerade skolan. Mobbning ville en 

majoritet på båda skolorna ta ansvar för att motverka, men medan det var så många som var 

fjärde kille på den kvinnodominerade skolan som ansåg att det var väldigt mycket deras 

ansvar att göra det, var det bara var tjugonde kille på den mansdominerade skolan som tyckte 

det. Till detta kan man se till Sargent (Nordberg 2005a) där han hävdar att killar under 

uppväxtåren utestängs från omsorgsaktiviteter. Om antagandet att omsorg och solidaritet kan 

kopplas ihop är giltigt, skulle detta kanske kunna utgöra en rimlig anledning till att 

solidaritetsfrågornas resultat är det område där killarna totalt sett ligger längst ifrån 

värdegrunden.  

När det gällde rasism var det en klar majoritet av gymnasiekillarna som kom nära 

värdegrunden i denna fråga, men det var ändå stora skillnader mellan skolorna när vi jämförde 

dem. Särskilt stora skillnader framkom när vi frågade om en mångkulturell grupp i skolan 

skulle kunna ge upphov till intressanta diskussioner och ett bra studieklimat. På den 

kvinnodominerade skolan hade killarna en mycket högre uppfattning om att detta skulle 

kunna vara möjligt. Även detta resonemang skulle kunna kopplas till Zander (2002) som 

menar att män generellt sett är mer negativt inställda till etnisk mångfald än kvinnor. Även i 

detta fall förutsätts variationer naturligtvis och möjligen kan det faktum att killarna går på en 
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kvinnodominerad skola vara en faktor som påverkar deras värderingar i bland annat denna 

fråga. 

Zackari och Modig (2002) hävdar att valet av skola påverkar möjligheten till olika möten. Om 

möten i sin tur påverkar vårt identitetsskapande, och det i sin tur kan sägas höra samman med 

skapandet av våra värderingar (Gustavsson 2003), bör ett möte med övervägande killar eller 

tjejer, kunna påverka värderingarna. Och om tjejer är mer välvilligt inställda till 

jämställdhetsarbete och multietnicitet (Zander 2002) är det inte heller osannolikt att killar i en 

kvinnodominerad miljö påverkas av detta. 

Yttrandefriheten i värdegrunden ställde vi två frågor om. En som gav 

Muhammedteckningarna i underförstått offentlig miljö och en som tog upp främlingsfientliga 

åsikter i klassrummet. På båda frågorna framkom att killarna från den kvinnodominerade 

skolan var mer angelägna att undvika kränkning vid utövandet av yttrandefriheten än killarna 

från den andra skolan. Men ytterligare en intressant skillnad framkommer vid jämförelser av 

resultatet mellan frågorna. Det framkom då att det var viktigare för killarna att skydda 

yttrandefriheten när det gällde den första frågan som tar plats i en mer offentlig situation än 

när det gällde klassrummet. I klassrummet var det viktigare att undvika att någon blev kränkt. 

Anledningen till denna skillnad skulle kunna vara att få av eleverna kunde relatera till 

Muhammedbildernas religiösa betydelse på ett personligt plan.  

Vad dessa diskuterade resultat beror på kan vi inte säga, men det är ändå anmärkningsvärt att 

killarna på den kvinnodominerade skolan i detta fall tycks ha värderingar som ligger närmare 

värdegrundens jämställdhetsmål.  

När det gäller undersökningens frågor om utbildning eller etnicitet, avser vi här knyta an till 

Almgren (2006). I hennes undersökning framkom en skillnad i demokratisk kompetens och 

politiska kunskaper mellan de som hade invandrarbakgrund och de som hade högt utbildade 

föräldrar. I vår undersökning har inga större sådana skillnader framkommit. Oavsett om 

eleverna har föräldrar med exempelvis universitetsutbildning, eller föräldrar med 

invandrarbakgrund, eller själva kommer från ett annat utomnordiskt land, har de ungefär 

samma nivå på både värdegrundsdelen och postmaterialismdelen i vår undersökning. 

Intressant i framtiden skulle vara att undersöka om gymnasiekillar som vistas på 

kvinnodominerade skolor verkligen påverkas till ett mer jämställt tänkande och handlande, 
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och om mansdominerade skolor fungerar som konserverande av traditionella könsnormer - 

kort sagt, att göra en undersökning där orsakerna till våra resultat står i centrum. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 

Frekvens över valda materialist/postmaterialist-påståenden 

Tabellerna nedan visar per frågebatteri, procentuellt hur många av respondenterna som 

hamnade inom varje kategori, där alternativet mat står för två materialistiska val, mat/postmat 

för ett av varje och postmat för två postmaterialistiska val. 

 

pm1

11

69

16

96

4

100

mat

mat/postmat

postmat

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

  

pm2

9

59

27

96

4

100

mat

mat/postmat

postmat

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

 

 

pm3

27

45

24

96

4

100

mat

mat/postmat

postmat

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent
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Bilaga 2 

Frekvens över valda materialist/postmaterialist-påståenden 

Tabellerna nedan representerar ett påstående och hur många procent som valt just det 

påståendet. 

Påstående 1 grupp 1

78

18

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

  

Påstående 2 grupp 1

12

84

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

 

 

Påstående 3 grupp 1

68

28

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

  

Påstående 4 grupp 1

34

62

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

 

 

 

Påstående 1 grupp 2

57

39

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

  

Påstående 2 grupp 2

46

50

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent
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Påstående 3 grupp 2

22

74

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

  

Påstående 4 grupp 2

68

28

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

 

 

 

Påstående 1 grupp 3

54

42

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

  

Påstående 2 grupp 3

59,5

36,5

95,9

4,1

100,0

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

 

 

Påstående 3 grupp 3

34

62

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent

  

Påstående 4 grupp 3

45

51

96

4

100

Har valt

Har inte valts

Total

Valid

BortfallMissing

Total

Percent
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Bilaga 3 

Postmaterialismjämförelse 

 

Test Statistics a

553,500

-,796

,426

Mann-Whitney U

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Total
Postmate

rialism

Grouping Variable: Skolaa. 
 

Independent Samples Test

1,215 69 ,229Total postmaterialism
t df Sig. (2-tailed)

t-test for Equality of Means

 

 

 

Båda figurerna visar på att det inte finns någon signifikant skillnad i 

postmaterialistiska/materialistiska värderingar hos gymnasiekillar på Skola A och Skola B. 

Värdet som styr denna bedömning är det värde som står angivet efter Asymp. Sig.(2-tailed) i 

Mann-Whitney U Testet och visar 0,426 respektive  under rubriken Sig. (2-tailed) i T-testet 

och visar 0,229. Detta värde bör vara 0,05 eller lägre för att man ska kunna säga att det finns 

en signifikant skillnad. Här ser vi alltså att ingen signifikant skillnad återfinns i 

postmaterialistiska attityder mellan de båda skolorna. 

 

Jämförelse

Total postmaterialism

6,4 6,0 31

6,1 6,0 40

6,2 6,0 71

Skola
Skola A

Skola B

Total

Mean Median N
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Bilaga 4 

Värdegrundsjämförelse 

Test Statistics a

208,000

-4,878

,000

Mann-Whitney U

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Total
vardegrund

Grouping Variable: Skolaa. 
 

 

Independent Samples Test

5,900 70 ,000Total vardegrund
t df Sig. (2-tailed)

t-test for Equality of Means

 

Hur ska vi då tolka dessa figurer? Jo, genom att granska värdet efter Asymp. Sig.(2-tailed) i 

Mann-Whitney U Testet och värdet under Sig.(2-tailed) i T-testet kan man säga om skillnaden 

är signifikant mellan skolorna. Om värdet är under 0,05 råder en signifikant skillnad mellan 

skolorna vad gäller värdegrunden vilket också framkommer i de båda figurerna ovan. Killarna 

på Skola A är närmare killarna på Skola B vad gäller värdegrundsfrågorna. 

 

Jämförelse

Total vardegrund

37,7 39,0 31

32,7 33,0 41

34,8 34,0 72

Skola
Skola A

Skola B

Total

Mean Median N
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Bilaga 5 

 

Värdegrundstabeller uppdelade på Skola A och Skola B 

0% 6% 22% 72% 100%

6% 31% 47% 16% 100%

3% 16% 56% 25% 100%

0% 0% 26% 74% 100%

3% 9% 34% 53% 100%

9% 13% 19% 59% 100%

0% 0% 29% 71% 100%

3% 13% 29% 55% 100%

3% 26% 29% 42% 100%

0% 3% 13% 84% 100%

0% 0% 3% 97% 100%

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11

SKOLA A
%

very low

%

low

%

high

%

very high

%

Total

 

0% 7% 40% 52% 100%

17% 51% 27% 5% 100%

10% 29% 56% 5% 100%

10% 12% 38% 40% 100%

10% 38% 45% 7% 100%

21% 38% 12% 29% 100%

5% 2% 48% 45% 100%

2% 19% 43% 36% 100%

10% 17% 52% 21% 100%

7% 10% 5% 79% 100%

0% 2% 31% 67% 100%

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11

SKOLA B
%

very low

%

low

%

high

%

very high

%

Total

 



67 

 

Bilaga 6 

Etnicitet och klass 

Total postmaterialism och värdegrundspoäng
i medel baserat på etnicitet

6

6

34

36

svensk

utländsk

Total postmaterialism

svensk

utländsk

Total vardegrund

 

 

 

 

Total postmaterialism och värdegrundspoäng i
medel baserat på föräldrarnas utbildningsbakgrund

5

6

7

7

6

6

33

37

33

37

36

35

hogstadium

gymyrk

gymstud

komvux

folkhog

universitet

Total
postmaterialism

hogstadium

gymyrk

gymstud

komvux

folkhog

universitet

Total
vardegrund
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Bilaga 7 

 

Enkätundersökning; normer och värden i gymnasieskolan 

Hej!  

Vi ska skriva en uppsats på universitetet om gymnasiekillars värderingar och skulle vilja ställa 

några frågor till er. 

DEL 1 

Här följer några frågor om Dig och Din familjebakgrund 

A) Årskurs ____________________ 

 

B) Gymnasieprogram: ____________________________ 

 

C) Vilken är den högsta avslutade utbildning som dina föräldrar har? Ringa in det alternativ 

som bäst stämmer överens. 

1 Högstadium 

2 Gymnasium, yrkesinriktad linje 

3 Gymnasium, studieinriktad linje 

4 Komvux 

5 Folkhögskola 

6 Högskola/ universitet 

 

D) Kommer du och/eller din familj från ett annat land än Sverige?  

Ja   

Om ”Ja”, i så fall vilket:______________________ 

Nej 
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DEL 2 

Nedan finns tre grupper med fyra påståenden i varje. Välj de två alternativ Du tycker är 

viktigast inom varje grupp. Det är viktigt att Du bara kryssar för två påståenden i varje grupp.  

 

GRUPP 1     

Upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt i landet   � 

Se till att landet har en stark försvarsmakt   � 

Se till att människor har mer att säga till om i skolan    

eller på jobbet     � 

Göra våra städer och vårt landsbygd vackrare   � 

 

GRUPP 2 

Upprätthålla ordning i landet    �  

Ge folk mer att säga till om i riksdagen och regeringen  �  

Bekämpa prisökningar     �  

Skydda yttrandefriheten    �  

 

 

GRUPP 3 

En stabil ekonomi     �  

Mer humant (omsorg om människor) samhälle   �  

En utveckling till ett samhälle där idéer värderas 

högre än pengar     �  

Brottsbekämpning     �  
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DEL 3 

1) Enligt läroplanen ska ni som elever ha möjlighet att påverka innehållet i er utbildning. 

Markera på skalan hur viktigt du tycker att det är att få kunna påverka din 

gymnasieutbildning.  

a) inte alls viktigt   b) lite viktigt  c) ganska viktigt  d) mycket viktigt  

 

2) Sverige skänker pengar och bidrar med kunskap till U-landshjälp för att ge stöd till 

ekonomiskt utsatta länder. Hur mycket skulle du vara beredd att skänka till välgörande 

ändamål? Markera på skalan vilket påstående som bäst stämmer överrens med din åsikt om 

detta. 

a) inget alls b) ganska lite c) ganska mycket  d) väldigt mycket 

 

3) I skolan utsätts många människor för kränkande behandling i form av psykisk eller fysisk 

mobbning. Anser du att det är ditt ansvar att motverka detta? 

a) inte alls b) ganska lite c) ganska mycket  d) väldigt mycket 

 

4) Markera hur du förhåller dig till följande påstående: ”Det finns för många invandrare på 

arbetsmarknaden i Sverige”. Håller du med? 

a) inte alls b) ganska lite c) ganska mycket  d) helt och hållet 

 

5) Tycker du att en mångkulturell grupp i skolan kan ge upphov till intressanta diskussioner 

och ett bra studieklimat? 

a) inte alls b) ganska lite c) ganska mycket  d) väldigt mycket 
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6) En del länder använder sig av dödsstraff. Tycker du att det är moraliskt rätt att tillämpa 

dödsstraff för brott som mord? Markera på skalan vilket svar som bäst stämmer överens med 

din åsikt: 

a) absolut inte b) kanske inte c) i särskilt grymma fall d) ja, absolut 

 

7) I Sverige och Danmark har skämtteckningar av profeten Muhammed publicerats i 

tidningarna. Många muslimer anser att detta kränker deras religiösa tro och vissa vill förbjuda 

sådana publiceringar. Till vilken grad vill du skydda yttrandefriheten? 

a) inte alls viktig b) lite viktig c) yttrandefriheten är d) yttrandefriheten skall 

   viktigare än risken att skyddas men man ska

   kränka   undvika kränkning 

 

8) Om det i klassrummet förekommer diskussioner där främlingsfientliga åsikter kommer till 

uttryck, till vilken grad vill du då skydda yttrandefriheten? 

a) inte alls b) ganska lite c) yttrandefriheten är d) yttrandefriheten skall 

   viktigare än risken att skyddas men man ska

   kränka   undvika kränkning 

 

9) Forskning visar att världen idag står inför ett allvarligt klimathot. Anser du att det är ditt 

ansvar att ändra dina livsvanor även om vi idag inte vet helt säkert att detta kommer att 

avvärja klimathotet under din livstid. 

a) inte alls b) ganska lite c) ganska mycket  d) väldigt mycket 

 

10) En del människor har större förtroende för män än för kvinnor inom vissa yrken. Markera 

på skalan vilket förtroende du själv har för kvinnliga rektorer jämfört med manliga rektorer. 

a) inget b) lite mindre c) samma   d) lite mer  
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11) I medier har på senaste tiden diskuterats fall, där killar har lagt ut bilder på sina 

flickvänner/ex-flickvänner i sexuella situationer utan att fråga. Anser du att detta är kränkande 

mot flickorna? 

a) inte alls  b) ganska lite c) ganska mycket  d) väldigt mycket 

 

 

Tack för din medverkan! 


