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Sammanfattning (Abstrakt) 
 
I det här arbetet synliggörs våra styrdokument på skolans område, de statliga, kommunala och 
lokala, utifrån den tes/fråga som lyder; ”Tar man grundläggande värden på allvar? Tar man 
barns frågor om livet, på allvar?” En presentation av respektive dokument och en komplette-
rande intervju med den pedagogiska ledaren/rektorn på en skola analyseras och sammanfattas. 
Undersökningens huvudresultat är som följer; Vardagstillvaron och den sociala gemenskapen 
är viktiga som utgångspunkt för samtal, reflekterande och kunskapsutveckling. 
 
Barns/vuxnas syn på medmänniskor är mycket viktigt - det utvecklande mänskliga mötet. 
Synliggör värden, normer, tankar och idéer och våga visa att du söker svar. Begrepp och värden 
är otydligare i den kommunala skolplanen och den lokala arbetsplanen. 
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Bakgrund 
 
Det som har fascinerat mig under studierna på grundskollärarprogrammet från tid till annan, är 
det att forskningen eller de tankar som författare uttrycker runt begreppen inlärning, utveckling 
och grundläggande värden är så entydiga. Relationerna mellan oss människor är av mycket stor 
betydelse om en positiv utveckling skall ske. Det som barn möts av i förskola och skola 
kommer att ligga till grund för hur barnet kommer att uppfatta och tänka om sin omvärld 
(Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987, sid. 47) 
 
Tillåter jag mig att öppna mitt inre rum, för att ta del av andras synsätt och ge ut av mina egna 
värderingar? (Myrgård, 1988, sid. 28-34) Möjligheterna till personliga uttryck är ett villkor för 
personlig utveckling. (Hartman, 1986, sid. 140) Människan vill förstå och finna en mening i 
tillvaron. Därför reflekterar hon över sig själv och sin situation. Detta är en process som följer 
människan genom hela livet. Det är i samspelet med det inre rummet (jaget) och den yttre 
miljön med de människor och med det liv som ingår där, som livsfrågor uppstår. 
 
Språket (Lenndahl, Runesson, 1995, sid. 57-74) är nyckeln mellan den inre och den yttre 
världen. Möjligheten att lära genom att skriva synliggör barnets egna tankar och förståelsen av 
sig själv. Kanske kärlek, (de Saint-Exupéry, fransk filosof 1900-44) är vad som sker och händer 
när jag mjukt för dig tillbaka till dig själv, inte till den jag vill att du skall vara utan till den du är. 
Förståelse förmedlas inte, förståelse skapas av barnet eller människan själv. De dialoger som 
barnet varit med om i vuxen/kamrat - samverkan internaliseras sedan i barnets kommunikativa 
process. (Doverborg 1987, sid. 86) Barn och vuxna gör mellanmänskligt samtal/gestaltning till 
eget inre tänkande. Att träda in i en relation till en medmänniska innebär att se både hennes 
värde och sitt eget, i en atmosfär av respekt, engagemang och öppenhet. (Myrgård, 1988, sid. 
54) 
 
Ett ord som är intressant att fundera över, efter denna relativt korta genomgång av citat, 
forskningsresultat och tankar, är värdegrund. Vad står det för, vad betyder det? Utgångspunkten 
för min del i det här arbetet är att titta på hur skolans styrdokument läroplanen för det obliga-
toriska skolväsendet (Lpo-94) som riksdag och regering beslutat om, Bildning och kunskap - 
Skolverkets skrift med bakgrunds- och motivtexter till läroplanen, Sandvikens kommuns 
skolplan, lokala arbetsplanen på skolan, och skolans pedagogiska ledare - rektor, ser på 
begreppet. Den tes jag formulerar och vill pröva, låter som följer ”Om man tar grundläggande 
värden på allvar, måste man ta barns frågor om livet - livsfrågor, på allvar.” Var får det uttryck 
någonstans i styrdokumenten och i det pedagogiska ledarskapet? Göran Bexell, professor i etik 
vid teologiska institutionen i Lund, framförde synpunkter vid ett seminarium om etik i skolan 
på utbildningsdepartementet 1993-03-16, inför Lpo-94. ”Samtidigt som skolan blir en värde-
spegel av samhället skall den själv vara normgivande och blir en stark värdeskapande faktor i 
samhället. Jag menar att man inför de definitiva besluten skulle behöva dels strama upp 
begreppen och språkbruket i formuleringarna om skolans värdegrund, dels än en gång se över 
vilka värden och normer som särskilt skall nämnas. Det är viktigt både för den teoretiska 
klarheten och för tillämpningen i vardagsarbetet.” (bilaga sid 42) Total enighet om begreppen - 
hur man formulerar sig i skrift om skolans värdegrund, vilka normer och värden som skolan 
skall stå för i teori och praktik föreligger inte som synes. Ett exempel som kan höras i debat-
ten/samtalet på arbetsplatsen eller andra sammanhang där människor träffas, ”Det vet väl alla, 
hur det skall vara, det här med grundvärden, eller hur?” Det verkar som om, nästan alla har 
något svar som accepteras av omgivningen, en grundläggande bas för ställningstagande i 
värdediskussionen. Men hur ofta får vi tid och möjlighet att synliggöra våra egna tankar idéer 
om värden, med utgångspunkt av de styrdokument som finns för skolan, och söka svar? Har 
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kunskap och lärande något med grundläggande värden att göra? Många frågor söker svar och 
därför känns det spännande att själv få ge sig in i det digra materialet och försöka finna svar. 
 

Syfte 
 
Syftet är att individuellt under grundskollärarutbildningen öva på att skriva en forskningsrap-
port. Försöka utveckla den egna förmågan till att avgränsa problemställningar och öka den egna 
eventuellt andras kunskap om våra styrdokument inom grundskolan. Försöka att finna svar på 
den tes/fråga som ställdes i bakgrundsavsnittet (huvudfråga), och övriga frågeställningar. 
Texterna kan användas som ett inlägg i diskussionen om skolans uppgifter, lärande och 
kunskapsutveckling. 
 

Metod 
 
Undersökningens uppläggning och genomförande 
 
När jag hade bestämt mig om inriktningen och formulerat min tes och mina frågor började jag 
titta på de statliga, kommunala och eventuella lokala styrdokument som finns för grundskolan. 
En ledande representant, rektor, som har till uppgift att förverkliga det som står skrivet i 
dokumenten utvaldes. Jag valde att intervjua Norrsätraskolans rektor (åk. 0-6) i Sandviken. Det 
underlättade för mig eftersom jag bor där och urvalet av rektorer begränsades. I analysavsnittet 
till varje dokument och intervjun, använder jag ett antal frågor som återkommer igenom hela 
undersökningen. Dessa är: 
 
I a. Vilka är de grundläggande värdena? (hur står det skrivet) 
I b. Hur presenteras de? (vilka ord används, i vilka sammanhang) 
I c. Kunskap - fostran (placeras grundläggande värden in i fostran eller i kunskapsförmedling) 
I d. Vems ansvar? 
 
Avslutar varje styrdokumentanalys och intervju med rektor med en sammanfattning. Försöker 
att se på relationen styrdokument Lpo-94 - skolplanen Sandvikens kommun - lokala arbets-
planen - rektor. Finns någon relation emellan det som står i Lpo-94 och lokala arbetsplanen? 
Det rektor uttrycker har det förankring i styrdokumenten o.s.v.? Vad har hänt på vägen, med 
utgångspunkt av mina frågeställningar? Sammanfattning av analysen presenteras i början av 
diskussionsavsnittet. 
 
Materialpresentation 
 

 Bildning och kunskap, särtryck ur läroplanskommitténs betänkande skola för bildning 
(SOU 1992:94). Skolverkets uppdrag från regeringen om motiv- och bakgrundstexter 
till läroplanerna. 

 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94, 
Lpf94. 

 Skolplanen för Sandvikens kommun 1995-1998. 
 Arbetsplanen Norrsätra rektorsområde, Sandvikens kommun. 
 Kassettbandinspelning intervju rektor Bodil Mellgren Norrsätraskolan. 
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Metodfrågor 
 
Innehållsanalys av skriven text eller utskriven text av intervju är inte komplikationsfri. Enligt 
(Rosengren 1972, sid. 156), kan möjliga slutsatser sammanfattas enligt följande. Effekten av ett 
givet budskap kan tänkas variera med de omständigheter under vilka det uppfattas och med 
hänsyn till mottagarnas värden på en rad variabler. 
 
Om sändaren av meddelanden av något slag märker att vissa former av meddelanden uppskattas 
mer av mottagarna än andra former, så är det rimligt att anta att han producerar fler medde-
landen av det slaget. Förutsättningen är att möjligheter för s.k. feedback, återkoppling, före-
ligger. Källan ska ha möjligheter att på något sätt ta del av mottagarens reaktion. Masskom-
munikation utmärks bl. a. av att möjligheterna till feedback är små. Men en viktig feedback 
finns i regel: mottagarnas uppmärksamhet, som kan avläsas i upplagor, lyssnar- eller tittar-
frekvenser och liknande. 
 
Slutligen tillkommer som ännu en komplikation att såväl sändare som mottagare av ett budskap 
i regel är påverkade av det omgivande sociala systemet, vilket ytterligare försvårar att dra 
slutsatser, orsakssammanhang (kausalitet), utgående enbart från budskapet. I det här fallet blir 
det undertecknad som utgår från sina kunskaper att tolka ord, begrepp m.m. med de grund-
värderingar som jag bär med mig. (se bild) 
 
 

Bild: sändare och mottagare i det sociala systemet.

Socialt system

Materialbearbetning 
 
Analys av text med utgångspunkt från min tes/frågor i bakgrundsavsnittet. I undersöknings-
delen redovisas relevanta utdrag ur varje styrdokument respektive intervju. Efter varje doku-
mentgenomgång följer en analys och sammanfattning. 
 
Tillförlitlighetsfrågor 
 
Som ni tidigare läst så handlar min uppsats om värden, förhållningssätt mot medmänniskor 
m.m. Att få möjligheten i en uppsats att studera texter ingående, fundera på ord och begrepp 
som står i dokument, synliggöra eventuella skillnader är viktig kunskapsutveckling. Inte bara 
för mig själv utan jag tror för oss alla som verkar inom skolans område, i det övriga livet. 
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Grundläggande värden är ett av de mest centrala begreppen för mig i läroplanen, och har kanske 
färgat texten redan så att tillförlitligheten försämras ytterligare. (se bild sändare och mottagare) 
 
Möjligheten till att se orsakssammanhang utgående från en analys av innehållet i en intervju är 
begränsade. Tillsammans med andra tekniker, eller insamlandet av fler intervjuer kan ge en 
betydligt större tillförlitlighet. Min undersökning begränsas av att jag inte intervjuat lärare och 
elever vid någon skola. (ev. nästa undersökning) 
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Undersökningen 
 
Hittills har jag pratat om bakgrunden till uppsatsen, metoden m.m. Upprepar själva gången i 
upplägget en gång till. Grundtanken med arbetet är att följa idéer och tankar som är presente-
rade i våra styrdokument. Från statlig nivå Lpo-94 och läroplanskommitténs betänkande: Skola 
för bildning (SOU 1992:94), via kommunens skolplan - Sandvikens kommuns skolplan, den 
lokala arbetsplanen - Norrsätraskolans arbetsplan, till rektor för skolan. Presentera och 
analysera varje delområde var för sig, med utgångspunkt från min tes och mina frågor. 
Sammanfatta varje delområde för sig själv. Sammanfattning av delområdena tillsammans, där 
relationerna dem emellan presenteras och vad man rimligen kan säga om detta material tas 
sedan upp i diskussionsavsnittet. 
 
Skolans värdegrund och uppgifter 
 
Presentation av 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) (Läroplaner för 
det obligatoriska skolväsendet, och de frivilliga skolformerna, 1994, sid. 5). 
 
Grundläggande värden 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 
verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 5). 
 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som 
vårt samhällsliv vilar på. 
 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta, är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla. 
 
I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk huma-
nism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarsta-
gande. 
 
Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild 
elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet. 
 
Förståelse och medmänsklighet 
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i 
skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfi-
entlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 
 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 
ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 
kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva 
sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har 
en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 
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Skolans uppgifter (Lpo-94, Lpf-94, sid. 7-9) 
Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen främja elevernas 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 5). Utbildning 
och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv - värden, traditioner, 
språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Skolans arbete måste därför ske i samarbete 
med hemmen. 
 
Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande värden och förmedla kunskaper, 
dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
 
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ. 
 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter 
att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta 
självständigt och lösa problem. 
 
Ett internationellt perspektiv slutligen, är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle 
med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. 
 
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför skall 
undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge grund för och främja elevernas 
förmåga till personliga ställningstaganden. 
 
Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan 
om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kun-
skapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga -utgångspunkter i en sådan 
diskussion. Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av ämnen och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala och kulturella värld skolan utgör, skapar utrymme och förutsätt-
ningar för ett lärande, där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 
 
Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och att växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall 
de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 
Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. Förmåga till eget 
skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. 
 
God miljö för lärande 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att 
vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en 
omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att söka skapa de bästa samlade 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och 
självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev 
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har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som 
det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 
 
Den enskilda skolans utveckling 
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett 
givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas profes-
sionella ansvar är förutsättningen för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att under-
visningsmålen ständigt prövas, utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 
 
Normer och värden: (Lpo-94, Lpf-94, sid. 12 -14) 
Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 
 
Mål att sträva mot: 
Skolan skall sträva efter att varje elev 

 utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kun-
skaper och personliga erfarenheter. 

 respekterar andra människors egenvärde. 
 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå andra människor. 
 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen och 
 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

 
Riktlinjer: 
Alla som arbetar i skolan skall 

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen. 

 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor och 
 aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. 

 
Läraren skall 

 visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokra-
tiskt förhållningssätt. 

 klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess kon-
sekvenser för det personliga handlandet. 

 öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem. 
 tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen 

och 
 samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbetet. 
 
Elevernas ansvar och inflytande: 
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 
elever. Elevernas kunskapsmässiga sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar 
för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 
utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska 
arbetsformer (1 kap. 2 5). 
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Mål att sträva mot: 
Skolan skall sträva efter att varje elev 

 tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 
 successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan 
 har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokra-

tiska former. 
 
Skolverkets bakgrunds- och motivtexter till läroplanen 
 
Presentation av ”Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för 
bildning (SOU 1992:94)”, Skolverkets bakgrunds- och motivtexter till läroplanen. 
 
Utveckling och inlärning 
(särtryck ur Skola för bildning, 1996, sid. 38) 
Genom att i ett meningsfullt sammanhang använda de kunskaper som till en början är något 
”yttre”, blir de till något ”inre”. Den vuxna kunskapen införlivas på så sätt med barnens egen 
förståelse. De vuxnas kunskaper överförs till barnen genom språket. Genom internalisering av 
språket får barnet tillgång till den vuxna kunskapen. Inlärningen ”går före” utvecklingen och 
skapar en potentiell utvecklingszon. Utvecklingens drivkraft är interaktionen mellan vuxna och 
barn. Via språket får barnet tillgång till de kollektiva begreppen. 
 
Bildning och kunskap 
(särtryck ur Skola för bildning, 1996, sid. 41) 
Individens erfarenheter bestämmer vilken förståelse som är möjlig och därmed lärandet. 
Kommunikativa och praktiska erfarenheter kan inte skiljas från individens kognitiva utveck-
ling. Elevens kunskapsutveckling påverkas av det sociala och språkliga sammanhang skolan 
utgör och de erfarenheter eleverna kan göra där. I läroplanerna anges att skolan skall utvidga 
och fördjupa de kunskaper eleverna kommer med till skolan, och att undervisningen skall 
anknyta till de erfarenheter eleverna har fått utanför skolan. Detta är en viktig princip dels för 
att ny förståelse utvecklas ur tidigare och dels för att det är av värde att betona att allas 
erfarenheter är väsentliga. 
 
De etiska frågornas aktualitet 
(särtryck ur Skola för bildning, 1996, sid. 84-85) 
Etiska och existentiella frågor är och har i alla tider varit grundläggande i människors sökande 
efter identitet och trygghet i tillvaron. Frågor om gott och ont, rätt och fel, sant och falskt är 
”eviga”. De grundläggande värden som dagens samhälle vilar på är inte en gång för alla givna. 
De måste förstås, förankras, försvaras och utvecklas. De normer skolans verksamhet skall 
bygga på; såsom respekt för människans egenvärde och integritet, individens frihet, livets 
okränkbarhet, omsorgen om den som har det svårt, det personliga ansvaret, har en djup 
förankring i vårt land och vår kultur. Det är normer som således har djupa rötter i vår historiska 
utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, humanism och upplysning. 
 
Skolan har i sin kunskapsförmedlande uppgift en viktig roll i att hävda dessa värden och att ge 
en förståelse för hur de vuxit fram och fått förankring i vårt land. Skolan skall också ge 
möjlighet att utveckla ett personligt förhållningssätt till dem och till den grund de vilar på och 
att ge kunskaper för att medvetet kunna ta ställning i olika frågor. 
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Frågor om etik och moral hör hemma inom i stort sett alla ämnesområden i skolan. Religi-
onskunskapsämnet har en viktig roll i att belysa frågor om livsåskådningar och livstolkning i 
vid mening. Frågor om etik och moral hör hemma i skolans vardagsarbete. Det är frågor som 
bör tas upp i sitt naturliga sammanhang i alla de situationer som uppstår i skolans vardag. 
 
Analys av läroplanen och Skola för bildning 
 
Ia. Vilka är de grundläggande värdena? 
Var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekten för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 
svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 
 
Ib. Hur presenteras de, vilka sammanhang och vilka ord används? 
I Lpo-94 presenteras I a under rubriken grundläggande värden. Utvecklas vidare under 
rubriken förståelse och medmänsklighet: Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 
alla som arbetar där. 
 
Under rubriken Skolans uppgifter hittar jag följande: Utbildning och fostran är i djupare mening 
en fråga om att överföra ett kulturarv - värden, där skolan skall vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Skolan skall förmedla de mer beständiga 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Den skall ge 
överblick och sammanhang, eleverna skall få ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsätt-
ningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Det etiska perspek-
tivet är av betydelse, och skall ge grund för och främja elevernas förmåga till personliga 
ställningstaganden. Under rubriken god miljö för lärande står: Eleven skall i skolan möta 
respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 
 
Ic. Kunskap - fostran? 
Under rubriken normer och värden i Lpo-94 står följande: Skolan skall aktivt och medvetet 
påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 
dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Ur särtryck ur Skola för bildning: 
Individens erfarenheter bestämmer vilken förståelse som är möjlig och därmed lärandet. 
Elevens kunskapsutveckling påverkas av det sociala och språkliga sammanhang och de 
erfarenheter eleverna kan göra där. Genom att i ett meningsfullt sammanhang använda de 
kunskaper som till en början är något yttre, blir de till något inre. Den vuxna kunskapen 
införlivas på så sätt med barnens egen förståelse. De vuxnas kunskaper överförs till barnen 
genom språket. Genom internalisering av språket får barnet tillgång till den vuxna kunskapen. 
Jag fortsätter i särtryck ur Skola för bildning. Etiska och existentiella frågor är och har i alla 
tider varit grundläggande i människors sökande efter identitet och trygghet i tillvaron. De 
grundläggande värden som dagens samhälle vilar på är inte en gång för alla givna. De måste 
förstås, förankras, försvaras och utvecklas. Skolan har i sin kunskapsförmedlande uppgift en 
viktig roll i att hävda dessa grundläggande värden, och bör tas upp i sitt naturliga sammanhang 
i alla de situationer som uppstår i skolans vardag. 
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Id. Vems ansvar? 
Den enskilda skolans utveckling: ur Lpo-94. Skolans verksamhet måste utvecklas så att den 
svarar mot uppställda mål. Huvudmannen (kommunen) har ett givet ansvar för att så sker. Den 
dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningen 
för att skolan utvecklas kvalitativt. 
 
Sammanfattning och analys 
De två grunddokumenten Lpo-94 och bakgrunds och motivskriften Bildning och kunskap 
redovisar en hållning ett förhållningssätt gentemot individen, medmänniskor och kunskaps 
utveckling som innebär dels att vardagstillvaron, den sociala och kulturella gemenskapen, de 
språkliga sammanhang som individen både vuxen/barn möter är av stor betydelse. Vidare 
respekten för och aktningen av att det som varje individ bär med sig av kunskaper och erfa-
renheter måste ligga till grund för ny kunskap. Utveckling menar skrifterna är i djupare mening 
en fråga om att överföra ett kulturarv-värden, där skolan skall vara ett stöd för familjerna i det 
gemensamma utvecklingsarbetet. Medvetenheten om det egna och delaktighet i det gemen-
samma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla och gestalta. Aktiviteten 
frågande - söka svar den pedagogiska hållningen. Varför står det så här? 
 
Utvecklingen av skolan, forskningen på skolans område har inte stått still historiskt sett. Hur 
kunskapsutveckling (goda värden) går till tvistar inte forskningen längre så mycket om. Att få 
ta ansvar för sitt eget lärande i samarbete med andra individer är en lång och svår väg att vandra. 
Stora krav ställs på den omgivning som finns i skolan lärare, övrig personal och föräldrar. 
Förståelsen för och vikten av att synliggöra värdegemenskapen och kunskapsprocessen på 
skolan aktualiseras i skrifterna. Om skolan skall utvecklas så att den svarar mot uppställda mål 
måste huvudmannen (kommunen) se till att resurser finns, fortbildning av personalen tillskapas 
så att skolan utvecklas kvalitativt. 
 
Presentation av Sandvikens kommuns skolplan 
Kommunens ansvar: (bil. skolplan sid. 26) Kommunen har ansvar för att ge dess barn och 
ungdomar en utbildning som gör det möjligt för dem att utvecklas vidare i ett livslångt lärande. 
Den grundläggande utbildningen är basen för samhällets utveckling och välstånd. Kommunens 
skolplan skall därför ses som ett politiskt styrdokument, ett stöd för skolans personal samt en 
markering av att skolan är en av de mest angelägna verksamheterna för kommunen. 
 
Kommunfullmäktige styr verksamheten för barn och ungdomar i Sandviken genom: 

 Barn- och ungdomspolitiska plattformen 
 skolplanen för perioden 1995-1998 

 
Detta innebär att all verksamhet för våra barn och ungdomar skall syfta till, 
att underlätta varje individs utveckling till en harmonisk människa. 
att tillförsäkra varje individ kunskaper, färdigheter, värderingar och handlingskraft för ett 

livslångt lärande. 
att hos barn och ungdomar utveckla ett demokratiskt synsätt samt aktning och respekt för 

individen i ett mångkulturellt samhälle. 
att den verksamhet som erbjuds inom barnomsorg, skolbarns omsorg, skola och fritid skall 

utformas utifrån helhetsperspektivet och framtidens behov så att den bidrar till individens 
utveckling. 

 
Styrelsen för skolan har att anslå de medel samt organisera verksamheten så att de politiska 
målen uppnås. Med styrelse för skolan avses för grundskolan och särskolan områdesstyrelse. 
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Skolans ledning (bil. skolplan sid. 28) 
För ledning av skolverksamheten skall enligt skollagen finnas en rektor, som har en nyckelroll 
när det gäller att förverkliga den nationellt likvärdiga och kvalitativt högtstående skolan. Rektor 
skall, som arbetsgivarens företrädare vara pedagogisk ledare för verksamheten i skolan, verka 
för att undervisningen utvecklas, ha daglig kontakt med arbetet i skolan och vara chef för 
personalen. 
 
Skolbarnsomsorg och sexårsverksamhet bör ingå i en grundskolerektors ansvarsområde. Det 
decentraliserade resultatansvaret innebär att varje enhet/skola har ansvar för att uppsatta mål 
nås, såväl ekonomiskt och kvalitetsmässigt samt har rätt att själv besluta i frågor som rör 
verksamheten inom givna mål, ramar och riktlinjer. 
 
Styrelsen för skolan ansvarar för att rektor ges det administrativa stöd som krävs för fullgö-
rande av det pedagogiska ledarskapet. 
 
Elev- och föräldrainflytande: (bil. skolplan sid. 29) 
Elever och föräldrar skall fortlöpande hållas informerade om skolans verksamhet och därmed 
ges möjlighet att påverka beslut. 
 
En av skolans huvuduppgifter är att fostra eleverna i grundläggande demokratiska värderingar 
och arbetsformer. Eleverna skall tränas i att successivt ta större ansvar för sin egen utbildning 
samt uppmuntras att ta gemensamt ansvar för skolan i stort. 
 
Elevernas deltagande i planeringen av undervisningen skall framgå av den lokala arbetsplanen 
och öka i takt med elevernas ålder. Elevinflytandet kräver såväl föräldrarnas som personalens 
stöd för att kunna utvecklas. Elevrådens ställning skall stärkas och deras arbete stimuleras. 
Skolan skall genom sin organisation och planering skapa sådana arbetsförhållanden att eleven 
får ett verkligt inflytande över det dagliga arbetet. Inriktningsmålet är att detta skall gälla alla 
elever. 
 
Föräldrar och skolans personal bör komplettera varandra, utbyta erfarenheter och fungera som 
en enhet kring elevens skolgång. Överensstämmande budskap från hem och skola underlättar 
för eleven. 
 
Samtliga program skall utformas för att ”möta eleven på elevens villkor” och ge verktyg till 
ökad kommunikationsförmåga, ett krav som är särskilt viktigt när det gäller det individuella 
programmet. 
 
Skolhälsovård och elevvård (bil. skolplan sid. 31) 
Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och skall verka för en god arbetsmiljö i såväl 
psykiskt som fysiskt avseende. Den förebyggande verksamheten, som utgör det viktigaste, 
bedrivs i form av hälsokontroller, hälsofostran, vaccinationer, samlevnadsundervisning och 
viss sjukvård. Klassföreståndaren är genom sin elevkännedom en central person för elevens 
välbefinnande. Det är hon/han som tidigt kan uppmärksamma problem som t ex inlärnings-
svårigheter, mobbing och omotiverad frånvaro. 
 
Skolkurator och psykolog är en viktig resurs i detta arbete både som ett viktigt stöd för lärarna 
och en trygghet för många elever och föräldrar. Vid varje skola skall finnas en handlingsplan 
för bemötande av trakasserier, mobbing, våld och drogmissbruk samt en krisplan. 
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Undervisning (bil. skolplan sid. 32) 
Kunskaper och färdigheter: Skolan skall utvecklas till ett kunskapscentrum i vilket elever, 
personal, föräldrar och andra kan söka och utveckla kunskap och färdigheter, värderingar och 
handlingskraft för ett liv under 2000-talet och för ett mångkulturellt samhälle. Områden som 
enligt den nationella utvärderingen särskilt behöver utvecklas är undervisningen i matematik, 
naturvetenskapliga ämnen och teknik liksom problemlösning och tillämpning av kunskaper. 
Detta kan med fördel kombineras med estetisk verksamhet. 
 
Kunskapssyn (bil. skolplan sid. 32) 
Utgångspunkt för verksamheten i skolan skall vara elevens nyfikenhet och lust att lära samt 
elevens medansvar för sitt eget kunskapsinhämtande. Undervisningen skall organiseras och 
planeras så att eleven genom ett laborativt och undersökande arbetssätt själv kan söka sin 
kunskap med läraren som handledare och inspiratör. Skolbiblioteket har i detta sammanhang en 
central och viktig roll. 
 
Internationalisering (bil. skolplan sid. 33) 
Utifrån den samhällsutveckling som idag sker skall en medveten och gedigen satsning göras på 
främmande språk liksom ett intensivt arbete för etablerande av internationella kontakter. Här 
kan informationstekniken vara ett hjälpmedel. Eleverna skall bibringas respekt och förståelse 
för såväl inhemska minoriteters som andra folks kulturarv. Det nordiska och internationella 
samarbetet i stort skall stärkas och de redan nu fungerande vänortskontakterna skall vidareut-
vecklas. 
 
Jämställdhet 
Jämställdhet i skolan innebär att skolan skall ge flickor och pojkar likvärdiga villkor och 
förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla förmåga som människa. Detta 
förutsätter kunskaper om skillnader, likheter och olikheter mellan könen och könstillhörighe-
tens betydelse för skolan. I varje skola skall finnas en jämställdhetsplan. 
 
Jämlikhet 
Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att personalen skall 
utforma verksamhet och organisation så att varje elevs utvecklingsmöjligheter tas tillvara och 
att alternativa vägar står öppna för fortsatta studier. Elever med läs-, skriv- och talsvårigheter 
skall särskilt uppmärksammas. Detta innefattar såväl förskolan som hela skolväsendet i 
kommunen. 
 
Personalutveckling och fortbildning (bil. skolplan sid. 34) 
Fortbildning skall vara kommunens instrument att möjliggöra för personal att möta de föränd-
ringar som föranleds av olika skäl. 
 

 skolreformer och andra förändringar i samhället 
 utveckling och förnyelse av skolans ämnen samt annan vetenskaplig och/eller teknisk 

utveckling 
 pedagogiskt nytänkande 
 arbetslivskontakter lämpligen på elevfria arbetsdagar. 
 kommunala mål angivna i skolplanen 
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Analys skolplan Sandvikens kommun 
Ia. Vilka är de grundläggande värdena? 
Under rubriken Kommunens ansvar (bil. sid. 26) finns följande formuleringar. All verksamhet 
för våra barn och ungdomar skall syfta till; 
att underlätta varje individs utveckling till en harmonisk människa, 
att tillförsäkra varje individ kunskaper, färdigheter, värderingar och handlingskraft för ett 

livslångt lärande. 
att hos barn och ungdomar utveckla ett demokratiskt synsätt samt aktning och respekt för 

individen i ett mångkulturellt samhälle. 
 
Ib. Hur presenteras värdena, vilka sammanhang och vilka ord används? 
I skolplanen presenteras värden under rubriken kommunens ansvar. Rubriken elev och för-
äldrainflytande (bil. sid. 29) innehåller följande. En av skolans huvuduppgifter är att fostra 
eleverna i grundläggande demokratiska värderingar och arbetsformer. Eleverna skall tränas i att 
successivt ta större ansvar för sin egen utbildning. Skolan skall genom sin organisation och 
planering skapa sådana arbetsförhållanden att eleven får ett verkligt inflytande över det dagliga 
arbetet. Föräldrar och skolans personal bör komplettera varandra och utbyta erfarenheter. 
Undervisning (bil. sid. 32) Skolan skall utvecklas till ett kunskapscentrum i vilket elever, 
personal, föräldrar och andra kan söka och utveckla kunskap och färdigheter, värderingar och 
handlingskraft. Jämställdhet (bil. sid. 33) innebär att skolan skall ge flickor och pojkar likvär-
diga villkor och förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla förmåga som 
människa. 
 
Ic. Kunskap-fostran? se svar Ib. 
 
Id. Vems ansvar? 
Organisation och ledning (bil. sid. 28) Rektor skall som arbetsgivarens företrädare vara 
pedagogisk ledare för verksamheten i skolan. Verka för att undervisningen utvecklas, ha daglig 
kontakt med arbetet i skolan och vara chef för personalen. Undervisning (bil. sid. 32) Under-
visningen skall planeras och organiseras så att eleven genom ett laborativt och undersökande 
arbetssätt själv kan söka sin kunskap med läraren som handledare och inspiratör. Jämlikhet 
(bil. sid. 33) Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att 
personalen skall utforma verksamhet och organisation så att varje elevs utvecklingsmöjligheter 
tas till vara. 
 
Sammanfattning analys 
Kommunens skolplan innehåller få ord och meningar om grundläggande värden; underlätta 
varje individs utveckling till en harmonisk människa, utveckla ett demokratiskt synsätt samt 
aktning och respekt för individen i ett mångkulturellt samhälle, tillförsäkra varje individ 
kunskaper, värderingar för ett livslångt lärande. Under rubriken elev och föräldrainflytande, 
hittar jag orden fostra eleverna i värderingar, träna eleverna i att ta större ansvar. Vad betyder 
det? Får elevens frågor någon dignitet? Det finns ingen förklarande mening i texten, det är 
väldigt mycket upp till var och en att lägga egna värderingar i begreppen, och vad är kunskap 
och vad är fostran? Man kan tolka det som om, när det gäller rent kunskapsinhämtande så är det 
kunskap och när det gäller värderingar så är den kunskapen inte lika viktig utan den fostras man 
till. (utbyter erfarenheter med föräldrarna) Arbetsförhållanden skall skapas så att eleven får 
verkligt inflytande över det dagliga arbetet. Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och personalen skall utforma verksamhet och organisation så att varje elevs 
utvecklingsmöjligheter tas till vara är meningar som kan tolkas till de grundläggande värden 
som finns i grundlagen. Jag tycker att sammantaget speglar dokumentet en allt för allmänt 
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hållen beskrivning av vad kommunen skall ha ansvar för. Intentionerna i den nya läroplanen 
speglas i mycket ringa grad när det gäller pedagogisk hållning och grundvärderingar. 
 
Presentation av den lokala arbetsplanen 
Norrsätra rektorsområde, Arbetsplan (bil. arbetsplan sid. 36) 
Integrerad verksamhet som består av: 
 

 Skolförberedande verksamhet 
 Skola årskurs 1-6 
 Skolbarnomsorg 7-12 år 

 
Vi arbetar mot gemensamma mål och normer för att ge barnen helhet, trygghet och kontinuitet i 

deras utveckling. 
För att främja barnens allsidiga utveckling samarbetar vi i arbetslag och därigenom kommer 

allas kompetens och erfarenheter barnen tillgodo. 
Vi arbetar för att en ömsesidig respekt skall genomsyra all verksamhet 
För att motverka mobbning och trakasserier tränas ”våra” barn i social samvaro och etik för att 

bli socialt kompetenta i ett livslångt perspektiv. 
Vi vill att alla skall ta ett medvetet ansvar för vår miljö. 
Vi strävar efter att varje barn bibehåller och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära. 
Vi vill att alla skall fä tillägna sig användbara kunskaper och bli medvetna om olika sätt att lära. 
Vi vill att alla skall lära sig att arbeta självständigt och tillsammans. 
Vi vill att alla skall ta ett personligt ansvar för sitt arbete och sin arbetsmiljö, anpassat efter 

mognad. 
Vi vill att alla barn skall ha ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 

innehåll. Detta inflytande skall öka med stigande ålder. Samarbetet mellan skolan och 
hem bygger på ömsesidig respekt och förståelse och vi skall alla arbeta för att främja 
samverkan med föräldrarna. 

Vi som arbetar i skolan skall klargöra för barn och föräldrar vilka mål verksamheten har, vilka 
krav och förväntningar skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter barn och 
föräldrar har. 

Vi skall vara öppna för kontakter med verksamheter utanför skolan. 
 
Prioriterade områden (bil. arbetsplan sid. 37) 
Sandvikens kommun har i sin skolplan prioriterat 
 

 Organisation och ledning 
 Kunskapssyn 
 Demokrati och inflytande 
 Västra områdesstyrelsen har i sin verksamhetsplan prioriterat 
 Barn, ungdoms och föräldrainflytande 
 Kunskapssyn 
 Barn och elevvård 

 
En demokratisk skola (bil. arbetsplan sid. 38) 
Klassråd/samling där för barnen viktiga frågor behandlas. Dessa utgör ett viktigt forum för 
demokratisk fostran där man lär sig - föra fram åsikter, - argumentera, - acceptera 
majoritetsbeslut, - mötesteknik, - lösa konflikter, - lyssna på andra. 
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Vår kunskapssyn (bil. arbetsplan sid. 39) 
Vi vill lära barnen lära för livet - genom att de 

- ökar sin förmåga att reflektera 
- ökar tilltron till det egna tänkandet 
- lär sig respektera andras åsikter 
- lär sig att arbeta i grupp 

Vi vill att barnen skall uppfatta sitt arbete meningsfullt. 
Vi vill medverka till att barnen erhåller en Livskompetens i form av 

- kunskaper 
- social kompetens 
- medkänsla och inlevelseförmåga 
- självtillit 

Detta vill vi uppnå genom att; möta varje barn där det befinner sig, ta vara på de förkunskaper 
barn har. Visa respekt för och inlevelse i barnets behov, bejaka vår naturliga vuxenauktoritet 
utan att hämma, kränka eller inskränka och vara förebilder. 
 
Barn - Elevvård (bil. arbetsplan sid. 40) 
För att möjliggöra för alla barn så bra förutsättningar som möjligt vill vi stäva efter att alla barn 
får vara olika, möta alla barn med stor respekt. Alla barn har ”rätt” att bli sedda, att få upp-
muntran och stöd. möta barnen på deras nivå. all personal, barn och föräldrar tar sitt ansvar. 
 
Analys lokala arbetsplanen 
Ia. Vilka är de grundläggande värdena? 
Gemensamma mål (bil. sid. 36) Vi arbetar för att en ömsesidig respekt skall genomsyra all 
verksamhet. För att motverka mobbning och trakasserier tränas våra barn i social samvaro och 
etik för att bli socialt kompetenta i ett livslångt perspektiv. Vi vill att alla skall ta ett medvetet 
ansvar för vår miljö. 
 
Ib. Hur presenteras de, vilka ord används och i vilka sammanhang? 
I lokala arbetsplanen presenteras de grundläggande värdena under gemensamma mål (se Ia.) 
Vidare (bil. sid. 36) Vi vill att alla skall få tillägna sig användbara kunskaper och bli medvetna 
om olika sätt att lära. Alla barn skall ha ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll. Detta inflytande skall öka med stigande ålder. 
 
Ic. Kunskap-fostran? 
Under rubriken vår kunskapssyn (bil. sid. 39) Vi vill medverka till att barnen erhåller en 
livskompetens i form av kunskaper, social kompetens, medkänsla och inlevelseförmåga och 
självtillit. Detta vill vi uppnå genom att möta varje barn där de befinner sig, ta vara på de 
förkunskaper som barn har, visa respekt för och inlevelse i barnets behov, (bil. sid. 40) bejaka 
vår naturliga vuxenauktoritet utan att hämma, kränka eller inskränka och slutligen vara 
förebilder. 
 
Id. Vems ansvar? 
Under rubriken barn och elevvård (bil. sid. 40) För att möjliggöra för alla barn så bra förut-
sättningar som möjligt vill vi sträva efter att all personal, barn och föräldrar tar sitt ansvar. 
 
Sammanfattning analys 
Den lokala arbetsplanens intentioner i text sammanfaller i mångt och mycket med intentionerna 
i Lpo-94. Ömsesidig respekt genomsyrar verksamheten. De skall tillägna sig användbara 
kunskaper i ett socialt sammanhang. Barnen skall ha ett reellt inflytande på arbetssätt och 
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arbetsformer. Hur skall den meningen tolkas? Finns det plats för barnens egna frågor 
-funderingar? Under rubriken kunskapssyn finns ett avsnitt om förhållningssätt. Möta varje 
barn där det befinner sig, ta vara på de förkunskaper som barn har, visa respekt för och inlevelse 
i barnets behov. Hur slår det igenom i klassrummet? Får man göra det som intresserar just idag? 
Dokumentet genomsyrar som jag antyder i början av sammanfattningen ett förhållningssätt 
som pedagog/medmänniska som ligger i linje med grunddokumenten Lpo-94 och Bildning och 
kunskap. Dokumentet andas en grundton som sätter individen i centrum. Ansvaret för att alla 
barn får ut allt läggs på alla i den sociala gemenskapen. Hur gör den ansvarige rektorn för att 
förverkliga alla dessa fina ord? 
 
Intervju med en rektor 
Intervju med rektor Bodil Mellgren Norrsätraskolan Sandviken. h.t. 1996 v. 40. Efter en kort 
pratstund där vi presenterade oss för varandra och utbytte artigheter, påbörjades intervjun med 
att bandspelaren startades. 
 
Hur kom du i kontakt med styrdokument - läroplaner för första gången? 
Ja-a, om du menar grundskolan, jag vet inte hur mycket du vet om mig. Alltså för mig är det 
ingen nyhet. Jag har arbetat 25 år inom landstinget, 8 år som skolledare - vårdskolan, lärare och 
i grunden som barnmorska. Där arbetade vi ofta med läroplaner - styrdokument. När jag 
påbörjade rektorstjänsten här på Norrsätraskolan var det inget nytt för mig. Första halvåret på 
tjänsten användes den gamla läroplanen som grund för rektorstjänsten. Men sedan signalerades 
det om den nya. Förarbeten, intentioner den processen har jag fått delta i. 
 
Hur upplever du att du som rektor fick sätta dig in i den nya läroplanen Lpo-94? 
Funktionen som rektor innebar att arbetsgivaren anordnade temadagar, konferenser m.m. Det 
skulle komma en ny läroplan och jag tog egna initiativ, jag väntade inte på att allt skulle bli 
serverat. Pressen uppmärksammade läroplanen, det läste jag. Hade även förmånen att i 
samband med rektorstjänsten, ett av mina krav, få en rektorsutbildning. Där fick jag tillfällen, 
mer än jag gjort tidigare, sätta mig in i läroplanen och diskutera riksdagsbeslutet. 
 
Hur upplever du att Lpo-94 tar upp kunskapsbegreppet kontra socialkompetens? 
För mig är det ingen kollision. Har vi inte människor som fungerar socialt, har alltså en bit kvar. 
Det är hm., så jag tror egentligen att nya läroplanen är av större vikt för skolan än vad vi riktigt, 
riktigt fattar. Därför att som styrdokument är den egentligen väldigt vid och det kan ju tas som 
någonting som är ofarligt och kan tyckas såvitt att det egentligen inte säger någonting. Men 
samtidigt så vill vi också med ett brett styrdokument ge möjligheter. Läroplanen andas överallt, 
tycker jag, en grundton som handlar om ett förhållningssätt -grundvärdering till våra med-
människor det är klart och tydligt, och det är att vara med och forma morgondagens sam-
hällsmedborgare, utifrån den egna sociala kompetens som individen besitter. Det är inte bara 
runt faktakunskaper individer byggs upp. 
 
Hur agerar du som arbetsledare/pedagogisk ledare på den här skolan för att förverkliga 
(implementera) intentionerna om förhållningssätt? 
Vi ägnade mycket tid till att diskutera det mest grundläggande målen i dokumenten för 
verksamheten, de övergripande målen för verksamheten, när läroplanen kom. Hösten innan den 
skulle gälla, ägnade vi tre intensiva dagar tillsammans åt den. Vi gick hem emellan och sov, 
men fortsatte oförtrutet i grupper att diskutera nästa dag. Penetrerade och ältade, ältade och 
ältade egentligen ursprunget och embryot till vår lokala arbetsplan (se bilagor). Vi tog inte bara 
dom där tjusiga orden som stod där utan de ältades om och om igen och vilka konsekvenser det 
skulle innebära för lärarna. Redan då upptäckte man både att det fanns en rädsla och en 
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entusiasm, egentligen så är det inte så vansinnigt stora förändringar tycker jag. Det här är väl 
egentligen det som stått i den gamla läroplanen också fast kanske på ett annat sätt. Man har 
försökt hitta en förklaringsmodell till det man vill förändra. 
 
Hur har du arbetat med personalen runt reflektionen existentiella frågor - förhållningssätt? 
Om jag uttrycker mig så här. Jag vill inte förstöra dina frågor, men egentligen är du inne på att 
det handlar om att vi är förebilder, att vi oavsett om vi jobbar som lärare eller något annat så är 
vi viktiga förebilder för eleven i dess utveckling. Så har vi bara i vårt sätt att uppträda och möta 
varandra, en bild som speglar en grundsyn. Det kan jag väl säga att det för mig har varit det 
viktigaste som rektor för grundskolan i Norrsätra. Så har jag mer och mer sett det som det är 
inte det här att komma med tjusiga fortbildningspaket, att nu skall du få gå på en kurs och få mer 
kunskap inom något område. Utan varenda dag så känner jag att i allting det jag gör så måste 
jag visa att jag är lika viktig som förebild för min personal som lärarna är förebild för sina 
elever. Så alla handlingar jag gör, ibland kan man få dåligt samvete när man i efterhand 
upptäcker vad svårt det här är. Men jag får ändå dagligen bevis för detta, hur jag förhåller mig 
till saker, hur jag uppträder, hur jag bemöter, hur jag resonerar det ger effekt även på andra. För 
att jag är av den inställningen att då vi kommer in på såna här saker som har med människosyn 
att göra, var jag lägger mina grundläggande värderingar. Det handlar om att skapa tillfällen att 
tvingas att fundera över var man står själv. Då måste jag också som rektor visa att dom här 
frågorna är viktiga. Att jag hela tiden i verksamheten ser till att skapa förutsättningar för min 
personal att få sitta ner med varandra i olika konstellationer och reflektera över dessa frågor. 
 
Hur gör du då, går det att prioritera dessa frågor? 
Du kan ju ta ett dokument som vi nu har framför oss, och säger att det står att vi skall interna-
lisera (införliva till något inneboende i dig själv) de goda värdena. Javisst, alla ställer sig bakom 
men samtidigt … samtidigt vet vi att några har svårt med detta. Utan här gäller det att alltid 
försöka visa att det här med förebilder och förhållningssätt mot medmänniskor är viktigt. 
Bemötandet varje dag oavsett om jag är rektor eller vaktmästare skall vara något som skall 
märkas. Men resan dit att förstå vikten av budskapet kan vara individuell. Arbetsplanen (se 
lokala arbetsplanen Norrsätraskolan) är inte bara en beskrivning utan även en ram som 
kontinuerligt i vardagen lyfts fram i det praktiska arbetet-handlandet. Arbetslag, arbetsenheter, 
arbetsgrupper m.m. Primärt som pedagog är förhållningssättet A och O. 
 
Hur ser du på skolplanen för Sandvikens Kommun? 
Styrdokumentet är en omskrivning av Lpo-94. Måste i och för sig finnas men går att diskutera. 
 
Vi har nu pratat om förhållningssätt, internalisering, implementering m.m. Om vi tittar på den 
lokala arbetsplanen för skolan. Hur kommer det sig att livskompetens finns under rubriken vår 
kunskapssyn? 
Kunskaper för mig är inte att kunna rabbla upp Västmanlands sjöar eller städer, det är en form 
av kunskaper. Kunskaper är ju så, är ju så mycket mer. Men egentligen så är ju den sociala 
kompetensen en del av kunskapsinnehållet på skolan. Men det som har gjort att vi ändå har valt 
att sätta upp att livskompetens, spalta upp det så här, det handlar om det vi kanske normalt 
arbetar med. Vad gör vi med våra kunskaper som vi övat på? Vi behöver ändå lära oss att läsa, 
skriva, och lyssna också som vi satt upp. Det är därför vi har valt att spalta upp det i dessa grenar 
och för att nå helheten så finns begreppet livskompetens med. Hela individens utveckling är 
mycket viktig. 
 
Intervjun avslutades och jag tackade Bodil M för att hon gav mig tid, utrymme och ett trevligt 
samtal. 
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Analys intervju rektor 
Ia. Vilka värden? 
sid. 40. att vi är förebilder, att vi oavsett om vi jobbar som lärare eller något annat så är vi 
viktiga förebilder för eleven i dess utveckling. Så har vi bara i vårt sätt att uppträda och möta 
varandra, en bild som speglar en grundsyn. 
 
Ib. Hur presenteras värdena, vilka sammanhang och vilka ord används? 
Reflektionen existentiella frågor - förhållningssätt? (sid. 40). Det handlar om att skapa tillfällen 
att tvingas att fundera över var man står själv. Då måste jag också som rektor visa att dom här 
frågorna är viktiga. Att jag hela tiden i verksamheten ser till att skapa förutsättningar för min 
personal att få sitta ner med varandra i olika konstellationer och reflektera över dessa frågor, 
saker som har med människosyn att göra, var jag lägger mina grundläggande värderingar. 
Kunskapssyn - livskompetens (sid. 42). Men egentligen så är ju den sociala kompetensen en del 
av kunskapsinnehållet på skolan. För att nå helheten så finns begreppet livskompetens med. 
 
Ic. Kunskap-fostran? se svar Ia och Ib. 
 
Id. Vems ansvar? 
Arbetslag, arbetsenheter, arbetsgrupper m.m. Primärt som pedagog är förhållningssättet A och 
O. Vårt sätt att uppträda och möta varandra, en bild som speglar en grundsyn, har varit det 
viktigaste för mig som rektor för grundskolan i Norrsätra. (sid. 40) 
 
Sammanfattning analys 
Rektor pekar på det viktiga i att vara en god förebild som människa och att det är en grundsyn 
som speglar de grundläggande värdena på skolan. (Förhållningssättet mot medmänniskor.) Hon 
tar ansvar och skapar förutsättningar för reflektion för personalen över begrepp som männi-
skosyn, grundläggande värden, livskompetens och kunskapsinnehåll. Det jag saknar i svaren är 
kopplingen mellan grundläggande värden och barnens frågor om livet - livsfrågorna. Att 
barnens egna frågor får en framskjutande plats i den pedagogiska hållningen. Det vore väldigt 
intressant att göra en verksamhetsundersökning på den här skolan. Intervjua lärare och elever 
för att se vad samma frågor fick för svar. 
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Diskussion 
 
Jag börjar det här avsnittet med en genomgång av relationerna mellan de statliga, kommunala, 
och lokala dokumenten. 
 
När det gäller vilka grundläggande värden som tas upp i dokumenten är det statliga Lpo-94 klar 
och precis i begreppen ex. allas lika värde, solidaritet med svaga och utsatta. Medan den 
kommunala skolplanen använder begrepp som ex. underlätta utveckling till en harmonisk 
människa, tillförsäkra individen värderingar för livslångt lärande och utveckla ett demokratiskt 
arbetssätt. Lokala arbetsplanen använder begrepp som ömsesidig respekt, alla barn har rätt att 
bli sedda och socialt kompetenta. Jag funderar var de grundläggande precisa och odiskutabla 
värdena tar vägen i dokumenten från kommunen och den lokala arbetsplanen? Det verkar som 
om man räknar med att alla människor förstår att Lpo-94 ligger som grund för dokumenten, 
utöver detta skrivs en skolplan resp. arbetsplan, och då kan inte samma språkbruk användas, 
eller? 
 
De statliga dokumenten lägger in de grundläggande värderingarna i den kunskapsförmedlande 
uppgiften och att de skall tas upp i sitt naturliga sammanhang i alla situationer som uppstår i 
skolans vardag medan den kommunala skall fostra eleverna i grundläggande demokratiska 
värderingar. Den lokala arbetsplanen vill medverka till att barnen erhåller en livskompetens i 
form av kunskaper, social kompetens, medkänsla och självtillit. De lägger in den formuleringen 
under sin kunskaps syn. Varav denna skiljelinje? Vore det inte bra om begreppen samordnades 
så att inga feltolkningar gjordes. 
 
Ansvaret för att utveckling sker mot uppställda mål enligt de statliga dokumenten ligger på 
kommunen. Den dagliga ledningen av rektor och lärarnas professionella ansvar är en förut-
sättning för att skolan utvecklas kvalitativt. Den kommunala skolplanen ser rektor som 
arbetsgivarens företrädare och ledare av den pedagogiska verksamheten. Personalen/lärarna 
som handledare och inspiratörer till eleven som genom undersökande arbetssätt själv kan söka 
kunskap. Den lokala arbetsplanen föreskriver allas ansvar personalens, föräldrarna och barnen. 
Sammantaget finns det skiljelinjer i tolkningen av de olika texterna. Det kan bero på en mängd 
olika faktorer ex. olika grundvärderingar hos dem som har fått i uppdrag att formulera skriv-
ningarna. De kan också bestå i att man tolkar andemeningen i de bakgrunds och motivtexter 
som ligger till grund för Lpo-94 olika. Hur går teori och praktik/handling ihop? Slutsatser som 
kan dras efter den genomgång som gjorts av materialet är att min tes/fråga bekräftades i de 
statliga styrdokumenten men ej i de två övriga. Om grundläggande värden, kunskap och lärande 
har med varandra att göra bekräftades också av de statliga styrdokumenten men ej av de 
kommunala och lokala. Materialet som jag använt till analysen har gått att använda bra, 
kompletterande intervjuer har säkert förhöjt värdet av undersökningen. 
 
I ett större sammanhang ser jag ett fortsatt diskuterande på skolor om grundläggande värden 
som en nödvändighet. Fortbildning av personalen, ge tid till reflektioner. Fortsätter de stora 
nedskärningarna inom skolans område får vi allt svårare att nå vårt mål. Politikerna som har 
ansvaret för skolan måste ta sitt ansvar. 
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Varför skolplan? 
 
 
I skollagens 2 kapitel 8 står: 

I 

 
 
alla kommuner skall det finnas en av kom-
munfullmäktige antagen skolplan som visar 
hur kommunens skolväsende skall gestaltas 
och utvecklas. 
Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder 
som kommunen avser att vidta för att uppnå de 
nationella mål som har satts upp för skolan. 
Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt 
utvärdera skolplanen. 
 

 
 
Denna skolplan är en revidering och komplettering av den skolplan som gällt i vår kommun 
för åren 1992-1994 och skall gälla för samtliga skolformer under perioden 1995-1998, men 
kan, om så bedöms nödvändigt, komma att revideras under denna period. 
 

Skolans styrdokument 
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Kommunens ansvar 
 
Kommunen har ansvar för att ge dess barn och ungdomar en utbildning som gör det 
möjligt för dem att utvecklas vidare i ett livslångt lärande. Den grundläggande 
utbildningen är basen för samhällets utveckling och välstånd. Kommunens skolplan 
skall därför ses som ett politiskt styrdokument, ett stöd för skolans personal samt en 
markering av att skolan är en av de mest angelägna verksamheterna för kommunen. 
 
Kommunfullmäktige styr verksamheten för barn och ungdomar i Sandviken genom 

ooo   Barn- och ungdomspolitiska plattformen 

ooo   skolplanen för perioden 1995-1998 
 
Detta innebär att all verksamhet för våra barn och ungdomar skall syfta till 

ooo   att underlätta varje individs utveckling till en harmonisk människa 

ooo   att tillförsäkra varje individ kunskaper, färdigheter, värderingar och hand-
lingskraft för ett livslångt lärande 

ooo   att hos barn och ungdomar utveckla ett demokratiskt synsätt samt aktning och 
respekt för individen i ett mångkulturellt samhälle 

ooo   att den verksamhet som erbjuds inom barnomsorg, skolbarns 

ooo   omsorg, skola och fritid skall utformas utifrån helhetsperspektivet och framti-
dens behov så att den bidrar till individens utveckling. 

 
Styrelsen för skolan har att anslå de medel samt organisera verksamheten så att de 
politiska målen uppnås. 
 
Med styrelse för skolan avses för grundskolan och särskolan områdesstyrelse 
samt för gymnasieskolan och vuxenutbildningen utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden. 
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Organisation och ledning 
 
 
 

Allmänt 

Verksamheten är organiserad i rektorsområden med decentraliserat resultatansvar 
men skall genomsyras av synsättet ”kontinuitet för eleven” från skolstart till 
avslutade gymnasiestudier vilket skall vara vägledande vid framtida nödvändiga 
organisationsförändringar. 
 
Skolenhetens organisation skall utformas så att de nya lärare som rekryteras får 
tjänstgöra utifrån sin behörighet och så att det, särskilt inom grundskolan, blir 
möjligt för läraren att följa sina elever under längre tid/i flera ämnen/kurser. 
 
För att ge bättre förutsättningar för undervisningen, öka personalens inflytande 
samt öka möjligheterna för samverkan organiseras skolan i arbetsenheter. 
 
 
 
Skolans ledning 

För ledning av skolverksamheten skall enligt skollagen finnas en rektor, som har en 
nyckelroll när det gäller att förverkliga den nationellt likvärdiga och kvalitativt 
högtstående skolan. 
 
Rektor skall, som arbetsgivarens företrädare 

 

ooo   vara pedagogisk ledare för verksamheten i skolan 

ooo   verka för att undervisningen utvecklas 

ooo   ha daglig kontakt med arbetet i skolan 

ooo   vara chef för personalen 
 
Skolbarnsomsorg och sexårsverksamhet bör ingå i en grundskolerektors an-
svarsområde. 
 
Det decentraliserade resultatansvaret innebär att varje enhet/skola har ansvar för att 
uppsatta mål nås, såväl ekonomiskt och kvalitetsmässigt samt har rätt att själv 
besluta i frågor som rör verksamheten inom givna mål, ramar och riktlinjer. 
 
Styrelsen för skolan ansvarar för att rektor ges det administrativa stöd som krävs för 
fullgörande av det pedagogiska ledarskapet. 
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Elev- och föräldrainflytande 

Elever och föräldrar skall fortlöpande hållas informerade om skolans verksamhet 
och därmed ges möjlighet att påverka beslut. 
 
En av skolans huvuduppgifter är att fostra 
eleverna i grundläggande demokratiska 
värderingar och arbetsformer. Eleverna 
skall tränas i att successivt ta större ansvar 
för sin egen utbildning samt uppmuntras 
att ta gemensamt ansvar för skolan i stort. 
 
Elevernas deltagande i planeringen av 
undervisningen skall framgå av den lokala 
arbetsplanen och öka i takt med elevernas ålder. Elevinflytandet kräver såväl 
föräldrarnas som personalens stöd för att kunna utvecklas. Elevrådens ställning 
skall stärkas och deras arbete stimuleras. Skolan skall genom sin organisation och 
planering skapa sådana arbetsförhållanden att eleven får ett verkligt inflytande över 
det dagliga arbetet. Inriktningsmålet är att detta skall gälla alla elever. 

 
EFFEKTMÅL: 

Minst 50% av eleverna skall under 
skolplaneperioden anse att de har 
stort eller mycket stort inflytande 

över sin skolgång. 

 
Föräldrar och skolans personal bör komplettera varandra, utbyta erfarenheter och 
fungera som en enhet kring elevens skolgång. Överensstämmande budskap från 
hem och skola underlättar för eleven. 
 
[Efterföljande bildsida ej medtagen här] 
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Val av skola inom de obligatoriska skolformerna 

Vid fördelning av elever på olika skolor skall strävan vara att eleverna får så kort 
skolväg som möjligt. Närliggande skolor i olika områden samverkar vid fördel-
ningen. 
 
Föräldrarna har rätt att välja en annan skola än den som anvisas för det egna barnet, 
förutsatt att den har plats för fler elever. Eventuellt uppkommen skolskjutskostnad 
som följd av val av annan skola bekostas av föräldern. 
 
Flexibel skolstart 

Fr.o.m. läsåret 1997/98 bestämmer föräldrarna om deras barn skall börja skolan vid 
6 eller 7 års ålder. Under övergångstiden tom läsåret 1996/97 avgör styrelsen för 
skolan i vilken mån 6-åringar kan beredas plats. 
 
Skola och barnomsorg 

Ett utökat och förbättrat samarbete mellan skola och barnomsorg ger stora möj-
ligheter att tillgodose barnens utvecklingsbehov på ett allsidigt sätt och skall, där så 
är möjligt, ske inom en gemensam lokalresurs. Genom integrering av fritidshem 
och sexårsverksamhet i skolan samt överförandet av ansvaret för verksamheten på 
rektor ges goda förutsättningar för utveckling av både skola och skolbarnsomsorg 
samt för bättre ekonomisk hushållning. De olika personalgrupperna ges möjlighet 
att tillsammans med elever och föräldrar forma sin skola med stimulerande 
undervisning och integrerad fritidsverksamhet. 
 
Särskolan 

Kommunen är fr.o.m. 1995-01-01 huvudman för särskolan och för Sandvikens del 
ansvarar Östra områdesstyrelsen för verksamheten. Övertagandet av särskolan till 
kommunen innebär en normalisering av särskolan. Normalisering är en process, en 
utveckling, i vilken man tar hänsyn till alla faktorer av betydelse för eleven - både 
hans/hennes egna möjligheter och omgivningens skyldigheter. 
 
Särskoleverksamheten är i olika former integrerad vid några skolor i kommunen. 
 
Utbildning efter grundskolan / Frivilliga skolformer 

Sandvikens gymnasieskola har sedan 
lång tid tillbaka haft ett brett utbud av 
valmöjligheter. I den kursutformade 
gymnasieskolan är målsättningen att i 
samarbete/avtal med kommuner i 
närområdet kunna erbjuda samtliga 16 
program. Vårt eget utbud skall dess-
utom präglas av god framförhållning 
och vara anpassat till de förändringar i samhället som påverkar ungdomars val av 
framtid. 

 
EFFEKTMÅL: 

Andelen intagna efter 
förstahandsval skall överstiga 80%. 
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Samtliga program skall utformas för att ”möta eleven på elevens villkor” och ge 
verktyg till ökad kommunikationsförmåga, ett krav som är särskilt viktigt när det 
gäller det individuella programmet. 
 
Vuxenutbildningen skall verka för att alla 
i Sandvikens kommun kan skaffa sig 
fullständig grundskole- och gymnasie-
kompetens. Den skall även ha ett utbud 
som kompletterar arbetsmarknadens 
behov och som ger verktyg för ökad 
kommunikationsförmåga samt vara 
kompetensgivande för högre studier. 

 
EFFEKTMÅL: 

Andelen sökanden till högskolan 
skall öka med 10% under skolpla-

neperioden. 

 
 

Skola - arbetsliv 

Studie- och yrkesorienteringen (syo) skall ges en mer sammanhängande organisa-
tion genom skolformerna och skall ha en klart formulerad målsättning. 
 
Goda kontakter med arbetslivet är en förutsättning för kvaliteten i gymnasieskolan. 
SSA-rådets roll blir att förbättra samarbetet mellan skolan och arbetslivet genom 
riktade insatser. 
 
Skolhälsovård och elevvård 

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och skall verka för en god ar-
betsmiljö i såväl psykiskt som fysiskt avseende. 
 
Den förebyggande verksamheten, som utgör det viktigaste, bedrivs i form av 
hälsokontroller, hälsofostran, vaccinationer, samlevnadsundervisning och viss 
sjukvård. 
 
Klassföreståndaren är genom sin elevkännedom en central person för elevens 
välbefinnande. Det är hon/han som tidigt kan uppmärksamma problem som t ex 
inlärningssvårigheter, mobbing och omotiverad frånvaro. 
 
Skolkurator och psykolog är en viktig resurs i detta arbete både som ett viktigt stöd 
för lärarna och en trygghet för många elever och föräldrar. 
 
Vid varje skola skall finnas en handlingsplan för bemötande av trakasserier, 
mobbing, våld och drogmissbruk samt en krisplan. 
 

Lokaler 

Ett effektivare nyttjande av skolans lokaler för hela dygnet och året skall efter-
strävas. Skollokalerna skall på icke skoltid kunna nyttjas av annan verksamhet. 
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Undervisning 
 

Kunskaper och färdigheter 

Skolan skall utvecklas till ett kunskapscentrum i vilket elever, personal, föräldrar 
och andra kan söka och utveckla kunskap och färdigheter, värderingar och hand-
lingskraft för ett liv under 2000-talet och för ett mångkulturellt samhälle. 
 
Områden som enligt den nationella utvärderingen särskilt behöver utvecklas är 
undervisningen i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik liksom pro-
blemlösning och tillämpning av kunskaper. Detta kan med fördel kombineras med 
estetisk verksamhet. 
 
Informationsteknologi 

Informationsteknologins möjligheter skall tas tillvara i den dagliga undervisningen 
och användas som ett effektivt hjälpmedel, bland andra, för elevens utveckling och 
kunskapsinhämtning. 
 
Kunskapssyn 

Utgångspunkt för verksamheten i skolan skall vara elevens nyfikenhet och lust att 
lära samt elevens medansvar för sitt eget kunskapsinhämtande. Undervisningen 
skall organiseras och planeras så att eleven genom ett laborativt och undersökande 
arbetssätt själv kan söka sin kunskap med läraren som handledare och inspiratör. 
Skolbiblioteket har i detta sammanhang en central och viktig roll. 
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Miljöundervisning 

Skolan har en viktig uppgift att ge barn och ungdomar sådana kunskaper och 
färdigheter att de kan ta ansvar för och påverka betingelserna för en god miljö. 
 
Skolan i Sandvikens kommun ska visa sitt ansvar för vår gemensamma miljö 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt miljöfrågorna och kretsloppstänkandet 
vilket skall framgå av de lokala arbetsplanerna. 
 
Internationalisering 

Utifrån den samhällsutveckling som idag sker skall en medveten och gedigen 
satsning göras på främmande språk liksom ett intensivt arbete för etablerande av 
internationella kontakter. Här kan informationstekniken vara ett hjälpmedel. 
 
Eleverna skall bibringas respekt och förståelse för såväl inhemska minoriteters som 
andra folks kulturarv. 
 
Det nordiska och internationella samarbetet i stort skall stärkas och de redan nu 
fungerande vänortskontakterna skall vidareutvecklas. 
 
Kultur 

Genom undervisningen skall eleverna få ta del av olika kulturinslag och få möjlighet att 
själva uttrycka sig konstnärligt och skapande. Kulturverksamheten har stor betydelse 
för elevernas utveckling och inlärning samt utgör ett självklart och viktigt inslag i 
skolans vardag där Kulturskolan har en viktig roll. 
 
Hembygden 

Då ett samhälles utveckling avläses i ett historiskt perspektiv är det mycket viktigt 
att eleverna får goda kunskaper om sin hembygd och dess historia. 
 
Jämställdhet 

Jämställdhet i skolan innebär att skolan skall ge flickor och pojkar likvärdiga 
villkor och förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla förmåga som 
människa. Detta förutsätter kunskaper om skillnader, likheter och olikheter mellan 
könen och könstillhörighetens betydelse för skolan. 
 
I varje skola skall finnas en jämställdhetsplan. 
 
Jämlikhet 

Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att 
personalen skall utforma verksamhet och organisation så att varje elevs utveck-
lingsmöjligheter tas tillvara och att alternativa vägar står öppna för fortsatta studier. 
Elever med läs-, skriv- och talsvårigheter skall särskilt uppmärksammas. Detta 
innefattar såväl förskolan som hela skolväsendet i kommunen. 
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Personalutveckling och 
fortbildning 

Fortbildning skall vara kommunens instrument att möjliggöra för personal att möta 
de förändringar som föranleds av olika skäl 

ooo   skolreformer och andra förändringar i samhället 

ooo   utveckling och förnyelse av 
skolans ämnen samt annan ve-
tenskaplig och/eller teknisk ut-
veckling 

 
EFFEKTMÅL: 

Minst 50% av medel anslagna till 
personalutveckling/fortbildning 

skall användas för att tillföra 
verksamheten nya arbetssätt och 

arbetsformer. 

ooo   kommunala mål angivna i skol-
planen 

ooo   pedagogiskt nytänkande 

ooo   arbetslivskontakter - lämpligen på 
elevfria arbetsdagar. 

 

 

Arbetsmiljö 
Samtliga skolor skall inrymma undervisningslokaler med tidsenlig utrustning och 
undervisningsmateriel så att elever och personal kan arbeta konkret, laborativt och 
undersökande samt ha en för åldersstadiet väl anpassad såväl inomhus- som 
utomhusmiljö. Allergiaspekten skall tas med vid skyddsronder. 
 
Vid skyddsronder skall eleverna vara representerade. 
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Uppföljning och utvärdering 
Skollagen anger att det är kommunen själv som ”skall kontinuerligt följa upp 
samt utvärdera skolplanen”. Den kommunövergripande uppföljningen av 
skolplanen sker med årliga enkäter till ett urval elever, föräldrar och lärare. 
 
Uppföljning och utvärdering är en del av verksamheten i skolan och sker på olika 
nivåer - kommunövergripande, områdes-/förvaltningsvis och vidare ända ner till i 
den enskilda klassen. Avsikten är att mäta i vilken mån uppsatta mål har förverk-
ligats samt att vara utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete. 
 
Inom varje område/förvaltning skall finnas en plan över vad som skall följas upp 
och av vem. 
 

Kvalitet i skolan 
I dagens målstyrda skola är det kommunen som ansvarar för att skolverksamheten 
genomförs på bästa sätt. Detta ansvar kommer alltså att vila på kommunpolitiker, 
skolchefer och skolledare, skolpersonal och inte minst på eleverna och deras 
föräldrar. Nya lagar, förordningar, läroplaner och kursplaner bygger på ett lokalt 
ansvarstagande och inflytande. 
 
Allt detta ställer kvalitetsfrågorna i fokus för varje skola. Hur bra är vi? Hur bra kan 
vi bli? En viktig uppgift är alltså att utifrån givna mål tillskapa ett strukturerat och 
genomarbetat angreppssätt och genomföra detta i de ”processer” som äger rum på 
en skola. Detta skall också leda till påvisbara förbättringsresultat som går att 
härleda till angreppssättet. 
 

 
 
[Efterföljande bildsida ej medtagen här] 
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Sandvikens Kommun 
Norrsätra Ro 
1996-01-30 
 
 
 

NORRSÄTRA REKTORSOMRÅDE 
… är en integrerad verksamhet som består av 
 

* SKOLFÖRBEREDANDE VERKSAMHET 
* SKOLA ÅRSKURS 1-6 
* SKOLBARNSOMSORG 7-12 ÅR 

 
 

GEMENSAMMA MÅL 
 

Vi arbetar mot gemensamma mål och normer för att ge 
barnen helhet, trygghet och kontinuitet i deras utveckling. 
För att främja barnens allsidiga utveckling samarbetar vi i 
arbetslag och därigenom kommer allas kompetens och 
erfarenheter barnen tillgodo. 

   Vi arbetar för att en ömsesidig respekt skall genomsyra 
all verksamhet 

   För att motverka mobbning och trakasserier tränas 
”våra” barn i social samvaro och etik för att bli socialt 
kompetenta i ett livslångt perspektiv 

   Vi vill att alla skall ta ett medvetet ansvar för vår miljö 

   ”Våra” barn får tid och utrymme för egen lek för att 
främja en allsidig utveckling 

   Vi strävar efter att varje barn bibehåller och utvecklar 
sin nyfikenhet och lust att lära 

   Vi vill att alla skall få tillägna sig användbara kunskaper 
och bli medvetna om olika sätt att lära 

   Vi vill att alla skall lära sig att arbeta självständigt och 
tillsammans 

   Vi vill att alla skall ta ett personligt ansvar för sitt arbete 
och sin arbetsmiljö, anpassat efter mognad 

   Vi vill att alla barn skall ha ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. 
Detta inflytande skall öka med stigande ålder. 

   Samarbetet mellan skolan och hem bygger på ömsesidig 
respekt och förståelse och vi skall alla arbeta för att 
främja samverkan med föräldrarna. 

   Vi som arbetar i skolan skall klargöra för barn och 
föräldrar vilka mål verksamheten har, vilka krav och 
förväntningar skolan ställer och vilka rättigheter och 
skyldigheter barn och föräldrar har. 

   Vi skall vara öppna för kontakter med verksamheter 
utanför skolan 

 



VÅR SKOLA 
 
Inom Norrsätra Ro finns 13 grundskoleklasser, 3 avdel-
ningar för skolförberedande verksamhet samt 3 fritidsav-
delningar och 1 fritidsklubb. Verksamheten är integrerad. 
 
 

Grundskoleklasser: Årskurs 1-6 
Skolförberedande verksamhet: 6-åringar 
Fritidshem: Årskurs 1-2 
Fritidsklubb: Årskurs 3-6 
 

Skolans personal är organiserad utifrån 5 arbetslag bestå-
ende av lärare, förskollärare, fritidspedagoger samt elevas-
sistenter. 
 

Skolan börjar kl. 08.00 varje morgon. 
Skoldagens slut varierar för olika klasser. 
För skolförberedande verksamheten och fritidshem/- 
fritidsklubb är behovet av barnomsorg styrande för 
öppethållande. 
 

PRIORITERADE OMRÅDEN 
 

Vårt arbete i skolan styrs av planer på olika nivåer. Ge-
mensamma för hela landet är läroplanen LPO-94 med 
kursplaner för alla ämnen samt de pedagogiska program-
men för förskola och fritidshem. 
 

Sandvikens Kommun har i sin skolplan prioriterat 
 

 Organisation och ledning 
 Kunskapssyn 
 Demokrati och inflytande 

 

Västra områdesstyrelsen har i sin verksamhetsplan priori-
terat 
 

 Barn- ungdoms- och föräldrainflytande 
 Kunskapssyn 
 Barn- och elevvård 
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Utöver detta har Norrs
under läsåret 95/96 i
prioritera 
 

No

ätra Ro valt att 
 årskurs 3-6 

 – Teknik 
 
 
 
 
NO-blomman 

rioriteringen sker genom 

 

Kult

 
 
 
 
P

- fördelning av resurser för grupptimmar 
- fortbildning av personal 

ande arbetssätt - användning av undersök
- ämnesövergripande undervisning 

ur 
 

Under läsåret 95/96 drivs ett musikprojekt tillsammans med 

vill vi uppnå genom 
 

- att låta barnen påverka

kulturskolan med mål att nå ut till samtliga elever i årskurs 
4-5 med musikupplevelser. Projektet syftar till att ge 
eleverna möjlighet att få vara med i en skapande process där 
alla är lika viktiga och att med sin klass ingå i en grupp som 
har varsin del i en gemensam produktion. 
Innehåll är dans, sång, bygg/spel samt blockflöjt. 

EN DEMOKRATISK SKOLA 
 

 innehåll och upplägg-
ning av arbetet och med stigande ålder lära sig 
att ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande 

 

- Elevens val där eleverna från och med årskurs 
3 väljer ämne utifrån intresse 60 /75 min / 
vecka. 

 

- Temaarbeten inom arbetslagen över ålders-
gränserna. 

 

- Utvärdering och uppföljning, där personal och 
barn tillsammans utvärderar verksamheten vad 
gäller innehåll, uppläggning och resultat. 

 

- Klassråd / samling där för barnen viktiga frå-
gor behandlas. Dessa utgör ett viktigt forum 
för demokratisk fostran där man lär sig 
- föra fram åsikter 
- argumentera 
- acceptera majoritetsbeslut 
- mötesteknik 
- lösa konflikter 
- lyssna på andra 
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Samling för förskolan äger 
hemmet 1 gång / vecka 

rum varje dag och för fritids-

 

- iljö
råde

 

- öräl

vec
- för

utv
ins
sko

 

Under sår
skolan och 
tande. 
Utvecklingss
 

- Kamrats i årskurs 6 
 

- Handling
 

 

 Elevrådet. Sa-  mmanträder 1 gång / månad I elevrådet 
ingår två repr. från varje klass i årskurs 3-6 

rådet. Sammanträder 1 gång / månad. I mil-
t ingår en repr. från varje klass i årskurs 3-6 

M
jö

F drasamverkan. Föräldrar kan lära känna 
skolan och få inflytande genom 

skolbesök - 
- kobrev / inf. blad 

äldramöten  
 e- cklingssamtal 

- kolningssamtal / utskolningssamtal inom för-
lan 

 lä et vill vi aktivt påverka föräldrarna att besöka 
utveckla formerna för samverkan resp. infly-

amtal kommer att äga rum 2 ggr/läsår 

tödjare i form av fyra elever 

bning. splan mot mob

VÅR KUNSKAPSSYN 
 

I samarbete med hemmen vill vi utveckla barnens 

 
 Vi vill ge alla barn möjlighet att lära sig lyssna, tala, läsa, 

skriva och räkna. 
 Vi vill lära barnen LÄRA för livet - genom att de 

- ökar sin förmåga att reflektera 
- ökar tilltron till det egna tänkandet 

 

- lär sig respektera andras åsikt
- lär sig att arbeta i grupp 

er 
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 Vi vill att barnen skall uppfatta sitt arbete meningsfullt. 
 Vi vill medverka till att barnen erhåller en LIVS-

 

- kunskaper 
- social kompetens 
- medkänsla och inlevelseförmåga 
- självtillit 

 

Detta vill vi uppnå genom att 
- arbeta utifrån en helhetssyn som innebär att vi vill se 

barnens skoltid som en nio år utveckling utan sta-
diegränser 

- möta varje barn där det befinner sig 
- ta vara på de förkunskaper som bara har 
- sträva efter samverkan mellan ämnen 
- variera arbetssätt 

ulans 

 
 
 

Fö t
mö g
 

å uppmuntran 

 

De  
a 

behov av särskilt stöd. 


KOMPETENS i form av 

- arbeta i sammanhängande arbetspass 
- arbeta i olika grupperingar 
- arbeta med ny teknik 
- visa respekt för och inlevelse i barnets behov 
- visa på mellanmänskliga spelregler 
- sätta gränser men även ge tillåtelse och stim

- ge barnen realistiska mått på vad som går an i rela-
tion till andra 

- bejaka vår naturliga vuxenauktoritet utan att hämma, 
kränka eller inskränka 

- vara förebilder 

 

BARN- OCH ELEVVÅRD 
 

r a t möjliggöra för alla bara så bra förutsättningar som 
t vill vi stäva efter att jli

- alla barn får vara olika 
- möta alla bara med stor respekt 
- alla barn har ”rätt” att bli sedda, att f

och stöd. 
- möta barnen på deras nivå 

ar tar sitt - all personal, barn och föräldr ansvar 

tta vill vi uppnå 
samarbeta t uppnå de

genom 
- att med föräldrarna för at  givn

målen. 
- arbetslaget som utgör grunden för arbetet med barn i 
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- att uppmärksamma barn med problem tidigt 
- specialläraren som i arbetslaget skall spela en aktiv 

roll i arbetet kring barn med problem 
- stor flexibilitet i fördelning av resurser 

o- överlämnandek
/skola - skola 

nferenser mellan förskola - skola 

- omhändertagandet av nya elever 
- handlingsplan för mottagandet av invandrarbarn 

an förskollärare, fritidspedagog, 
öterska = utgör ett TEAM 

ed varierande 

iljeom-

- samarbetet mell
lärare, kurator och skolsk

- åtgärdsprogram som utarbetas i samarbete med 
eleven, föräldrarna och 
stödåtgärder beroende p

- använda oss av alla giv

skolpersonal m
å svårig
na resur

möjlighet att stötta personalen 

heterna 
ser skolpsykologens 

- kontakter med andra instanser som tex. Barn och 
Ungdomspsykiatrin eller 
sorgen 

Individ- och fam
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Etik i skolan 
- teori och praktik 
 
Göran Bexell är professor i etik vid Teologiska institutionen i Lund. Vid ett seminarium om etik 
i skolan på Utbildningsdepartementet 1993-03-16 framförde han följande synpunkter. 

 
Etiken i det svenska samhället 
Vilka etiska värden och normer finns i det svenska 
samhället? Detta är en av de grundläggande 
frågorna, eftersom skolan i viss mån alltid blir och 
bör vara en spegel av det samhälles värderingar 
varav hon själv är en del. 
Men det är ingen avundsvärd uppgift att försöka få 
tag i ett välunderbyggt svar på frågan. Finns det 
någon värdegemenskap i det svenska samhället och 
hur långtgående är den i så fall? De värdekonflikter 
som onekligen finns, gäller de grundläggande 
normer och värden eller bara sekundära, härledda? 
osv. 
Den för skolan framkomliga vägen är väl ungefär 
den som prövats: man pekar ut, som i Skola för 
bildning, vilka värden och normer som man anser 
bör vara vägledande, eftersom de anses ha en solid 
förankring i samhället. Man frågar sedan olika 
remissinstanser. Betänkandet nämner flera gånger 
sådant som t ex ”det svenska samhällets grund-
läggande värden” (s 152) och värden som sägs ha 
”en djup förankring i vårt land” (s 147). Detta är 
faktapåståenden, d.v.s. utsagorna påstår dels att det 
svenska samhället verkligen har vissa grund-
läggande värden, dels att dessa har en djup förank-
ring. Om detta är sant eller ej är mycket svårt att 
veta, men vi antar för enkelhets skull att det 
fortfarande är sant; för egen del tror jag att utsagorna 
till stor del är sanna. 
 

Etiken i skolan 
Samtidigt som skolan blir en värdespegel av 
samhället skall den själv vara normgivande och blir 
en stark värdeskapande faktor i samhället. 
Vilka värden och normer skall då skolan stå för i 
teori och praktik? Vad betänkandet Skola för 
bildning svarar känner vi till. I förslaget till 
skollagens portalparagraf anges vad som kallas 
”grundläggande värden” i skolan: ”varje människas 
egenvärde, respekten för vår gemensamma miljö” 
samt ”demokratiska värderingar” (s 47). Ungefär 
detta anges också vara ”grunden för det kulturarv 
skolväsendet skall föra vidare” (s 147). 
Så nämns några värden som sägs utgöra ”kärnan i de 
värden skolan skall gestalta och förmedla”. Det är 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet, 
solidaritet med svaga och utsatta, samt alla 
människors lika värde” (s 147). Därefter sägs dessa 
fyra värden jämte ”aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för det levande” utgöra 
”den etiska grunden för skolans arbete” (s 147). 
Sedan omtalas ytterligare en hel del värden och 
normer som t ex principer om öppenhet och 
jämställdhet. 
Med dessa exempel vill jag framhålla följande: 
a. Den etik som betänkandet här försöker ringa in 
verkar inte orimlig. Den täcker nog en hel del av det 
som kanske är en allmänt och officiellt omfattad 
etik, åtminstone i teorin, en ganska vag, humanis-
tiskt färgad etik. Jag återkommer till frågan om de 
angivna värdena verkligen lever upp till regerings- 
deklarationernas ord om att ”Skolans verksamhet 
skall grundas i de etiska normer som genom kristen 
etik och västerländsk humanism har en djup 
förankring i vårt land.” 
b. Ett problem är att bilden i betänkandet är som jag 
visade, ganska brokig, terminologin något oklar och 
relationen mellan värdena därmed osäker. Som 
exempel: respekten för varje människas egenvärde 
och för vår gemensamma miljö sägs vara både 
grundläggande och oförytterliga - vad det senare nu 
betyder - men de är inte ”kärnan” i etiken. Värdet 
jämställdhet nämns överhuvud inte i det grund-
läggande, som oförytterligt eller i kärnan. Hamnar 
det därmed längre ner på värdeskalan? Är det 
medvetet eller mer slumpmässigt att värdena har 
nämnts på detta sätt? 
Jag menar att man inför de definitiva besluten skulle 
behöva dels strama upp begreppen och språkbruket i 
formuleringarna om skolans värdegrund, dels än en 
gång se över vilka värden och normer som särskilt 
skall nämnas. Det är viktigt både för den teoretiska 
klarheten och för tillämpningen i vardagsarbetet. Det 
kan som sagt säkert också läggas många synpunkter 
på vilka värden och normer som skall nämnas; några 
vill säkert att internationell solidaritet och rättvisa 
skall framhävas eller jämställdhet mellan könen eller 
individens rättigheter och/eller skyldigheter. Andra 
vill säkert, som vi kanske får höra, att det skall 
markeras klarare att 
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Sammanfattning (Abstrakt)


I det här arbetet synliggörs våra styrdokument på skolans område, de statliga, kommunala och lokala, utifrån den tes/fråga som lyder; ”Tar man grundläggande värden på allvar? Tar man barns frågor om livet, på allvar?” En presentation av respektive dokument och en kompletterande intervju med den pedagogiska ledaren/rektorn på en skola analyseras och sammanfattas. Undersökningens huvudresultat är som följer; Vardagstillvaron och den sociala gemenskapen är viktiga som utgångspunkt för samtal, reflekterande och kunskapsutveckling.


Barns/vuxnas syn på medmänniskor är mycket viktigt - det utvecklande mänskliga mötet. Synliggör värden, normer, tankar och idéer och våga visa att du söker svar. Begrepp och värden är otydligare i den kommunala skolplanen och den lokala arbetsplanen.


Bakgrund

Det som har fascinerat mig under studierna på grundskollärarprogrammet från tid till annan, är det att forskningen eller de tankar som författare uttrycker runt begreppen inlärning, utveckling och grundläggande värden är så entydiga. Relationerna mellan oss människor är av mycket stor betydelse om en positiv utveckling skall ske. Det som barn möts av i förskola och skola kommer att ligga till grund för hur barnet kommer att uppfatta och tänka om sin omvärld (Doverborg, Pramling, Qvarsell, 1987, sid. 47)

Tillåter jag mig att öppna mitt inre rum, för att ta del av andras synsätt och ge ut av mina egna värderingar? (Myrgård, 1988, sid. 28-34) Möjligheterna till personliga uttryck är ett villkor för personlig utveckling. (Hartman, 1986, sid. 140) Människan vill förstå och finna en mening i tillvaron. Därför reflekterar hon över sig själv och sin situation. Detta är en process som följer människan genom hela livet. Det är i samspelet med det inre rummet (jaget) och den yttre miljön med de människor och med det liv som ingår där, som livsfrågor uppstår.


Språket (Lenndahl, Runesson, 1995, sid. 57-74) är nyckeln mellan den inre och den yttre världen. Möjligheten att lära genom att skriva synliggör barnets egna tankar och förståelsen av sig själv. Kanske kärlek, (de Saint-Exupéry, fransk filosof 1900-44) är vad som sker och händer när jag mjukt för dig tillbaka till dig själv, inte till den jag vill att du skall vara utan till den du är. Förståelse förmedlas inte, förståelse skapas av barnet eller människan själv. De dialoger som barnet varit med om i vuxen/kamrat - samverkan internaliseras sedan i barnets kommunikativa process. (Doverborg 1987, sid. 86) Barn och vuxna gör mellanmänskligt samtal/gestaltning till eget inre tänkande. Att träda in i en relation till en medmänniska innebär att se både hennes värde och sitt eget, i en atmosfär av respekt, engagemang och öppenhet. (Myrgård, 1988, sid. 54)

Ett ord som är intressant att fundera över, efter denna relativt korta genomgång av citat, forskningsresultat och tankar, är värdegrund. Vad står det för, vad betyder det? Utgångspunkten för min del i det här arbetet är att titta på hur skolans styrdokument läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo-94) som riksdag och regering beslutat om, Bildning och kunskap - Skolverkets skrift med bakgrunds- och motivtexter till läroplanen, Sandvikens kommuns skolplan, lokala arbetsplanen på skolan, och skolans pedagogiska ledare - rektor, ser på begreppet. Den tes jag formulerar och vill pröva, låter som följer ”Om man tar grundläggande värden på allvar, måste man ta barns frågor om livet - livsfrågor, på allvar.” Var får det uttryck någonstans i styrdokumenten och i det pedagogiska ledarskapet? Göran Bexell, professor i etik vid teologiska institutionen i Lund, framförde synpunkter vid ett seminarium om etik i skolan på utbildningsdepartementet 1993-03-16, inför Lpo-94. ”Samtidigt som skolan blir en värdespegel av samhället skall den själv vara normgivande och blir en stark värdeskapande faktor i samhället. Jag menar att man inför de definitiva besluten skulle behöva dels strama upp begreppen och språkbruket i formuleringarna om skolans värdegrund, dels än en gång se över vilka värden och normer som särskilt skall nämnas. Det är viktigt både för den teoretiska klarheten och för tillämpningen i vardagsarbetet.” (bilaga sid 42

 REF Bexell \h 


 REF Bexell \h 


 REF Bexell \h 


 REF Bexell \h 


 REF Bexell \h 
) Total enighet om begreppen - hur man formulerar sig i skrift om skolans värdegrund, vilka normer och värden som skolan skall stå för i teori och praktik föreligger inte som synes. Ett exempel som kan höras i debatten/samtalet på arbetsplatsen eller andra sammanhang där människor träffas, ”Det vet väl alla, hur det skall vara, det här med grundvärden, eller hur?” Det verkar som om, nästan alla har något svar som accepteras av omgivningen, en grundläggande bas för ställningstagande i värdediskussionen. Men hur ofta får vi tid och möjlighet att synliggöra våra egna tankar idéer om värden, med utgångspunkt av de styrdokument som finns för skolan, och söka svar? Har kunskap och lärande något med grundläggande värden att göra? Många frågor söker svar och därför känns det spännande att själv få ge sig in i det digra materialet och försöka finna svar.


Syfte

Syftet är att individuellt under grundskollärarutbildningen öva på att skriva en forskningsrapport. Försöka utveckla den egna förmågan till att avgränsa problemställningar och öka den egna eventuellt andras kunskap om våra styrdokument inom grundskolan. Försöka att finna svar på den tes/fråga som ställdes i bakgrundsavsnittet (huvudfråga), och övriga frågeställningar. Texterna kan användas som ett inlägg i diskussionen om skolans uppgifter, lärande och kunskapsutveckling.


Metod

Undersökningens uppläggning och genomförande

När jag hade bestämt mig om inriktningen och formulerat min tes och mina frågor började jag titta på de statliga, kommunala och eventuella lokala styrdokument som finns för grundskolan. En ledande representant, rektor, som har till uppgift att förverkliga det som står skrivet i dokumenten utvaldes. Jag valde att intervjua Norrsätraskolans rektor (åk. 0-6) i Sandviken. Det underlättade för mig eftersom jag bor där och urvalet av rektorer begränsades. I analysavsnittet till varje dokument och intervjun, använder jag ett antal frågor som återkommer igenom hela undersökningen. Dessa är:


I a. Vilka är de grundläggande värdena? (hur står det skrivet)


I b. Hur presenteras de? (vilka ord används, i vilka sammanhang)


I c. Kunskap - fostran (placeras grundläggande värden in i fostran eller i kunskapsförmedling)


I d. Vems ansvar?


Avslutar varje styrdokumentanalys och intervju med rektor med en sammanfattning. Försöker att se på relationen styrdokument Lpo-94 - skolplanen Sandvikens kommun - lokala arbetsplanen - rektor. Finns någon relation emellan det som står i Lpo-94 och lokala arbetsplanen? Det rektor uttrycker har det förankring i styrdokumenten o.s.v.? Vad har hänt på vägen, med utgångspunkt av mina frågeställningar? Sammanfattning av analysen presenteras i början av diskussionsavsnittet.


Materialpresentation

· Bildning och kunskap, särtryck ur läroplanskommitténs betänkande skola för bildning (SOU 1992:94). Skolverkets uppdrag från regeringen om motiv- och bakgrundstexter till läroplanerna.


· Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94, Lpf94.


· Skolplanen för Sandvikens kommun 1995-1998.


· Arbetsplanen Norrsätra rektorsområde, Sandvikens kommun.


· Kassettbandinspelning intervju rektor Bodil Mellgren Norrsätraskolan.


Metodfrågor

Innehållsanalys av skriven text eller utskriven text av intervju är inte komplikationsfri. Enligt (Rosengren 1972, sid. 156), kan möjliga slutsatser sammanfattas enligt följande. Effekten av ett givet budskap kan tänkas variera med de omständigheter under vilka det uppfattas och med hänsyn till mottagarnas värden på en rad variabler.


Om sändaren av meddelanden av något slag märker att vissa former av meddelanden uppskattas mer av mottagarna än andra former, så är det rimligt att anta att han producerar fler meddelanden av det slaget. Förutsättningen är att möjligheter för s.k. feedback, återkoppling, föreligger. Källan ska ha möjligheter att på något sätt ta del av mottagarens reaktion. Masskommunikation utmärks bl. a. av att möjligheterna till feedback är små. Men en viktig feedback finns i regel: mottagarnas uppmärksamhet, som kan avläsas i upplagor, lyssnar- eller tittarfrekvenser och liknande.


Slutligen tillkommer som ännu en komplikation att såväl sändare som mottagare av ett budskap i regel är påverkade av det omgivande sociala systemet, vilket ytterligare försvårar att dra slutsatser, orsakssammanhang (kausalitet), utgående enbart från budskapet. I det här fallet blir det undertecknad som utgår från sina kunskaper att tolka ord, begrepp m.m. med de grundvärderingar som jag bär med mig. (se bild)



Materialbearbetning

Analys av text med utgångspunkt från min tes/frågor i bakgrundsavsnittet. I undersökningsdelen redovisas relevanta utdrag ur varje styrdokument respektive intervju. Efter varje dokumentgenomgång följer en analys och sammanfattning.


Tillförlitlighetsfrågor

Som ni tidigare läst så handlar min uppsats om värden, förhållningssätt mot medmänniskor m.m. Att få möjligheten i en uppsats att studera texter ingående, fundera på ord och begrepp som står i dokument, synliggöra eventuella skillnader är viktig kunskapsutveckling. Inte bara för mig själv utan jag tror för oss alla som verkar inom skolans område, i det övriga livet. Grundläggande värden är ett av de mest centrala begreppen för mig i läroplanen, och har kanske färgat texten redan så att tillförlitligheten försämras ytterligare. (se bild sändare och mottagare)

Möjligheten till att se orsakssammanhang utgående från en analys av innehållet i en intervju är begränsade. Tillsammans med andra tekniker, eller insamlandet av fler intervjuer kan ge en betydligt större tillförlitlighet. Min undersökning begränsas av att jag inte intervjuat lärare och elever vid någon skola. (ev. nästa undersökning)


Undersökningen

Hittills har jag pratat om bakgrunden till uppsatsen, metoden m.m. Upprepar själva gången i upplägget en gång till. Grundtanken med arbetet är att följa idéer och tankar som är presenterade i våra styrdokument. Från statlig nivå Lpo-94 och läroplanskommitténs betänkande: Skola för bildning (SOU 1992:94), via kommunens skolplan - Sandvikens kommuns skolplan, den lokala arbetsplanen - Norrsätraskolans arbetsplan, till rektor för skolan. Presentera och analysera varje delområde var för sig, med utgångspunkt från min tes och mina frågor. Sammanfatta varje delområde för sig själv. Sammanfattning av delområdena tillsammans, där relationerna dem emellan presenteras och vad man rimligen kan säga om detta material tas sedan upp i diskussionsavsnittet.


Skolans värdegrund och uppgifter


Presentation av 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, och de frivilliga skolformerna, 1994, sid. 5).

Grundläggande värden


Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 5).


Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.


Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta, är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.


I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.


Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.


Förståelse och medmänsklighet


Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.


Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.


Skolans uppgifter (Lpo-94, Lpf-94, sid. 7-9)

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (1 kap. 2 5). Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Skolans arbete måste därför ske i samarbete med hemmen.


Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande värden och förmedla kunskaper, dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.


Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ.


En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem.


Ett internationellt perspektiv slutligen, är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.


Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför skall undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.


Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga -utgångspunkter i en sådan diskussion. Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av ämnen och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld skolan utgör, skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande, där olika kunskapsformer är delar av en helhet.


Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och att växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.


God miljö för lärande

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att söka skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.


Den enskilda skolans utveckling

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningen för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas.


Normer och värden: (Lpo-94, Lpf-94, sid. 12 -14)


Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål att sträva mot:


Skolan skall sträva efter att varje elev


· utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.


· respekterar andra människors egenvärde.


· tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor.


· kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och


· visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.


Riktlinjer:


Alla som arbetar i skolan skall


· medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.


· i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor och


· aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper.

Läraren skall

· visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.


· klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet.


· öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.


· tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och


· samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet i skolan och för samarbetet.


Elevernas ansvar och inflytande:


De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 5).

Mål att sträva mot:


Skolan skall sträva efter att varje elev


· tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.


· successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan


· har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.


Skolverkets bakgrunds- och motivtexter till läroplanen


Presentation av ”Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94)”, Skolverkets bakgrunds- och motivtexter till läroplanen.


Utveckling och inlärning


(särtryck ur Skola för bildning, 1996, sid. 38)

Genom att i ett meningsfullt sammanhang använda de kunskaper som till en början är något ”yttre”, blir de till något ”inre”. Den vuxna kunskapen införlivas på så sätt med barnens egen förståelse. De vuxnas kunskaper överförs till barnen genom språket. Genom internalisering av språket får barnet tillgång till den vuxna kunskapen. Inlärningen ”går före” utvecklingen och skapar en potentiell utvecklingszon. Utvecklingens drivkraft är interaktionen mellan vuxna och barn. Via språket får barnet tillgång till de kollektiva begreppen.


Bildning och kunskap

(särtryck ur Skola för bildning, 1996, sid. 41)

Individens erfarenheter bestämmer vilken förståelse som är möjlig och därmed lärandet. Kommunikativa och praktiska erfarenheter kan inte skiljas från individens kognitiva utveckling. Elevens kunskapsutveckling påverkas av det sociala och språkliga sammanhang skolan utgör och de erfarenheter eleverna kan göra där. I läroplanerna anges att skolan skall utvidga och fördjupa de kunskaper eleverna kommer med till skolan, och att undervisningen skall anknyta till de erfarenheter eleverna har fått utanför skolan. Detta är en viktig princip dels för att ny förståelse utvecklas ur tidigare och dels för att det är av värde att betona att allas erfarenheter är väsentliga.


De etiska frågornas aktualitet

(särtryck ur Skola för bildning, 1996, sid. 84-85)

Etiska och existentiella frågor är och har i alla tider varit grundläggande i människors sökande efter identitet och trygghet i tillvaron. Frågor om gott och ont, rätt och fel, sant och falskt är ”eviga”. De grundläggande värden som dagens samhälle vilar på är inte en gång för alla givna. De måste förstås, förankras, försvaras och utvecklas. De normer skolans verksamhet skall bygga på; såsom respekt för människans egenvärde och integritet, individens frihet, livets okränkbarhet, omsorgen om den som har det svårt, det personliga ansvaret, har en djup förankring i vårt land och vår kultur. Det är normer som således har djupa rötter i vår historiska utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, humanism och upplysning.


Skolan har i sin kunskapsförmedlande uppgift en viktig roll i att hävda dessa värden och att ge en förståelse för hur de vuxit fram och fått förankring i vårt land. Skolan skall också ge möjlighet att utveckla ett personligt förhållningssätt till dem och till den grund de vilar på och att ge kunskaper för att medvetet kunna ta ställning i olika frågor.


Frågor om etik och moral hör hemma inom i stort sett alla ämnesområden i skolan. Religionskunskapsämnet har en viktig roll i att belysa frågor om livsåskådningar och livstolkning i vid mening. Frågor om etik och moral hör hemma i skolans vardagsarbete. Det är frågor som bör tas upp i sitt naturliga sammanhang i alla de situationer som uppstår i skolans vardag.


Analys av läroplanen och Skola för bildning


Ia. Vilka är de grundläggande värdena?

Var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.

Ib. Hur presenteras de, vilka sammanhang och vilka ord används?

I Lpo-94 presenteras I a under rubriken grundläggande värden. Utvecklas vidare under rubriken förståelse och medmänsklighet: Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.


Under rubriken Skolans uppgifter hittar jag följande: Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv - värden, där skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Den skall ge överblick och sammanhang, eleverna skall få ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Det etiska perspektivet är av betydelse, och skall ge grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden. Under rubriken god miljö för lärande står: Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Ic. Kunskap - fostran?

Under rubriken normer och värden i Lpo-94 står följande: Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Ur särtryck ur Skola för bildning: Individens erfarenheter bestämmer vilken förståelse som är möjlig och därmed lärandet. Elevens kunskapsutveckling påverkas av det sociala och språkliga sammanhang och de erfarenheter eleverna kan göra där. Genom att i ett meningsfullt sammanhang använda de kunskaper som till en början är något yttre, blir de till något inre. Den vuxna kunskapen införlivas på så sätt med barnens egen förståelse. De vuxnas kunskaper överförs till barnen genom språket. Genom internalisering av språket får barnet tillgång till den vuxna kunskapen. Jag fortsätter i särtryck ur Skola för bildning. Etiska och existentiella frågor är och har i alla tider varit grundläggande i människors sökande efter identitet och trygghet i tillvaron. De grundläggande värden som dagens samhälle vilar på är inte en gång för alla givna. De måste förstås, förankras, försvaras och utvecklas. Skolan har i sin kunskapsförmedlande uppgift en viktig roll i att hävda dessa grundläggande värden, och bör tas upp i sitt naturliga sammanhang i alla de situationer som uppstår i skolans vardag.


Id. Vems ansvar?

Den enskilda skolans utveckling: ur Lpo-94. Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen (kommunen) har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningen för att skolan utvecklas kvalitativt.


Sammanfattning och analys


De två grunddokumenten Lpo-94 och bakgrunds och motivskriften Bildning och kunskap redovisar en hållning ett förhållningssätt gentemot individen, medmänniskor och kunskaps utveckling som innebär dels att vardagstillvaron, den sociala och kulturella gemenskapen, de språkliga sammanhang som individen både vuxen/barn möter är av stor betydelse. Vidare respekten för och aktningen av att det som varje individ bär med sig av kunskaper och erfarenheter måste ligga till grund för ny kunskap. Utveckling menar skrifterna är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv-värden, där skolan skall vara ett stöd för familjerna i det gemensamma utvecklingsarbetet. Medvetenheten om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla och gestalta. Aktiviteten frågande - söka svar den pedagogiska hållningen. Varför står det så här?

Utvecklingen av skolan, forskningen på skolans område har inte stått still historiskt sett. Hur kunskapsutveckling (goda värden) går till tvistar inte forskningen längre så mycket om. Att få ta ansvar för sitt eget lärande i samarbete med andra individer är en lång och svår väg att vandra. Stora krav ställs på den omgivning som finns i skolan lärare, övrig personal och föräldrar. Förståelsen för och vikten av att synliggöra värdegemenskapen och kunskapsprocessen på skolan aktualiseras i skrifterna. Om skolan skall utvecklas så att den svarar mot uppställda mål måste huvudmannen (kommunen) se till att resurser finns, fortbildning av personalen tillskapas så att skolan utvecklas kvalitativt.


Presentation av Sandvikens kommuns skolplan


Kommunens ansvar: (bil. skolplan sid. 27) Kommunen har ansvar för att ge dess barn och ungdomar en utbildning som gör det möjligt för dem att utvecklas vidare i ett livslångt lärande. Den grundläggande utbildningen är basen för samhällets utveckling och välstånd. Kommunens skolplan skall därför ses som ett politiskt styrdokument, ett stöd för skolans personal samt en markering av att skolan är en av de mest angelägna verksamheterna för kommunen.

Kommunfullmäktige styr verksamheten för barn och ungdomar i Sandviken genom:


· Barn- och ungdomspolitiska plattformen


· skolplanen för perioden 1995-1998


Detta innebär att all verksamhet för våra barn och ungdomar skall syfta till,


att underlätta varje individs utveckling till en harmonisk människa.


att tillförsäkra varje individ kunskaper, färdigheter, värderingar och handlingskraft för ett livslångt lärande.


att hos barn och ungdomar utveckla ett demokratiskt synsätt samt aktning och respekt för individen i ett mångkulturellt samhälle.


att den verksamhet som erbjuds inom barnomsorg, skolbarns omsorg, skola och fritid skall utformas utifrån helhetsperspektivet och framtidens behov så att den bidrar till individens utveckling.


Styrelsen för skolan har att anslå de medel samt organisera verksamheten så att de politiska målen uppnås. Med styrelse för skolan avses för grundskolan och särskolan områdesstyrelse.


Skolans ledning (bil. skolplan sid. 28)


För ledning av skolverksamheten skall enligt skollagen finnas en rektor, som har en nyckelroll när det gäller att förverkliga den nationellt likvärdiga och kvalitativt högtstående skolan. Rektor skall, som arbetsgivarens företrädare vara pedagogisk ledare för verksamheten i skolan, verka för att undervisningen utvecklas, ha daglig kontakt med arbetet i skolan och vara chef för personalen.


Skolbarnsomsorg och sexårsverksamhet bör ingå i en grundskolerektors ansvarsområde. Det decentraliserade resultatansvaret innebär att varje enhet/skola har ansvar för att uppsatta mål nås, såväl ekonomiskt och kvalitetsmässigt samt har rätt att själv besluta i frågor som rör verksamheten inom givna mål, ramar och riktlinjer.


Styrelsen för skolan ansvarar för att rektor ges det administrativa stöd som krävs för fullgörande av det pedagogiska ledarskapet.


Elev- och föräldrainflytande: (bil. skolplan sid. 29)


Elever och föräldrar skall fortlöpande hållas informerade om skolans verksamhet och därmed ges möjlighet att påverka beslut.


En av skolans huvuduppgifter är att fostra eleverna i grundläggande demokratiska värderingar och arbetsformer. Eleverna skall tränas i att successivt ta större ansvar för sin egen utbildning samt uppmuntras att ta gemensamt ansvar för skolan i stort.


Elevernas deltagande i planeringen av undervisningen skall framgå av den lokala arbetsplanen och öka i takt med elevernas ålder. Elevinflytandet kräver såväl föräldrarnas som personalens stöd för att kunna utvecklas. Elevrådens ställning skall stärkas och deras arbete stimuleras. Skolan skall genom sin organisation och planering skapa sådana arbetsförhållanden att eleven får ett verkligt inflytande över det dagliga arbetet. Inriktningsmålet är att detta skall gälla alla elever.


Föräldrar och skolans personal bör komplettera varandra, utbyta erfarenheter och fungera som en enhet kring elevens skolgång. Överensstämmande budskap från hem och skola underlättar för eleven.


Samtliga program skall utformas för att ”möta eleven på elevens villkor” och ge verktyg till ökad kommunikationsförmåga, ett krav som är särskilt viktigt när det gäller det individuella programmet.


Skolhälsovård och elevvård (bil. skolplan sid. 31)


Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och skall verka för en god arbetsmiljö i såväl psykiskt som fysiskt avseende. Den förebyggande verksamheten, som utgör det viktigaste, bedrivs i form av hälsokontroller, hälsofostran, vaccinationer, samlevnadsundervisning och viss sjukvård. Klassföreståndaren är genom sin elevkännedom en central person för elevens välbefinnande. Det är hon/han som tidigt kan uppmärksamma problem som t ex inlärningssvårigheter, mobbing och omotiverad frånvaro.


Skolkurator och psykolog är en viktig resurs i detta arbete både som ett viktigt stöd för lärarna och en trygghet för många elever och föräldrar. Vid varje skola skall finnas en handlingsplan för bemötande av trakasserier, mobbing, våld och drogmissbruk samt en krisplan.


Undervisning (bil. skolplan sid. 32)

Kunskaper och färdigheter: Skolan skall utvecklas till ett kunskapscentrum i vilket elever, personal, föräldrar och andra kan söka och utveckla kunskap och färdigheter, värderingar och handlingskraft för ett liv under 2000-talet och för ett mångkulturellt samhälle. Områden som enligt den nationella utvärderingen särskilt behöver utvecklas är undervisningen i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik liksom problemlösning och tillämpning av kunskaper. Detta kan med fördel kombineras med estetisk verksamhet.


Kunskapssyn (bil. skolplan sid. 32)


Utgångspunkt för verksamheten i skolan skall vara elevens nyfikenhet och lust att lära samt elevens medansvar för sitt eget kunskapsinhämtande. Undervisningen skall organiseras och planeras så att eleven genom ett laborativt och undersökande arbetssätt själv kan söka sin kunskap med läraren som handledare och inspiratör. Skolbiblioteket har i detta sammanhang en central och viktig roll.


Internationalisering (bil. skolplan sid. 33)


Utifrån den samhällsutveckling som idag sker skall en medveten och gedigen satsning göras på främmande språk liksom ett intensivt arbete för etablerande av internationella kontakter. Här kan informationstekniken vara ett hjälpmedel. Eleverna skall bibringas respekt och förståelse för såväl inhemska minoriteters som andra folks kulturarv. Det nordiska och internationella samarbetet i stort skall stärkas och de redan nu fungerande vänortskontakterna skall vidareutvecklas.


Jämställdhet


Jämställdhet i skolan innebär att skolan skall ge flickor och pojkar likvärdiga villkor och förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla förmåga som människa. Detta förutsätter kunskaper om skillnader, likheter och olikheter mellan könen och könstillhörighetens betydelse för skolan. I varje skola skall finnas en jämställdhetsplan.

Jämlikhet


Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att personalen skall utforma verksamhet och organisation så att varje elevs utvecklingsmöjligheter tas tillvara och att alternativa vägar står öppna för fortsatta studier. Elever med läs-, skriv- och talsvårigheter skall särskilt uppmärksammas. Detta innefattar såväl förskolan som hela skolväsendet i kommunen.

Personalutveckling och fortbildning (bil. skolplan sid. 34)

Fortbildning skall vara kommunens instrument att möjliggöra för personal att möta de förändringar som föranleds av olika skäl.

· skolreformer och andra förändringar i samhället


· utveckling och förnyelse av skolans ämnen samt annan vetenskaplig och/eller teknisk utveckling


· pedagogiskt nytänkande


· arbetslivskontakter lämpligen på elevfria arbetsdagar.


· kommunala mål angivna i skolplanen


Analys skolplan Sandvikens kommun


Ia. Vilka är de grundläggande värdena?

Under rubriken Kommunens ansvar (bil. sid. 27) finns följande formuleringar. All verksamhet för våra barn och ungdomar skall syfta till;


att underlätta varje individs utveckling till en harmonisk människa,


att tillförsäkra varje individ kunskaper, färdigheter, värderingar och handlingskraft för ett livslångt lärande.


att hos barn och ungdomar utveckla ett demokratiskt synsätt samt aktning och respekt för individen i ett mångkulturellt samhälle.

Ib. Hur presenteras värdena, vilka sammanhang och vilka ord används?


I skolplanen presenteras värden under rubriken kommunens ansvar. Rubriken elev och föräldrainflytande (bil. sid. 29) innehåller följande. En av skolans huvuduppgifter är att fostra eleverna i grundläggande demokratiska värderingar och arbetsformer. Eleverna skall tränas i att successivt ta större ansvar för sin egen utbildning. Skolan skall genom sin organisation och planering skapa sådana arbetsförhållanden att eleven får ett verkligt inflytande över det dagliga arbetet. Föräldrar och skolans personal bör komplettera varandra och utbyta erfarenheter. Undervisning (bil. sid. 32) Skolan skall utvecklas till ett kunskapscentrum i vilket elever, personal, föräldrar och andra kan söka och utveckla kunskap och färdigheter, värderingar och handlingskraft. Jämställdhet (bil. sid. 33) innebär att skolan skall ge flickor och pojkar likvärdiga villkor och förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla förmåga som människa.

Ic. Kunskap-fostran? se svar Ib.


Id. Vems ansvar?


Organisation och ledning (bil. sid. 28) Rektor skall som arbetsgivarens företrädare vara pedagogisk ledare för verksamheten i skolan. Verka för att undervisningen utvecklas, ha daglig kontakt med arbetet i skolan och vara chef för personalen. Undervisning (bil. sid. 32) Undervisningen skall planeras och organiseras så att eleven genom ett laborativt och undersökande arbetssätt själv kan söka sin kunskap med läraren som handledare och inspiratör. Jämlikhet (bil. sid. 33) Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att personalen skall utforma verksamhet och organisation så att varje elevs utvecklingsmöjligheter tas till vara.


Sammanfattning analys

Kommunens skolplan innehåller få ord och meningar om grundläggande värden; underlätta varje individs utveckling till en harmonisk människa, utveckla ett demokratiskt synsätt samt aktning och respekt för individen i ett mångkulturellt samhälle, tillförsäkra varje individ kunskaper, värderingar för ett livslångt lärande. Under rubriken elev och föräldrainflytande, hittar jag orden fostra eleverna i värderingar, träna eleverna i att ta större ansvar. Vad betyder det? Får elevens frågor någon dignitet? Det finns ingen förklarande mening i texten, det är väldigt mycket upp till var och en att lägga egna värderingar i begreppen, och vad är kunskap och vad är fostran? Man kan tolka det som om, när det gäller rent kunskapsinhämtande så är det kunskap och när det gäller värderingar så är den kunskapen inte lika viktig utan den fostras man till. (utbyter erfarenheter med föräldrarna) Arbetsförhållanden skall skapas så att eleven får verkligt inflytande över det dagliga arbetet. Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och personalen skall utforma verksamhet och organisation så att varje elevs utvecklingsmöjligheter tas till vara är meningar som kan tolkas till de grundläggande värden som finns i grundlagen. Jag tycker att sammantaget speglar dokumentet en allt för allmänt hållen beskrivning av vad kommunen skall ha ansvar för. Intentionerna i den nya läroplanen speglas i mycket ringa grad när det gäller pedagogisk hållning och grundvärderingar.


Presentation av den lokala arbetsplanen

Norrsätra rektorsområde, Arbetsplan (bil. arbetsplan sid. 36)


Integrerad verksamhet som består av:


· Skolförberedande verksamhet


· Skola årskurs 1-6


· Skolbarnomsorg 7-12 år


Vi arbetar mot gemensamma mål och normer för att ge barnen helhet, trygghet och kontinuitet i deras utveckling.


För att främja barnens allsidiga utveckling samarbetar vi i arbetslag och därigenom kommer allas kompetens och erfarenheter barnen tillgodo.


Vi arbetar för att en ömsesidig respekt skall genomsyra all verksamhet


För att motverka mobbning och trakasserier tränas ”våra” barn i social samvaro och etik för att bli socialt kompetenta i ett livslångt perspektiv.


Vi vill att alla skall ta ett medvetet ansvar för vår miljö.


Vi strävar efter att varje barn bibehåller och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära.


Vi vill att alla skall fä tillägna sig användbara kunskaper och bli medvetna om olika sätt att lära.


Vi vill att alla skall lära sig att arbeta självständigt och tillsammans.


Vi vill att alla skall ta ett personligt ansvar för sitt arbete och sin arbetsmiljö, anpassat efter mognad.


Vi vill att alla barn skall ha ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Detta inflytande skall öka med stigande ålder. Samarbetet mellan skolan och hem bygger på ömsesidig respekt och förståelse och vi skall alla arbeta för att främja samverkan med föräldrarna.


Vi som arbetar i skolan skall klargöra för barn och föräldrar vilka mål verksamheten har, vilka krav och förväntningar skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter barn och föräldrar har.


Vi skall vara öppna för kontakter med verksamheter utanför skolan.


Prioriterade områden (bil. arbetsplan sid. 37)

Sandvikens kommun har i sin skolplan prioriterat


· Organisation och ledning


· Kunskapssyn


· Demokrati och inflytande


· Västra områdesstyrelsen har i sin verksamhetsplan prioriterat


· Barn, ungdoms och föräldrainflytande


· Kunskapssyn


· Barn och elevvård


En demokratisk skola (bil. arbetsplan sid. 38)


Klassråd/samling där för barnen viktiga frågor behandlas. Dessa utgör ett viktigt forum för


demokratisk fostran där man lär sig - föra fram åsikter, - argumentera, - acceptera


majoritetsbeslut, - mötesteknik, - lösa konflikter, - lyssna på andra.


Vår kunskapssyn (bil. arbetsplan sid. 39)


Vi vill lära barnen lära för livet - genom att de


· ökar sin förmåga att reflektera


· ökar tilltron till det egna tänkandet


· lär sig respektera andras åsikter


· lär sig att arbeta i grupp

Vi vill att barnen skall uppfatta sitt arbete meningsfullt.

Vi vill medverka till att barnen erhåller en Livskompetens i form av


· kunskaper


· social kompetens


· medkänsla och inlevelseförmåga


· självtillit


Detta vill vi uppnå genom att; möta varje barn där det befinner sig, ta vara på de förkunskaper barn har. Visa respekt för och inlevelse i barnets behov, bejaka vår naturliga vuxenauktoritet utan att hämma, kränka eller inskränka och vara förebilder.

Barn - Elevvård (bil. arbetsplan sid. 40)


För att möjliggöra för alla barn så bra förutsättningar som möjligt vill vi stäva efter att alla barn får vara olika, möta alla barn med stor respekt. Alla barn har ”rätt” att bli sedda, att få uppmuntran och stöd. möta barnen på deras nivå. all personal, barn och föräldrar tar sitt ansvar.


Analys lokala arbetsplanen

Ia. Vilka är de grundläggande värdena?

Gemensamma mål (bil. sid. 36) Vi arbetar för att en ömsesidig respekt skall genomsyra all verksamhet. För att motverka mobbning och trakasserier tränas våra barn i social samvaro och etik för att bli socialt kompetenta i ett livslångt perspektiv. Vi vill att alla skall ta ett medvetet ansvar för vår miljö.


Ib. Hur presenteras de, vilka ord används och i vilka sammanhang?

I lokala arbetsplanen presenteras de grundläggande värdena under gemensamma mål (se Ia.) Vidare (bil. sid. 36) Vi vill att alla skall få tillägna sig användbara kunskaper och bli medvetna om olika sätt att lära. Alla barn skall ha ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Detta inflytande skall öka med stigande ålder.


Ic. Kunskap-fostran?

Under rubriken vår kunskapssyn (bil. sid. 39) Vi vill medverka till att barnen erhåller en livskompetens i form av kunskaper, social kompetens, medkänsla och inlevelseförmåga och självtillit. Detta vill vi uppnå genom att möta varje barn där de befinner sig, ta vara på de förkunskaper som barn har, visa respekt för och inlevelse i barnets behov, (bil. sid. 40) bejaka vår naturliga vuxenauktoritet utan att hämma, kränka eller inskränka och slutligen vara förebilder.

Id. Vems ansvar?

Under rubriken barn och elevvård (bil. sid. 40) För att möjliggöra för alla barn så bra förutsättningar som möjligt vill vi sträva efter att all personal, barn och föräldrar tar sitt ansvar.


Sammanfattning analys

Den lokala arbetsplanens intentioner i text sammanfaller i mångt och mycket med intentionerna i Lpo-94. Ömsesidig respekt genomsyrar verksamheten. De skall tillägna sig användbara kunskaper i ett socialt sammanhang. Barnen skall ha ett reellt inflytande på arbetssätt och arbetsformer. Hur skall den meningen tolkas? Finns det plats för barnens egna frågor -funderingar? Under rubriken kunskapssyn finns ett avsnitt om förhållningssätt. Möta varje barn där det befinner sig, ta vara på de förkunskaper som barn har, visa respekt för och inlevelse i barnets behov. Hur slår det igenom i klassrummet? Får man göra det som intresserar just idag? Dokumentet genomsyrar som jag antyder i början av sammanfattningen ett förhållningssätt som pedagog/medmänniska som ligger i linje med grunddokumenten Lpo-94 och Bildning och kunskap. Dokumentet andas en grundton som sätter individen i centrum. Ansvaret för att alla barn får ut allt läggs på alla i den sociala gemenskapen. Hur gör den ansvarige rektorn för att förverkliga alla dessa fina ord?


Intervju med en rektor


Intervju med rektor Bodil Mellgren Norrsätraskolan Sandviken. h.t. 1996 v. 40. Efter en kort pratstund där vi presenterade oss för varandra och utbytte artigheter, påbörjades intervjun med att bandspelaren startades.


Hur kom du i kontakt med styrdokument - läroplaner för första gången?

Ja-a, om du menar grundskolan, jag vet inte hur mycket du vet om mig. Alltså för mig är det ingen nyhet. Jag har arbetat 25 år inom landstinget, 8 år som skolledare - vårdskolan, lärare och i grunden som barnmorska. Där arbetade vi ofta med läroplaner - styrdokument. När jag påbörjade rektorstjänsten här på Norrsätraskolan var det inget nytt för mig. Första halvåret på tjänsten användes den gamla läroplanen som grund för rektorstjänsten. Men sedan signalerades det om den nya. Förarbeten, intentioner den processen har jag fått delta i.


Hur upplever du att du som rektor fick sätta dig in i den nya läroplanen Lpo-94?

Funktionen som rektor innebar att arbetsgivaren anordnade temadagar, konferenser m.m. Det skulle komma en ny läroplan och jag tog egna initiativ, jag väntade inte på att allt skulle bli serverat. Pressen uppmärksammade läroplanen, det läste jag. Hade även förmånen att i samband med rektorstjänsten, ett av mina krav, få en rektorsutbildning. Där fick jag tillfällen, mer än jag gjort tidigare, sätta mig in i läroplanen och diskutera riksdagsbeslutet.


Hur upplever du att Lpo-94 tar upp kunskapsbegreppet kontra socialkompetens?

För mig är det ingen kollision. Har vi inte människor som fungerar socialt, har alltså en bit kvar. Det är hm., så jag tror egentligen att nya läroplanen är av större vikt för skolan än vad vi riktigt, riktigt fattar. Därför att som styrdokument är den egentligen väldigt vid och det kan ju tas som någonting som är ofarligt och kan tyckas såvitt att det egentligen inte säger någonting. Men samtidigt så vill vi också med ett brett styrdokument ge möjligheter. Läroplanen andas överallt, tycker jag, en grundton som handlar om ett förhållningssätt -grundvärdering till våra medmänniskor det är klart och tydligt, och det är att vara med och forma morgondagens samhällsmedborgare, utifrån den egna sociala kompetens som individen besitter. Det är inte bara runt faktakunskaper individer byggs upp.


Hur agerar du som arbetsledare/pedagogisk ledare på den här skolan för att förverkliga (implementera) intentionerna om förhållningssätt?


Vi ägnade mycket tid till att diskutera det mest grundläggande målen i dokumenten för verksamheten, de övergripande målen för verksamheten, när läroplanen kom. Hösten innan den skulle gälla, ägnade vi tre intensiva dagar tillsammans åt den. Vi gick hem emellan och sov, men fortsatte oförtrutet i grupper att diskutera nästa dag. Penetrerade och ältade, ältade och ältade egentligen ursprunget och embryot till vår lokala arbetsplan (se bilagor). Vi tog inte bara dom där tjusiga orden som stod där utan de ältades om och om igen och vilka konsekvenser det skulle innebära för lärarna. Redan då upptäckte man både att det fanns en rädsla och en entusiasm, egentligen så är det inte så vansinnigt stora förändringar tycker jag. Det här är väl egentligen det som stått i den gamla läroplanen också fast kanske på ett annat sätt. Man har försökt hitta en förklaringsmodell till det man vill förändra.


Hur har du arbetat med personalen runt reflektionen existentiella frågor - förhållningssätt?

Om jag uttrycker mig så här. Jag vill inte förstöra dina frågor, men egentligen är du inne på att det handlar om att vi är förebilder, att vi oavsett om vi jobbar som lärare eller något annat så är vi viktiga förebilder för eleven i dess utveckling. Så har vi bara i vårt sätt att uppträda och möta varandra, en bild som speglar en grundsyn. Det kan jag väl säga att det för mig har varit det viktigaste som rektor för grundskolan i Norrsätra. Så har jag mer och mer sett det som det är inte det här att komma med tjusiga fortbildningspaket, att nu skall du få gå på en kurs och få mer kunskap inom något område. Utan varenda dag så känner jag att i allting det jag gör så måste jag visa att jag är lika viktig som förebild för min personal som lärarna är förebild för sina elever. Så alla handlingar jag gör, ibland kan man få dåligt samvete när man i efterhand upptäcker vad svårt det här är. Men jag får ändå dagligen bevis för detta, hur jag förhåller mig till saker, hur jag uppträder, hur jag bemöter, hur jag resonerar det ger effekt även på andra. För att jag är av den inställningen att då vi kommer in på såna här saker som har med människosyn att göra, var jag lägger mina grundläggande värderingar. Det handlar om att skapa tillfällen att tvingas att fundera över var man står själv. Då måste jag också som rektor visa att dom här frågorna är viktiga. Att jag hela tiden i verksamheten ser till att skapa förutsättningar för min personal att få sitta ner med varandra i olika konstellationer och reflektera över dessa frågor.


Hur gör du då, går det att prioritera dessa frågor?


Du kan ju ta ett dokument som vi nu har framför oss, och säger att det står att vi skall internalisera (införliva till något inneboende i dig själv) de goda värdena. Javisst, alla ställer sig bakom men samtidigt … samtidigt vet vi att några har svårt med detta. Utan här gäller det att alltid försöka visa att det här med förebilder och förhållningssätt mot medmänniskor är viktigt. Bemötandet varje dag oavsett om jag är rektor eller vaktmästare skall vara något som skall märkas. Men resan dit att förstå vikten av budskapet kan vara individuell. Arbetsplanen (se lokala arbetsplanen Norrsätraskolan) är inte bara en beskrivning utan även en ram som kontinuerligt i vardagen lyfts fram i det praktiska arbetet-handlandet. Arbetslag, arbetsenheter, arbetsgrupper m.m. Primärt som pedagog är förhållningssättet A och O.


Hur ser du på skolplanen för Sandvikens Kommun?


Styrdokumentet är en omskrivning av Lpo-94. Måste i och för sig finnas men går att diskutera.


Vi har nu pratat om förhållningssätt, internalisering, implementering m.m. Om vi tittar på den lokala arbetsplanen för skolan. Hur kommer det sig att livskompetens finns under rubriken vår kunskapssyn?


Kunskaper för mig är inte att kunna rabbla upp Västmanlands sjöar eller städer, det är en form av kunskaper. Kunskaper är ju så, är ju så mycket mer. Men egentligen så är ju den sociala kompetensen en del av kunskapsinnehållet på skolan. Men det som har gjort att vi ändå har valt att sätta upp att livskompetens, spalta upp det så här, det handlar om det vi kanske normalt arbetar med. Vad gör vi med våra kunskaper som vi övat på? Vi behöver ändå lära oss att läsa, skriva, och lyssna också som vi satt upp. Det är därför vi har valt att spalta upp det i dessa grenar och för att nå helheten så finns begreppet livskompetens med. Hela individens utveckling är mycket viktig.


Intervjun avslutades och jag tackade Bodil M för att hon gav mig tid, utrymme och ett trevligt samtal.


Analys intervju rektor


Ia. Vilka värden?


sid. 40. att vi är förebilder, att vi oavsett om vi jobbar som lärare eller något annat så är vi viktiga förebilder för eleven i dess utveckling. Så har vi bara i vårt sätt att uppträda och möta varandra, en bild som speglar en grundsyn.


Ib. Hur presenteras värdena, vilka sammanhang och vilka ord används?


Reflektionen existentiella frågor - förhållningssätt? (sid. 40). Det handlar om att skapa tillfällen att tvingas att fundera över var man står själv. Då måste jag också som rektor visa att dom här frågorna är viktiga. Att jag hela tiden i verksamheten ser till att skapa förutsättningar för min personal att få sitta ner med varandra i olika konstellationer och reflektera över dessa frågor, saker som har med människosyn att göra, var jag lägger mina grundläggande värderingar. Kunskapssyn - livskompetens (sid. 42). Men egentligen så är ju den sociala kompetensen en del av kunskapsinnehållet på skolan. För att nå helheten så finns begreppet livskompetens med.

Ic. Kunskap-fostran? se svar Ia och Ib.

Id. Vems ansvar?


Arbetslag, arbetsenheter, arbetsgrupper m.m. Primärt som pedagog är förhållningssättet A och O. Vårt sätt att uppträda och möta varandra, en bild som speglar en grundsyn, har varit det viktigaste för mig som rektor för grundskolan i Norrsätra. (sid. 40)


Sammanfattning analys

Rektor pekar på det viktiga i att vara en god förebild som människa och att det är en grundsyn som speglar de grundläggande värdena på skolan. (Förhållningssättet mot medmänniskor.) Hon tar ansvar och skapar förutsättningar för reflektion för personalen över begrepp som människosyn, grundläggande värden, livskompetens och kunskapsinnehåll. Det jag saknar i svaren är kopplingen mellan grundläggande värden och barnens frågor om livet - livsfrågorna. Att barnens egna frågor får en framskjutande plats i den pedagogiska hållningen. Det vore väldigt intressant att göra en verksamhetsundersökning på den här skolan. Intervjua lärare och elever för att se vad samma frågor fick för svar.


Diskussion

Jag börjar det här avsnittet med en genomgång av relationerna mellan de statliga, kommunala, och lokala dokumenten.


När det gäller vilka grundläggande värden som tas upp i dokumenten är det statliga Lpo-94 klar och precis i begreppen ex. allas lika värde, solidaritet med svaga och utsatta. Medan den kommunala skolplanen använder begrepp som ex. underlätta utveckling till en harmonisk människa, tillförsäkra individen värderingar för livslångt lärande och utveckla ett demokratiskt arbetssätt. Lokala arbetsplanen använder begrepp som ömsesidig respekt, alla barn har rätt att bli sedda och socialt kompetenta. Jag funderar var de grundläggande precisa och odiskutabla värdena tar vägen i dokumenten från kommunen och den lokala arbetsplanen? Det verkar som om man räknar med att alla människor förstår att Lpo-94 ligger som grund för dokumenten, utöver detta skrivs en skolplan resp. arbetsplan, och då kan inte samma språkbruk användas, eller?


De statliga dokumenten lägger in de grundläggande värderingarna i den kunskapsförmedlande uppgiften och att de skall tas upp i sitt naturliga sammanhang i alla situationer som uppstår i skolans vardag medan den kommunala skall fostra eleverna i grundläggande demokratiska värderingar. Den lokala arbetsplanen vill medverka till att barnen erhåller en livskompetens i form av kunskaper, social kompetens, medkänsla och självtillit. De lägger in den formuleringen under sin kunskaps syn. Varav denna skiljelinje? Vore det inte bra om begreppen samordnades så att inga feltolkningar gjordes.


Ansvaret för att utveckling sker mot uppställda mål enligt de statliga dokumenten ligger på kommunen. Den dagliga ledningen av rektor och lärarnas professionella ansvar är en förutsättning för att skolan utvecklas kvalitativt. Den kommunala skolplanen ser rektor som arbetsgivarens företrädare och ledare av den pedagogiska verksamheten. Personalen/lärarna som handledare och inspiratörer till eleven som genom undersökande arbetssätt själv kan söka kunskap. Den lokala arbetsplanen föreskriver allas ansvar personalens, föräldrarna och barnen. Sammantaget finns det skiljelinjer i tolkningen av de olika texterna. Det kan bero på en mängd olika faktorer ex. olika grundvärderingar hos dem som har fått i uppdrag att formulera skrivningarna. De kan också bestå i att man tolkar andemeningen i de bakgrunds och motivtexter som ligger till grund för Lpo-94 olika. Hur går teori och praktik/handling ihop? Slutsatser som kan dras efter den genomgång som gjorts av materialet är att min tes/fråga bekräftades i de statliga styrdokumenten men ej i de två övriga. Om grundläggande värden, kunskap och lärande har med varandra att göra bekräftades också av de statliga styrdokumenten men ej av de kommunala och lokala. Materialet som jag använt till analysen har gått att använda bra, kompletterande intervjuer har säkert förhöjt värdet av undersökningen.


I ett större sammanhang ser jag ett fortsatt diskuterande på skolor om grundläggande värden som en nödvändighet. Fortbildning av personalen, ge tid till reflektioner. Fortsätter de stora nedskärningarna inom skolans område får vi allt svårare att nå vårt mål. Politikerna som har ansvaret för skolan måste ta sitt ansvar.
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Varför skolplan?




I skollagens 2 kapitel 8 står:

		I

		alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas.


Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen.








Denna skolplan är en revidering och komplettering av den skolplan som gällt i vår kommun för åren 1992-1994 och skall gälla för samtliga skolformer under perioden 1995-1998, men kan, om så bedöms nödvändigt, komma att revideras under denna period.


Skolans styrdokument







Kommunens ansvar


Kommunen har ansvar för att ge dess barn och ungdomar en utbildning som gör det möjligt för dem att utvecklas vidare i ett livslångt lärande. Den grundläggande utbildningen är basen för samhällets utveckling och välstånd. Kommunens skolplan skall därför ses som ett politiskt styrdokument, ett stöd för skolans personal samt en markering av att skolan är en av de mest angelägna verksamheterna för kommunen.


Kommunfullmäktige styr verksamheten för barn och ungdomar i Sandviken genom


· Barn- och ungdomspolitiska plattformen


· skolplanen för perioden 1995-1998


Detta innebär att all verksamhet för våra barn och ungdomar skall syfta till


· att underlätta varje individs utveckling till en harmonisk människa


· att tillförsäkra varje individ kunskaper, färdigheter, värderingar och handlingskraft för ett livslångt lärande


· att hos barn och ungdomar utveckla ett demokratiskt synsätt samt aktning och respekt för individen i ett mångkulturellt samhälle


· att den verksamhet som erbjuds inom barnomsorg, skolbarns


· omsorg, skola och fritid skall utformas utifrån helhetsperspektivet och framtidens behov så att den bidrar till individens utveckling.


Styrelsen för skolan har att anslå de medel samt organisera verksamheten så att de politiska målen uppnås.


Med styrelse för skolan avses för grundskolan och särskolan områdesstyrelse samt för gymnasieskolan och vuxenutbildningen utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.




Organisation och ledning


Allmänt


Verksamheten är organiserad i rektorsområden med decentraliserat resultatansvar men skall genomsyras av synsättet ”kontinuitet för eleven” från skolstart till avslutade gymnasiestudier vilket skall vara vägledande vid framtida nödvändiga organisationsförändringar.


Skolenhetens organisation skall utformas så att de nya lärare som rekryteras får tjänstgöra utifrån sin behörighet och så att det, särskilt inom grundskolan, blir möjligt för läraren att följa sina elever under längre tid/i flera ämnen/kurser.


För att ge bättre förutsättningar för undervisningen, öka personalens inflytande samt öka möjligheterna för samverkan organiseras skolan i arbetsenheter.


Skolans ledning


För ledning av skolverksamheten skall enligt skollagen finnas en rektor, som har en nyckelroll när det gäller att förverkliga den nationellt likvärdiga och kvalitativt högtstående skolan.




Rektor skall, som arbetsgivarens företrädare


· vara pedagogisk ledare för verksamheten i skolan


· verka för att undervisningen utvecklas


· ha daglig kontakt med arbetet i skolan


· vara chef för personalen


Skolbarnsomsorg och sexårsverksamhet bör ingå i en grundskolerektors ansvarsområde.


Det decentraliserade resultatansvaret innebär att varje enhet/skola har ansvar för att uppsatta mål nås, såväl ekonomiskt och kvalitetsmässigt samt har rätt att själv besluta i frågor som rör verksamheten inom givna mål, ramar och riktlinjer.


Styrelsen för skolan ansvarar för att rektor ges det administrativa stöd som krävs för fullgörande av det pedagogiska ledarskapet.




Elev- och föräldrainflytande


Elever och föräldrar skall fortlöpande hållas informerade om skolans verksamhet och därmed ges möjlighet att påverka beslut.


EFFEKTMÅL:


Minst 50% av eleverna skall under skolplaneperioden anse att de har stort eller mycket stort inflytande över sin skolgång.


En av skolans huvuduppgifter är att fostra eleverna i grundläggande demokratiska värderingar och arbetsformer. Eleverna skall tränas i att successivt ta större ansvar för sin egen utbildning samt uppmuntras att ta gemensamt ansvar för skolan i stort.


Elevernas deltagande i planeringen av undervisningen skall framgå av den lokala arbetsplanen och öka i takt med elevernas ålder. Elevinflytandet kräver såväl föräldrarnas som personalens stöd för att kunna utvecklas. Elevrådens ställning skall stärkas och deras arbete stimuleras. Skolan skall genom sin organisation och planering skapa sådana arbetsförhållanden att eleven får ett verkligt inflytande över det dagliga arbetet. Inriktningsmålet är att detta skall gälla alla elever.


Föräldrar och skolans personal bör komplettera varandra, utbyta erfarenheter och fungera som en enhet kring elevens skolgång. Överensstämmande budskap från hem och skola underlättar för eleven.


[Efterföljande bildsida ej medtagen här]


Val av skola inom de obligatoriska skolformerna


Vid fördelning av elever på olika skolor skall strävan vara att eleverna får så kort skolväg som möjligt. Närliggande skolor i olika områden samverkar vid fördelningen.


Föräldrarna har rätt att välja en annan skola än den som anvisas för det egna barnet, förutsatt att den har plats för fler elever. Eventuellt uppkommen skolskjutskostnad som följd av val av annan skola bekostas av föräldern.


Flexibel skolstart


Fr.o.m. läsåret 1997/98 bestämmer föräldrarna om deras barn skall börja skolan vid 6 eller 7 års ålder. Under övergångstiden tom läsåret 1996/97 avgör styrelsen för skolan i vilken mån 6-åringar kan beredas plats.


Skola och barnomsorg


Ett utökat och förbättrat samarbete mellan skola och barnomsorg ger stora möjligheter att tillgodose barnens utvecklingsbehov på ett allsidigt sätt och skall, där så är möjligt, ske inom en gemensam lokalresurs. Genom integrering av fritidshem och sexårsverksamhet i skolan samt överförandet av ansvaret för verksamheten på rektor ges goda förutsättningar för utveckling av både skola och skolbarnsomsorg samt för bättre ekonomisk hushållning. De olika personalgrupperna ges möjlighet att tillsammans med elever och föräldrar forma sin skola med stimulerande undervisning och integrerad fritidsverksamhet.


Särskolan


Kommunen är fr.o.m. 1995-01-01 huvudman för särskolan och för Sandvikens del ansvarar Östra områdesstyrelsen för verksamheten. Övertagandet av särskolan till kommunen innebär en normalisering av särskolan. Normalisering är en process, en utveckling, i vilken man tar hänsyn till alla faktorer av betydelse för eleven - både hans/hennes egna möjligheter och omgivningens skyldigheter.


Särskoleverksamheten är i olika former integrerad vid några skolor i kommunen.


Utbildning efter grundskolan / Frivilliga skolformer


EFFEKTMÅL:


Andelen intagna efter


förstahandsval skall överstiga 80%.


Sandvikens gymnasieskola har sedan lång tid tillbaka haft ett brett utbud av valmöjligheter. I den kursutformade gymnasieskolan är målsättningen att i samarbete/avtal med kommuner i närområdet kunna erbjuda samtliga 16 program. Vårt eget utbud skall dessutom präglas av god framförhållning och vara anpassat till de förändringar i samhället som påverkar ungdomars val av framtid.


Samtliga program skall utformas för att ”möta eleven på elevens villkor” och ge verktyg till ökad kommunikationsförmåga, ett krav som är särskilt viktigt när det gäller det individuella programmet.


EFFEKTMÅL:


Andelen sökanden till högskolan skall öka med 10% under skolplaneperioden.


Vuxenutbildningen skall verka för att alla i Sandvikens kommun kan skaffa sig fullständig grundskole- och gymnasiekompetens. Den skall även ha ett utbud som kompletterar arbetsmarknadens behov och som ger verktyg för ökad kommunikationsförmåga samt vara kompetensgivande för högre studier.


Skola - arbetsliv


Studie- och yrkesorienteringen (syo) skall ges en mer sammanhängande organisation genom skolformerna och skall ha en klart formulerad målsättning.


Goda kontakter med arbetslivet är en förutsättning för kvaliteten i gymnasieskolan. SSA-rådets roll blir att förbättra samarbetet mellan skolan och arbetslivet genom riktade insatser.


Skolhälsovård och elevvård


Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och skall verka för en god arbetsmiljö i såväl psykiskt som fysiskt avseende.


Den förebyggande verksamheten, som utgör det viktigaste, bedrivs i form av hälsokontroller, hälsofostran, vaccinationer, samlevnadsundervisning och viss sjukvård.


Klassföreståndaren är genom sin elevkännedom en central person för elevens välbefinnande. Det är hon/han som tidigt kan uppmärksamma problem som t ex inlärningssvårigheter, mobbing och omotiverad frånvaro.


Skolkurator och psykolog är en viktig resurs i detta arbete både som ett viktigt stöd för lärarna och en trygghet för många elever och föräldrar.


Vid varje skola skall finnas en handlingsplan för bemötande av trakasserier, mobbing, våld och drogmissbruk samt en krisplan.


Lokaler


Ett effektivare nyttjande av skolans lokaler för hela dygnet och året skall eftersträvas. Skollokalerna skall på icke skoltid kunna nyttjas av annan verksamhet.





Undervisning


Kunskaper och färdigheter


Skolan skall utvecklas till ett kunskapscentrum i vilket elever, personal, föräldrar och andra kan söka och utveckla kunskap och färdigheter, värderingar och handlingskraft för ett liv under 2000-talet och för ett mångkulturellt samhälle.


Områden som enligt den nationella utvärderingen särskilt behöver utvecklas är undervisningen i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik liksom problemlösning och tillämpning av kunskaper. Detta kan med fördel kombineras med estetisk verksamhet.


Informationsteknologi


Informationsteknologins möjligheter skall tas tillvara i den dagliga undervisningen och användas som ett effektivt hjälpmedel, bland andra, för elevens utveckling och kunskapsinhämtning.


Kunskapssyn


Utgångspunkt för verksamheten i skolan skall vara elevens nyfikenhet och lust att lära samt elevens medansvar för sitt eget kunskapsinhämtande. Undervisningen skall organiseras och planeras så att eleven genom ett laborativt och undersökande arbetssätt själv kan söka sin kunskap med läraren som handledare och inspiratör. Skolbiblioteket har i detta sammanhang en central och viktig roll.


Miljöundervisning


Skolan har en viktig uppgift att ge barn och ungdomar sådana kunskaper och färdigheter att de kan ta ansvar för och påverka betingelserna för en god miljö.


Skolan i Sandvikens kommun ska visa sitt ansvar för vår gemensamma miljö genom att ägna särskild uppmärksamhet åt miljöfrågorna och kretsloppstänkandet vilket skall framgå av de lokala arbetsplanerna.


Internationalisering


Utifrån den samhällsutveckling som idag sker skall en medveten och gedigen satsning göras på främmande språk liksom ett intensivt arbete för etablerande av internationella kontakter. Här kan informationstekniken vara ett hjälpmedel.


Eleverna skall bibringas respekt och förståelse för såväl inhemska minoriteters som andra folks kulturarv.


Det nordiska och internationella samarbetet i stort skall stärkas och de redan nu fungerande vänortskontakterna skall vidareutvecklas.


Kultur


Genom undervisningen skall eleverna få ta del av olika kulturinslag och få möjlighet att själva uttrycka sig konstnärligt och skapande. Kulturverksamheten har stor betydelse för elevernas utveckling och inlärning samt utgör ett självklart och viktigt inslag i skolans vardag där Kulturskolan har en viktig roll.


Hembygden


Då ett samhälles utveckling avläses i ett historiskt perspektiv är det mycket viktigt att eleverna får goda kunskaper om sin hembygd och dess historia.


Jämställdhet


Jämställdhet i skolan innebär att skolan skall ge flickor och pojkar likvärdiga villkor och förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla förmåga som människa. Detta förutsätter kunskaper om skillnader, likheter och olikheter mellan könen och könstillhörighetens betydelse för skolan.


I varje skola skall finnas en jämställdhetsplan.


Jämlikhet


Varje elev har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Detta innebär att personalen skall utforma verksamhet och organisation så att varje elevs utvecklingsmöjligheter tas tillvara och att alternativa vägar står öppna för fortsatta studier. Elever med läs-, skriv- och talsvårigheter skall särskilt uppmärksammas. Detta innefattar såväl förskolan som hela skolväsendet i kommunen.


Personalutveckling och fortbildning


Fortbildning skall vara kommunens instrument att möjliggöra för personal att möta de förändringar som föranleds av olika skäl


· skolreformer och andra förändringar i samhället


EFFEKTMÅL:


Minst 50% av medel anslagna till personalutveckling/fortbildning skall användas för att tillföra verksamheten nya arbetssätt och arbetsformer.


· utveckling och förnyelse av skolans ämnen samt annan vetenskaplig och/eller teknisk utveckling


· kommunala mål angivna i skolplanen


· pedagogiskt nytänkande


· arbetslivskontakter - lämpligen på elevfria arbetsdagar.




Arbetsmiljö


Samtliga skolor skall inrymma undervisningslokaler med tidsenlig utrustning och undervisningsmateriel så att elever och personal kan arbeta konkret, laborativt och undersökande samt ha en för åldersstadiet väl anpassad såväl inomhus- som utomhusmiljö. Allergiaspekten skall tas med vid skyddsronder.


Vid skyddsronder skall eleverna vara representerade.


Uppföljning och utvärdering


Skollagen anger att det är kommunen själv som ”skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen”. Den kommunövergripande uppföljningen av skolplanen sker med årliga enkäter till ett urval elever, föräldrar och lärare.


Uppföljning och utvärdering är en del av verksamheten i skolan och sker på olika nivåer - kommunövergripande, områdes-/förvaltningsvis och vidare ända ner till i den enskilda klassen. Avsikten är att mäta i vilken mån uppsatta mål har förverkligats samt att vara utgångspunkt för fortsatt utvecklingsarbete.


Inom varje område/förvaltning skall finnas en plan över vad som skall följas upp och av vem.


Kvalitet i skolan


I dagens målstyrda skola är det kommunen som ansvarar för att skolverksamheten genomförs på bästa sätt. Detta ansvar kommer alltså att vila på kommunpolitiker, skolchefer och skolledare, skolpersonal och inte minst på eleverna och deras föräldrar. Nya lagar, förordningar, läroplaner och kursplaner bygger på ett lokalt ansvarstagande och inflytande.


Allt detta ställer kvalitetsfrågorna i fokus för varje skola. Hur bra är vi? Hur bra kan vi bli? En viktig uppgift är alltså att utifrån givna mål tillskapa ett strukturerat och genomarbetat angreppssätt och genomföra detta i de ”processer” som äger rum på en skola. Detta skall också leda till påvisbara förbättringsresultat som går att härleda till angreppssättet.




[Efterföljande bildsida ej medtagen här]


Sandvikens Kommun


Norrsätra Ro


1996-01-30


NORRSÄTRA REKTORSOMRÅDE


… är en integrerad verksamhet som består av


· SKOLFÖRBEREDANDE VERKSAMHET


· SKOLA ÅRSKURS 1-6


· SKOLBARNSOMSORG 7-12 ÅR


GEMENSAMMA MÅL


Vi arbetar mot gemensamma mål och normer för att ge barnen helhet, trygghet och kontinuitet i deras utveckling. För att främja barnens allsidiga utveckling samarbetar vi i arbetslag och därigenom kommer allas kompetens och erfarenheter barnen tillgodo.


· Vi arbetar för att en ömsesidig respekt skall genomsyra all verksamhet


· För att motverka mobbning och trakasserier tränas ”våra” barn i social samvaro och etik för att bli socialt kompetenta i ett livslångt perspektiv


· Vi vill att alla skall ta ett medvetet ansvar för vår miljö

· 
”Våra” barn får tid och utrymme för egen lek för att främja en allsidig utveckling


· Vi strävar efter att varje barn bibehåller och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära


· Vi vill att alla skall få tillägna sig användbara kunskaper och bli medvetna om olika sätt att lära


· Vi vill att alla skall lära sig att arbeta självständigt och tillsammans


· Vi vill att alla skall ta ett personligt ansvar för sitt arbete och sin arbetsmiljö, anpassat efter mognad


· Vi vill att alla barn skall ha ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Detta inflytande skall öka med stigande ålder.


· Samarbetet mellan skolan och hem bygger på ömsesidig respekt och förståelse och vi skall alla arbeta för att främja samverkan med föräldrarna.


· Vi som arbetar i skolan skall klargöra för barn och föräldrar vilka mål verksamheten har, vilka krav och förväntningar skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter barn och föräldrar har.


· Vi skall vara öppna för kontakter med verksamheter utanför skolan


VÅR SKOLA


Inom Norrsätra Ro finns 13 grundskoleklasser, 3 avdelningar för skolförberedande verksamhet samt 3 fritidsavdelningar och 1 fritidsklubb. Verksamheten är integrerad.


Grundskoleklasser:
Årskurs 1-6


Skolförberedande verksamhet:
6-åringar


Fritidshem:
Årskurs 1-2


Fritidsklubb:
Årskurs 3-6


Skolans personal är organiserad utifrån 5 arbetslag bestående av lärare, förskollärare, fritidspedagoger samt elevassistenter.


Skolan börjar kl. 08.00 varje morgon.


Skoldagens slut varierar för olika klasser.


För skolförberedande verksamheten och fritidshem/-


fritidsklubb är behovet av barnomsorg styrande för


öppethållande.



PRIORITERADE OMRÅDEN


Vårt arbete i skolan styrs av planer på olika nivåer. Gemensamma för hela landet är läroplanen LPO-94 med kursplaner för alla ämnen samt de pedagogiska programmen för förskola och fritidshem.


Sandvikens Kommun har i sin skolplan prioriterat


· Organisation och ledning


· Kunskapssyn


· Demokrati och inflytande


Västra områdesstyrelsen har i sin verksamhetsplan prioriterat


· Barn- ungdoms- och föräldrainflytande


· Kunskapssyn


· Barn- och elevvård



Utöver detta har Norrsätra Ro valt att under läsåret 95/96 i årskurs 3-6 prioritera


No – Teknik


NO-blomman

Prioriteringen sker genom


· fördelning av resurser för grupptimmar


· fortbildning av personal


· användning av undersökande arbetssätt


· ämnesövergripande undervisning


Kultur


Under läsåret 95/96 drivs ett musikprojekt tillsammans med kulturskolan med mål att nå ut till samtliga elever i årskurs 4-5 med musikupplevelser. Projektet syftar till att ge eleverna möjlighet att få vara med i en skapande process där alla är lika viktiga och att med sin klass ingå i en grupp som har varsin del i en gemensam produktion.


Innehåll är dans, sång, bygg/spel samt blockflöjt.


EN DEMOKRATISK SKOLA


vill vi uppnå genom

· att låta barnen påverka innehåll och uppläggning av arbetet och med stigande ålder lära sig att ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande


· Elevens val där eleverna från och med årskurs 3 väljer ämne utifrån intresse 60 /75 min / vecka.


· Temaarbeten inom arbetslagen över åldersgränserna.


· Utvärdering och uppföljning, där personal och barn tillsammans utvärderar verksamheten vad gäller innehåll, uppläggning och resultat.


· Klassråd / samling där för barnen viktiga frågor behandlas. Dessa utgör ett viktigt forum för demokratisk fostran där man lär sig


· föra fram åsikter


· argumentera


· acceptera majoritetsbeslut


· mötesteknik


· lösa konflikter


· lyssna på andra



Samling för förskolan äger rum varje dag och för fritidshemmet 1 gång / vecka


· Elevrådet. Sammanträder 1 gång / månad I elevrådet ingår två repr. från varje klass i årskurs 3-6


· Miljörådet. Sammanträder 1 gång / månad. I miljörådet ingår en repr. från varje klass i årskurs 3-6


· Föräldrasamverkan. Föräldrar kan lära känna skolan och få inflytande genom


· skolbesök


· veckobrev / inf. blad


· föräldramöten


· utvecklingssamtal


· inskolningssamtal / utskolningssamtal inom förskolan


Under läsåret vill vi aktivt påverka föräldrarna att besöka skolan och utveckla formerna för samverkan resp. inflytande.


Utvecklingssamtal kommer att äga rum 2 ggr/läsår


· Kamratstödjare i form av fyra elever i årskurs 6


· Handlingsplan mot mobbning.



VÅR KUNSKAPSSYN


I samarbete med hemmen vill vi utveckla barnens




· Vi vill ge alla barn möjlighet att lära sig lyssna, tala, läsa, skriva och räkna.


· Vi vill lära barnen LÄRA för livet - genom att de


· ökar sin förmåga att reflektera


· ökar tilltron till det egna tänkandet


· lär sig respektera andras åsikter


· lär sig att arbeta i grupp





· Vi vill att barnen skall uppfatta sitt arbete meningsfullt.


· Vi vill medverka till att barnen erhåller en LIVSKOMPETENS i form av


· kunskaper


· social kompetens


· medkänsla och inlevelseförmåga


· självtillit


Detta vill vi uppnå genom att


· arbeta utifrån en helhetssyn som innebär att vi vill se barnens skoltid som en nio år utveckling utan stadiegränser


· möta varje barn där det befinner sig

· ta vara på de förkunskaper som bara har


· sträva efter samverkan mellan ämnen


· variera arbetssätt

· arbeta i sammanhängande arbetspass


· arbeta i olika grupperingar

· arbeta med ny teknik

· visa respekt för och inlevelse i barnets behov


· visa på mellanmänskliga spelregler

· sätta gränser men även ge tillåtelse och stimulans

· 
ge barnen realistiska mått på vad som går an i relation till andra


· bejaka vår naturliga vuxenauktoritet utan att hämma, kränka eller inskränka

· vara förebilder

BARN- OCH ELEVVÅRD


För att möjliggöra för alla bara så bra förutsättningar som möjligt vill vi stäva efter att


· alla barn får vara olika

· möta alla bara med stor respekt

· alla barn har ”rätt” att bli sedda, att få uppmuntran och stöd.

· möta barnen på deras nivå


· all personal, barn och föräldrar tar sitt ansvar


Detta vill vi uppnå genom


· att samarbeta med föräldrarna för att uppnå de givna målen.


· arbetslaget som utgör grunden för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.


-
att uppmärksamma barn med problem tidigt


· specialläraren som i arbetslaget skall spela en aktiv roll i arbetet kring barn med problem


· stor flexibilitet i fördelning av resurser

· överlämnandekonferenser mellan förskola - skola /skola - skola

· omhändertagandet av nya elever

· handlingsplan för mottagandet av invandrarbarn


· samarbetet mellan förskollärare, fritidspedagog, lärare, kurator och skolsköterska = utgör ett TEAM

· åtgärdsprogram som utarbetas i samarbete med eleven, föräldrarna och skolpersonal med varierande stödåtgärder beroende på svårigheterna


· använda oss av alla givna resurser skolpsykologens möjlighet att stötta personalen


· kontakter med andra instanser som tex. Barn och Ungdomspsykiatrin eller Individ- och familjeomsorgen


Etik i skolan


- teori och praktik

Göran Bexell är professor i etik vid Teologiska institutionen i Lund. Vid ett seminarium om etik i skolan på Utbildningsdepartementet 1993-03-16 framförde han följande synpunkter.


Etiken i det svenska samhället


Vilka etiska värden och normer finns i det svenska samhället? Detta är en av de grundläggande frågorna, eftersom skolan i viss mån alltid blir och bör vara en spegel av det samhälles värderingar varav hon själv är en del.


Men det är ingen avundsvärd uppgift att försöka få tag i ett välunderbyggt svar på frågan. Finns det någon värdegemenskap i det svenska samhället och hur långtgående är den i så fall? De värdekonflikter som onekligen finns, gäller de grundläggande normer och värden eller bara sekundära, härledda? osv.


Den för skolan framkomliga vägen är väl ungefär den som prövats: man pekar ut, som i Skola för bildning, vilka värden och normer som man anser bör vara vägledande, eftersom de anses ha en solid förankring i samhället. Man frågar sedan olika remissinstanser. Betänkandet nämner flera gånger sådant som t ex ”det svenska samhällets grundläggande värden” (s 152) och värden som sägs ha ”en djup förankring i vårt land” (s 147). Detta är faktapåståenden, d.v.s. utsagorna påstår dels att det svenska samhället verkligen har vissa grundläggande värden, dels att dessa har en djup förankring. Om detta är sant eller ej är mycket svårt att veta, men vi antar för enkelhets skull att det fortfarande är sant; för egen del tror jag att utsagorna till stor del är sanna.


Etiken i skolan


Samtidigt som skolan blir en värdespegel av samhället skall den själv vara normgivande och blir en stark värdeskapande faktor i samhället.


Vilka värden och normer skall då skolan stå för i teori och praktik? Vad betänkandet Skola för bildning svarar känner vi till. I förslaget till skollagens portalparagraf anges vad som kallas ”grundläggande värden” i skolan: ”varje människas egenvärde, respekten för vår gemensamma miljö” samt ”demokratiska värderingar” (s 47). Ungefär detta anges också vara ”grunden för det kulturarv skolväsendet skall föra vidare” (s 147).


Så nämns några värden som sägs utgöra ”kärnan i de värden skolan skall gestalta och förmedla”. Det är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, samt alla människors lika värde” (s 147). Därefter sägs dessa fyra värden jämte ”aktningen för varje människas egenvärde och respekten för det levande” utgöra ”den etiska grunden för skolans arbete” (s 147).


Sedan omtalas ytterligare en hel del värden och normer som t ex principer om öppenhet och jämställdhet.


Med dessa exempel vill jag framhålla följande:


a. Den etik som betänkandet här försöker ringa in verkar inte orimlig. Den täcker nog en hel del av det som kanske är en allmänt och officiellt omfattad etik, åtminstone i teorin, en ganska vag, humanistiskt färgad etik. Jag återkommer till frågan om de angivna värdena verkligen lever upp till regerings- deklarationernas ord om att ”Skolans verksamhet skall grundas i de etiska normer som genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land.”

b. Ett problem är att bilden i betänkandet är som jag visade, ganska brokig, terminologin något oklar och relationen mellan värdena därmed osäker. Som exempel: respekten för varje människas egenvärde och för vår gemensamma miljö sägs vara både grundläggande och oförytterliga - vad det senare nu betyder - men de är inte ”kärnan” i etiken. Värdet jämställdhet nämns överhuvud inte i det grundläggande, som oförytterligt eller i kärnan. Hamnar det därmed längre ner på värdeskalan? Är det medvetet eller mer slumpmässigt att värdena har nämnts på detta sätt?


Jag menar att man inför de definitiva besluten skulle behöva dels strama upp begreppen och språkbruket i formuleringarna om skolans värdegrund, dels än en gång se över vilka värden och normer som särskilt skall nämnas. Det är viktigt både för den teoretiska klarheten och för tillämpningen i vardagsarbetet. Det kan som sagt säkert också läggas många synpunkter på vilka värden och normer som skall nämnas; några vill säkert att internationell solidaritet och rättvisa skall framhävas eller jämställdhet mellan könen eller individens rättigheter och/eller skyldigheter. Andra vill säkert, som vi kanske får höra, att det skall markeras klarare att
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Bild: sändare och mottagare i det sociala systemet.
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