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”Det är självklart att skolan skall ge barn och unga goda kunska-
per i alla ämnen. Att alla elever lämnar skolan med godkända
betyg är viktigt och nödvändigt. Men det räcker inte. Om vi blir
kunnigare, effektivare och presterar alltmer, men på vägen genom
utbildningssystemet tappar respekten för mänskliga värden har
skolan trots allt misslyckats. Skolans svåra uppgift är att sätta in
kunskap i ett sammanhang som berör och som relaterar till vår
egen tid, oss själva och våra frågor om moral och etik.” 

Så inleds Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i skolan,
som skrivits av Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt.
Denna diskussionsbok syftar till att stimulera till fördjupade
samtal och dialoger om vad värdegrunden betyder i skolans arbete
och vilka problem, möjligheter och förutsättningar som skolor
har i arbetet med att främja barns och ungas demokratiska kom-
petens. Skolan är en unik social och kulturell mötesplats där
människor med olika bakgrund och erfarenheter möts. Därför
betonas betydelsen av att skolan avsätter tid för etiska och
demokratiska samtal mellan barn, unga och vuxna. I boken disku-
teras bl.a. vad begreppet värdegrund står för, om skolan över
huvud taget kan och bör fostra enligt givna värden, om vad som
krävs för ett framgångsrikt värdegrundsarbete och om en gemen-
sam värdegrund i en mångkulturell skola. Boken avslutas med
ett antal frågeområden och förslag som behöver uppmärksammas
i framtiden både på central nivå och i skolan. 

Värdegrundsprojektet

Värdegrundsboken är en viktig avslutande pusselbit i de insatser
som projektet genomfört under värdegrundsåret 1999 för att föra
upp värdegrunden som huvudfråga på förskolans och skolans
agenda. Den riktar sig därför främst till de vuxna som arbetar i
förskolan och skolan, men också till beslutsfattare och alla andra
som intresserar sig för värdegrundsfrågor och utbildning.
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Det är självklart att skolan skall ge barn och unga goda kun-
skaper i alla ämnen. Att alla elever lämnar skolan med god-
kända betyg är viktigt och nödvändigt. Men det räcker inte.
Om vi blir kunnigare, effektivare och presterar alltmer, men

på vägen genom utbildningssystemet tappar respekten för mänskliga
värden har skolan trots allt misslyckats. Skolans svåra uppgift är att
sätta in kunskap i ett sammanhang som berör och som relaterar till vår
egen tid, oss själva och våra egna frågor om moral och etik. Det får
aldrig bli så som den här eleven (överlevare från Nazityskland) berättar
för sin lärare:

”Dear Teacher:
I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man
should witness:
Gas chambers built by learned engineers.
Children poisoned by educated physicians.
Infants killed by trained nurses.
Women and babies shot and burned by high school and college graduates.
So I am suspicious of education.
My request is: Help your students become human. Your efforts must never
produce learned monsters, skilled psychopaths, educated Eichmanns.
Reading, writing, arithmetic are important only if they serve to make our
children more human.”1

All utbildning måste bygga på en moralisk grundhållning och se indi-
viden i varje människa. En medmänsklig skola måste alltid och aktivt
värna om vissa värden. Den kan inte vara värdeneutral. Det är därför
nödvändigt att skolan tar upp frågor om demokrati, alla människors
lika värde, skyldigheter och rättigheter. Värdegrunden handlar om allt
detta. Men att undervisa om värdegrund, etik och moral är inte nog.
Värdegrunden måste prägla hela förskolans och skolans verksamhet.

Förskolan och skolan har i uppgift att lyfta fram de grundläggande
värderingar som samhället vilar på. Alla vuxna kan vara både goda
och dåliga förebilder. Det är på det sätt som vi bemöter och behandlar
små och stora människor som betyder mest. Ledning och personal
måste ta ansvar för hur samvaro, relationer och attityder formas och
förändras genom att respektera barn och unga och kräva respekt och  
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ansvar tillbaka. Detta gäller i lekrummet, i dockvrån, i klassrummet, i
korridoren, ute på lekplatsen och på skolgården, i köket och i mat-
bespisningen. Det finns ingen plats eller något utrymme i förskolans
och skolans verksamhet där barn och unga är fredlösa och där de
demokratiska spelreglerna inte gäller.

Förskolans och skolans demokratiska uppdrag kan inte väljas bort
eller särskiljas från övrig verksamhet. Som samhälleliga och ideo-
logiska institutioner är förskolan och skolan viktiga för att utveckla
och påverka barns och ungas identitet och demokratiska sinnelag. I
skolan skall gemensamma föreställningar formas och artikuleras om vad
som är gott och önskvärt när det gäller att förverkliga medborgerliga
rättigheter och skyldigheter. Det förutsätter att tid avsätts för samtal
där också barns och ungas åsikter spelar roll. Deras kunskap, engage-
mang och erfarenheter i olika frågor måste på alla sätt tas tillvara,
likaväl som att  deras fördomar, okunskap och ointresse måste utmanas
och bemötas. Tyvärr har skolan hittills varit relativt dålig på att
utnyttja sin möjlighet som mångkulturell och pluralistisk mötesplats.

Ett samhälles utbildningssystem ställer ständigt frågor om vilka
traditioner som skall leva vidare, hur vi skall se på och värdera vår
historia och hur vi skall förhålla oss till varandra och andra, vår miljö
och natur. För att också demokratiuppdraget, på samma sätt som
kunskapsuppdraget, skall tas på allvar krävs att varje enskild förskola
och skola tänker igenom vad värdegrunden egentligen innebär för
verksamheten i sin helhet. Ideal utan handling skapar ingen demokrati.
Arbetet med värdegrundsfrågorna får inte stanna vid retorik. Sam-
talet, dialogen, är själva kärnan i en demokratisk skola och en förut-
sättning för ett medvetet handlande. Det är i handling eller genom
att underlåta att handla, som våra värderingar på gott och ont visar
sig. En skola, som inte ingriper när t.ex. ord som ”bögjävel” och ”hora”
används, ger barn och unga dubbla budskap och bidrar till diskrimi-
nering och våld. Det krävs kunskap och kompetens, medvetenhet och
engagemang men också tid och resurser för att ord skall bli till handling.
Därför måste kommunerna ge förskolan och skolan reella förutsätt-
ningar att fullgöra sitt demokratiska uppdrag. Det är inget alternativ att
hemmen och föräldrarna tar över undervisningen. En elev skriver i ett
brev ”Att varje elev kan känna sig trygg i skolan är väldigt viktigt för att
skapa en människa som med stort självförtroende kan ge sig ut i vuxenlivet.”



De demokratiska värdena måste försvaras och utvecklas i en ständigt
pågående process. Värdegrundsprojektet har under cirka ett år – från
februari 1999 till och med mars år 2000 – ingått som en del i denna
arbetsprocess genom att på olika sätt lyfta fram värdegrundsfrågor och
stimulera till samtal och diskussion. Projektet har bl.a. haft i uppdrag
att stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet i förskolan och
skolan under Värdegrundsåret 1999. Det har t.ex. skett genom sam-
verkan med andra nationella aktörer på området, genom information
och material direkt riktade till olika målgrupper, särskilt barn och
unga, och genom att samla in och sprida kunskap och erfarenheter
inom vissa specifika frågeområden. (Se vidare i bilaga 1). 

Den här boken, Värdegrundsboken – Om samtal för demokrati i skolan,
är en viktig pusselbit i de insatser projektet genomfört för att föra upp
värdegrunden som huvudfråga på förskolans och skolans agenda.
Boken vänder sig i första hand till förskolans och skolans ledning och
personal samt alla som är intresserade av skol- och utbildningsfrågor.
Frågorna om demokrati och värdegrund gäller också generellt för vuxen-
utbildningen.

I boken försöker vi, utifrån kunskap och erfarenhet inom området,
ge en bild av relationerna i förskolan och skolan som mötesplats. Vi tar
vår utgångspunkt i de sociala relationerna som förutsättning för samtal
om demokratiska värderingar. Vi tar upp förutsättningarna för värde-
grundsarbetet för att härigenom problematisera och fördjupa värde-
grundsdiskussionen. Vad är värdegrund för något? Finns det och bör
det finnas en gemensam värdegrund i den mångkulturella och plura-
listiska skola som vi redan har? Behöver värdegrunden och demo-
kratin försvaras?  Hur skall skolan förhålla sig i fostransfrågor i rela-
tion till föräldrarna? Vi gör i Värdegrundsboken ett försök att besvara
dessa och andra frågor. Samtidigt kommer med all säkerhet våra ”svar”
och egna frågor och tankar att generera fler frågor och andra syn-
punkter. Det är också meningen. Det går inte att sätta punkt för samtal
och diskussion om värdegrunden.

Förskolan och skolan kan bryta mönster och förändra värderingar
och normer genom att medvetet och långsiktigt utnyttja sin makt
och påverkanspotential. Att ifrågasätta och kritiskt tolka, värdera och
diskutera grundläggande värderingar i förskolans och skolans verksam-
heter är en nödvändig förutsättning för att bevara och utveckla demo-







kratin. Värderingar måste synliggöras, upplevas, konfronteras och sam-
talas om för att barns och ungas ”demokratiska mentalitet” skall
utvecklas. ”Man ska vara mot sina kompisar som man vill att de ska
vara mot en själv”, skriver en elev. 

Genom ett historiskt perspektiv vill vi visa att det inte handlar om
en gemensam värdegrund som är en gång för alla given, utan att värden
också är beroende av sammanhang och tid. Värdegrunden både formar
och formas av oss medborgare i ett ständigt samspel. Läroplanerna
ger i sina skrivningar uttryck för samtida ideologiska strömningar och
värderingar och för förskolans och skolans roll i samhället. 

Idag ser vi en utveckling där intresset för demokrati och värde-
grundsfrågor växer. Vilja och engagemang saknas inte. Men förskolorna
och skolorna har ett stort behov av stöd och stimulans. Vi hoppas att
Värdegrundsboken skall fungera som stöd i de diskussioner och samtal
som förs, lokalt mellan vuxna och mellan barn och vuxna, om vad
värdegrund egentligen innebär och får för konsekvenser för verk-
samheterna.

Gunilla Zackari Fredrik Modigh
projektledare huvudsekreterare

PS! När vi skriver att vi anser eller tycker något, avser ”vi” dem som arbetat i Värde-
grundsprojektet. Innehållet i boken svarar vi själva för. Våra åsikter behöver inte till alla
delar överensstämma med skolministerns, utbildningsdepartementets eller regeringens i
övrigt. När vi i det följande resonerar kring värdegrund och ”skola” i allmänhet inbegriper
vi, förutom grund- och gymnasieskolan, generellt också förskolan. I tillämpliga fall inne-
fattar vi även övriga skolformer och vuxenutbildningen om inte annat framgår av texten.
De citat från elever som används i texten är hämtade från projektets Ungdomsråd och
från brev som barn och unga skrivit till skolministern. (Se bilaga). Teckningarna är
hämtade ur Pernillas Stalfelts bok ”Lika som bär”. Fotografierna är tagna av Elisabeth
Ohlson i boken ”Du! Vem?! Jag?”.







V ärdegrundsprojektet tillsattes som ett skolformsövergripande
utvecklingsprojekt i februari 1999. Syftet har varit att under
det s.k. värdegrundsåret stödja och stimulera det lokala arbetet
i skolor och kommuner med att omsätta värdegrunden i prak-

tisk handling genom olika målgruppsanpassade insatser. Det har pro-
jektet gjort genom att skapa mötesplatser och försöka åstadkomma
samverkan kring arbetet med värdegrunden, såväl lokalt som centralt.
Ett övergripande syfte för projektet har varit att få värdegrundsfrågorna att
utgöra basen för arbetet i skolan utifrån en helhetssyn på värdegrunden,
dvs. att få skrivningarna i läroplanerna att genomsyra förskolans och
skolans verksamhet i sin helhet. Ett annat viktig syfte har varit att ge
skolorna redskap för reflektion och handling. Projektet har bl.a. riktat
sig till barn och unga, pedagoger, skolpersonal, lärare, skolledare och
kommunpolitiker. Projektet har i första hand omfattat förskolan, för-
skoleklassen samt grund- och gymnasieskolan när det gäller utvecklings-
insatserna. För vuxenutbildningen har insatserna främst inriktats mot
kartläggning och utvärdering. 

Särskilt har projektet beaktat elevernas betydelse för arbetet med
värdegrunden och därför arbetat utifrån ett barn- och ungdomsperspek-
tiv. I uppdraget formuleras projektets ansats och perspektiv (se vidare
bilaga Riktlinjer för värdegrundsprojektet under perioden 1999–02–22
— 2000–03–31).
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Värdegrundsprojektet



Värdegrundsboken har följande struktur; Det inledande kapitlet sätter
fokus på de sociala relationerna och villkoren för dessa i skolan.
Därefter följer två kapitel som beskriver vad värdegrunden egentli-
gen betyder och varför värdegrunden är så aktuell just nu. Sedan dis-
kuteras skolans fostrande roll där bl.a. skolpersonalens förutsättning-
ar att arbeta med värdegrunden tas upp liksom skolans roll i relation
till föräldrarnas. Därefter följer ett kapitel om hur värdegrunden kan
tolkas i en mångkulturell skola. Detta avsnitt innehåller också en
diskussion om fristående skolor i ett värdegrundsperspektiv. I den avslut-
ande diskussionen vävs olika perspektiv och frågor samman. Slut-
diskussionen  föregås av en problematisering av målstyrningens kon-
sekvenser för arbetet med värdegrunden. Ett kapitel berör också frågan
om värdegrunden kan genomsyra all verksamhet i skolan eller bör
utformas som ett eget ämne.
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S kolan skall vara en plats där kunskap inhämtas, där lusten för
ett livslångt lärande skapas och där grunden för en framtida
yrkeskarriär läggs. Men skolan är också något annat, inte
minst för alla barn och unga. ”Skolan är en social plats, där man

umgås med kompisar, känner gemenskap och lär sig att fungera i grupp”,
skriver en av de elever som berättat för ministern om hur det är att gå
i skolan idag. På skolan skapar sig eleverna olika sociala rum där möten
sker med andra elever och vuxna. Barns och ungas möten och relatio-
ner äger rum i både klassrummen och i utrymmen fria från vuxna; på
rasterna i korridorerna, skolgården, centralhallen och cafeterian. 

Tanken med en gemensam, nationell skola är att alla barn och
unga skall undervisas och utvecklas i mångsidiga sociala miljöer.
Förskolan och skolan erbjuder en gemenskap som är annorlunda och
mer differentierad än den enskilda familjen. Denna gemenskap ger
möjligheter till möten mellan många människor och deras erfaren-
heter och kunskaper. Det är dessa möjligheter till möten och samtal
som är själva kärnan i skolans demokratiska funktion. 

Skolans verksamhet är ett flöde av människor med olika idéer,
kunskaper och värderingar. I skolan skapar barnen i möten med andra
sin självbild, sina ideal och sina drömmar. Skolan är Sveriges största
och mest utspridda arbetsplats. Närmare 1,5 miljoner människor runt
om i landet träffas dagligen i skolan under större delen av året. I en
normalstor skola sker minst 50 000 möten varje dag! Barn och unga
börjar och slutar, sociala strukturer byggs upp och rivs ned, relationer
tar form och upphör, maktstrider utkämpas och nya attityder, normer
och värderingar utvecklas. De möten som äger rum inom skolan blir
för många barn den första kontakten med något som är annorlunda
och olikt. För många blir detta möte omvälvande. Synen på sig själv
och den egna identiteten förändras och formas i relationerna till andra. 

Många barn finner sig tillrätta i förskolans och skolans verksamheter,
både i organiserade lärandesituationer i klassrummet och i de infor-
mella sammanhangen utanför klassrummet. De känner trygghet och
trivs på ”sin arbetsplats”. Andra barn sitter av tiden och har tråkigt på
lektionerna. De pratar om att göra saker, inte om kunskaper. De prak-
tiska ämnena uppfattas därför av många som roligare än ämnen som
bara ger ”skolkunskaper”. Vissa elever längtar efter att slippa ut från
skolan och själva bli vuxna och få bestämma över sin tid. För en del 
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barn kan det också bli för många möten i skolan. De saknar en fast
struktur som ger stadga i deras tillvaro. Dessa olika förhållningssätt gör
att det i ett och samma klassrum kan pågå ett antal parallella lektioner
samtidigt. Vissa barn är aktiva och samspelar med läraren och de andra
eleverna. De arbetar med den uppgift som läraren gett dem. Andra
ägnar sig åt att göra om uppgifter till något som de är mer intresserade
av, en del sysslar med andra saker och planerar sina fritidsaktiviteter och
ytterligare andra roar sig med att störa de som arbetar.

Vilka relationer mellan barn och unga som etableras beror också på
deras position i gruppen och i klassen och hur de och lärarna kan hantera
den offentliga arena som klassrummet utgör. Det finns stora skillnader
i en klass/grupp mellan olika elevers tysta och muntliga aktiviteter, i
mängden av deras offentliga framträden och vilka sociala roller som de
spelar. Relationerna mellan eleverna och de ständiga strider och för-
handlingar de är indragna i, upptar en väsentlig del av deras tid, kraft
och engagemang och präglar skolans vardagsliv. Det handlar om vilka
informella spelregler som skall gälla, var gränserna går för vad man inte
får och bör göra, om vilket utrymme olika kamrater skall ha och vilken
plats man själv får, vem man är tillsammans med, undviker eller tar
avstånd från.2 Dessa relationer påverkar vilket socialt klimat som råder. 

”Redan första lektionen märkte jag att det var något konstigt och annor-
lunda med den här klassen. Det hördes inga klingande skratt, man såg
aldrig några leenden och ingen sa ens ett välkomnande ord till mig som
kom ny.”3 

Eleverna lever i olika världar fast de är i samma klass under samma
tid. Det finns t.ex. elever i år 9 som aldrig suttit bredvid varandra och
arbetat tillsammans endast någon enstaka gång, trots att de gått i samma
klass i tre år.4 De lär sig härigenom olika saker om sig själva, sin förmåga,
om sociala skillnader och vem och vilket kön som har tolkningsföre-
träde i den lilla och i den stora världen. De “lär demokrati”. Vilken
bekräftelse, hjälp och vilket stöd barn och unga får och behöver för att
kunna utveckla “demokratisk mentalitet” spelar stor roll för deras fort-
satta liv som vuxna och samhällsmedborgare. 

Hur undervisningen organiseras spelar också en stor roll för elevernas
utrymme och eget agerande, deras delaktighet och inflytande. Men del-
aktighet och gemenskap handlar inte bara om själva undervisningen
utan om hur man bemöts och behandlas. Det handlar om det sociala





liv som levs i förskolan och skolan, vilka som är utanför och utsatta  och
vilka förutsättningar som varje barn får att praktisera och lära demo-
krati. För barn och unga handlar livet i skolan inte bara om att försöka
klara av studierna och proven, att försöka bli godkända eller att skaffa
sig flest MVG i konkurrensen med klasskompisar och andra ungdo-
mar runt om i landet. Skollivet handlar också om att kunna koda
maktstrukturer och sociala relationer, att fungera som kompis och
hitta och kunna behålla en plats i gemenskapen. För vissa elever kan
klassrummet ibland utgöra ett revir, men för elever som känner sig
missförstådda och misslyckade, är det oftast utanför klassrummet, på
skolgården och i korridorerna, som de blir bekräftade. Vi menar att det
är viktigt att vara medveten om skolans informella strukturer och dess
betydelse för värdeutveckling och att sociala maktspel inte är något
som bara pågår i klassrummen. Mötena i korridoren, på skolgården
och i matbespisningen är ofta ”vuxenfria”, som om utrymmena utanför
klassrummet vore barnens och ungdomarnas frizoner. Vuxna har också
frizoner i skolan, ”fria” från elever. I ”elevernas egna utrymmen” utveck-
las andra relationsmönster, värden och normer mellan barn. Det är i
dessa friutrymmen som värdegrunden praktiseras på både gott och ont.
Det är också där som kränkande behandling är som svårast att upp-
täcka. En flicka i gymnasieskolan skriver att ”[...]det är tyst mobbning
som gör mest ont. Det är mobbning som inte syns och som kan hålla på i
all evighet, sån som sätter ärr i ens själ för livet. Den sortens mobbning som
nästan är omöjlig att stoppa. Jag vet inte vem offret är eller vem det är som
mobbar. Men den finns och den känns.”

Det är viktigt att skolan uppmärksammar det ”informella lärandet”
och ser sina möjligheter och tar sitt ansvar, också i de verksamheter och
aktiviteter som äger rum när lektionstiden tar slut.

Både förskolan och skolan försöker på olika sätt att reglera det sociala
samspel som äger rum i och utanför den organiserade verksamheten
genom olika former av förhållningsregler. Från den allra första dagen
i förskolan och skolan får barnen och deras föräldrar lära sig vad som
förväntas av dem. Barn och unga lär sig vilka sidor av sig själva som de
bör visa upp och vilka sidor som de bör dölja. I många skolor lär sig också
barn och unga att regler och normer i skolan varierar beroende på
person och plats.  Olika förhållningssätt och normer kan gälla inom en
och samma skola beroende på den enskilde lärarens egen uppfattning.





För vissa lärare får eleverna tugga tuggummi och ha ytterkläderna på sig
i klassrummet, för andra inte. En lärare är engagerad i jämställdhets-
frågor medan kollegorna tycker att det räcker med att behandla alla
elever lika. Barn och unga lär sig när de kan agera på ett visst sätt och
när de inte kan det. Att lära sig ”bemästra” förskolan och skolan som
institutioner innebär en socialiseringsprocess som ter sig olika för olika
barn och unga, bl.a. beroende på kön och kulturell och socioekonomisk
tillhörighet.

Exempel på trivselregler och
regler: Kojor. Du får gärna
titta och leka runt kojorna,
men inte förstöra dem.
Pinnar. Du använder pinnar
när du bygger kojor i skogen.
Ingen får slåss med pinnar.
Snöbollskastning. Du får
kasta snöbollar utanför
muren. Isen. Du måste 
skydda ditt huvud med
hjälm när du går på isen.
Godis. Ingen äter godis eller
fluortuggummi under skoltid.
Gungor. Vi gungar 20 gung
vid kö. Fotboll. Alla får
vara med. Fotboll spelas på
grusplanen. Pingisbord. Alla
får vara med.





Förutsättningarna för möten ser olika ut Det finns inte en skola utan
många. För att förstå livet i skolan, och hur det påverkar barns och ungas
lärande, socialisation och utveckling, är det viktigt att känna till under
vilka villkor och förutsättningar som skolans verksamhet bedrivs. Frågan
är hur detta påverkar vilken samhälls- och människosyn som barnen
utvecklar?

En av de grundläggande tankarna bakom en skola för alla är att
utjämna socioekonomiska skillnader och överbrygga kulturella fördomar
genom att barn och unga med olika bakgrund och erfarenheter möts,
lär och utvecklas tillsammans. På så sätt skall eleverna lära av och ta
hänsyn till varandra. 

Det har inte alltid varit självklart att skolan skall vara en mötesplats
för alla barn och unga. Det allmänna utbildningsväsendet var t.ex.
ända in på 1800-talet anpassat till enbart pojkar ur de högre sam-
hällsklasserna. Folkskolan som började byggas upp på 1840-talet
omfattade däremot av ekonomiska skäl båda könen. Men Sveriges
första folkskolestadga från 1842 skiljer på kunskapskraven mellan
flickor och pojkar. Flickorna fick ofta en kortare skolgång än pojkarna.
En särskild sjuårig flickskola inrättades dock 1909. I de utredningar som
föregick grundskolereformen och 1962 års läroplan tog diskussionen om
könsskillnadernas betydelse i skola och utbildning fart. Flickskolan
avskaffades och principen att könen skall samutbildas och samun-
dervisas fastslogs. 

I samma folkskolestadga från 1842 undantogs de “blinda, dövstum-
ma och sinnesslöa” från skolplikt. Drygt 50 år senare föreskrevs i den
första lagen om handikappundervisning åtta års skolplikt för döva.5

Under 1960-talet skedde en nyorientering där målet var att så långt
det var möjligt också ge denna grupp av människor samma förut-
sättningar till utbildning. Vid samma tid började psykiskt utvecklings-
störda ses som bildbara och omsorgslagen från 1967 innebar skolrätt
och skolplikt även för denna grupp av barn och unga. Särskolan fick sin
första läroplan 1973 (Lsä 73). Svårt rörelsehindrade barn omfattades
inte förrän 1962 av skolplikten.

Efter en försöksverksamhet med enhetsskola under drygt 10 år
(1949–62) infördes nioårig kommunal grundskola i hela landet.
Yrkesskolor och friskolor omorganiserades till i huvudsak tvååriga
studievägar. Dessa infördes tillsammans med de nya tre- och fyraåriga
linjer 1970 i en ny kommunal gymnasieskola. 





Skolan som gemensam mötesplats för nästan alla barn och unga har
därför inte så många år på nacken. Men även om vi kan sägas ha en
skola för alla idag, skiljer sig förutsättningarna och villkoren åt för
skolan som social och likvärdig mötesplats mellan olika skolor och
olika kommuner.

Den lilla och den stora mötesplatsen6 I den minsta förskolan och
grundskolan finns knappt ett 20-tal barn. I förskolan och fritidshemmen
går det drygt 3 respektive 8 barn per vuxen. Här bör det finnas goda
möjligheter för de vuxna att vara nära barnen, se och bekräfta dem
och genom en nära relation utveckla en förtroendefull dialog. Samtidigt
kan den lilla enheten också begränsa barns och ungas upplevelser,
valmöjligheter och möten med andra människor. I förskolan kommer
barnen kanske för första gången in i en miljö där många av dem måste
nöja sig med uppmärksamhet från relativt få vuxna. Den vana som
många barn har av att vara i centrum i familjen förändras drastiskt.

I den största förskolan är antalet barn sju gånger fler än i den minsta
och den största grundskolan inrymmer över 1 200 barn. Lärartätheten
i grundskolan varierar från drygt sex till elva vuxna per 100 elever.
Här kan de vuxna få svårt att hinna med att ge alla barn tid och upp-
märksamhet. Ofta får man rikta in sig på att ”hinna med det nöd-
vändigaste” och det som måste lösas just i ögonblicket. Följden kan
bli att de sociala frågorna, att skapa demokratiska relationer mellan
barn och vuxna, får stå tillbaka. 

Också när det gäller gymnasieskolan skiljer sig antalet elever drastiskt
åt mellan skolor och mellan kommuner. I en kommun går endast två
elever i gymnasieskolan, på det individuella programmet. Resten av
kompisarna går på program i andra kommuner. Det begränsar möjlig-
heterna till lärande och utvecklande möten med andra ungdomar. I
en annan gymnasieskola studerar nästan 2 300 elever. Att skolornas
storlek och organisation påverkar relationerna mellan vuxna och elever
och mellan eleverna är vi övertygade om. Frågan är hur, eftersom det
inte finns några entydiga resultat om små respektive stora grupper och
skolor, försämrar eller förbättrar förutsättningarna för barns lärande och
utveckling. Men både barn och vuxna säger att de trivs bättre i små
grupper och klasser. Små grupper och skolor kan ge förutsättningar
för nära relationer. Många elever anser att den lilla enheten fungerar





som garant mot t.ex. mobbning, eftersom kränkningar i en liten
grupp syns tydligare än i en stor. ”Det är en liten skola jag går i vilket
gör att mobbningen är något som lärarna inte kan undvika att se vare sig
dom vill eller inte[...] I en liten skola kan ingen elev ”gå under ytan” utan
att bli sedd av någon lärare[...] Personligen tror jag att det enda sättet att
lösa problemen med rasism och jämställdhet i skolorna är att dra ner på
antalet elever. Det finns inte en chans att skolor med tusentals elever kan
skapa en bra miljö för att skaffa sig kunskap eller lära sig komma överens
och respektera andra människor, så enkelt är det”, skriver en elev. Å andra
sidan berättar en annan elev att: ”Trots den lilla skolan är sammanhåll-
ningen väldigt liten. Vi-känslan saknas då det inte finns några ”dom”. 

De små barnen träffar också få vuxna män, eftersom närmare 95 pro-
cent av de anställda i förskolan är kvinnor. I grundskolan ökar andelen
män, men fortfarande är tre fjärdedelar av lärarna kvinnor. Barnen möter
sällan män att prata med i skolan till dess att de börjar i gymnasieskolan,
eftersom män av olika anledningar ofta väljer att inte arbeta med små
barn. Många elever träffar inte heller vuxna män i sina fortsatta studier.
Gymnasieskolan är traditionellt könsuppdelad, vilket betyder att en del
elever sällan träffar kamrater och lärare av motsatt kön i sin klass eller
grupp. Samtidigt som skolan enligt läroplanerna skall motverka tradi-
tionella könsmönster är skolan fast i samma könsmönster som råder i
samhället i stort. 

Möjligheterna för ”svenska” och ”invandrade” barn och unga att mötas
varierar kraftigt. På en ”svensktät” grundskola kan det finnas endast
en elev med utländsk härkomst. På en annan skola i samma kommun
har en procent av eleverna svenska som modersmål.

Skolan speglar i sin verksamhet, inte minst genom de vuxna som
arbetar där, samhällets existerande normer, värderingar och maktför-
hållanden. En pojke i åk tre i gymnasieskolan säger att han tycker ”t.ex.
inte att det finns någon större vi-anda utan det är istället uppdelat i mellan-
stora sociala grupper. Exempel på sådana grupper är bl.a. vilken skola man
gick på innan, vilken idrottsgren man utövar eller vilket program man går
på.” Skolan kan t.o.m. bidra till att vidmakthålla och reproducera
hierarkiska maktstrukturer och traditionella könsmönster om de 
professionella är omedvetna och okunniga om vilken roll makt och
kön spelar. En pojke i år 6 tycker i ett brev ”att killar i vår klass 
har lättare att få skäll än tjejer. Visserligen gör killarna mer bus, men en 





lärare vill hellre skälla på en kille.” En flicka i år 6 håller med. ”Alla
lärare tror att killarna är störigare än tjejerna men så är det inte. Bara
för att killarna ser coola och störiga ut så är de alltid misstänkta för allt.
Det är helsjukt!” En flicka i samma år tycker dock ”att om en kille gör
någonting dumt får den lite skäll. Men om en tjej gör samma sak som
killen nyss har gjort så får tjejen mera skäll bara för att hon är en tjej och
för att killen bråkar mera än tjejen i vanliga fall”.

Den fysiska arbetsmiljön Skolans fysiska arbetsmiljö påverkar också
förutsättningarna och villkoren för barns och ungas lärande och sociala
utveckling. På olika sätt har man genom tiderna försökt ”bygga in
pedagogiken” i skollokalerna och öppna för möten, ge möjligheter till
att organisera undervisningen och verksamheten i skolan på olika sätt
och samtidigt tillgodose behov av specialisering i olika ämnen. 1946 års
skolkommission föreslog till exempel att ytan per elev skulle ökas för
att möjliggöra mer av elevaktiva arbetssätt. Vi kan generellt konstatera
att barn och unga idag fått mindre fysiskt utrymme, vilket också
påverkar de sociala relationerna. 

Även hur arbetet organiseras och kontrolleras påverkar arbetsklimat
och relationer. Vilken ”anda” som råder i gruppen beror i hög grad
på de vuxna och deras syn på barn, kunskap och lärande. I ett klass-
rum kan det råda kaos, i ett annat disciplin och sträng ordning. I någon
klass sitter alla barn i olika åldrar på golvet huller om buller och pratar
i munnen på varandra. I en annan klass sitter barnen uppradade i
bänkarna med läraren bakom en kateder. Det är ganska ovanligt att
grundskolor, särskilt för år 7–9, och gymnasieskolor är byggda eller
organiserade för möten där goda sociala relationer kan utvecklas. En
pojke i ungdomsrådet uttrycker: ”Skolan är inte byggd för att man ska
umgås. Varje program har sin del av skolan.”





Resurserna varierar Hur resurserna fördelas påverkar skolors förut-
sättningar att arbeta mer demokratiskt och med värdegrundsfrågor.
Alla problem och bekymmer kan dock inte hänvisas till brist på
resurser, vilket ibland är ett argument som förs fram. Decentralise-
ringen av ansvar från stat till kommun, från kommuner till skolor,
har lett till en större variation i hur kommuner och skolor organiserar
sin verksamhet och i hur mycket pengar som satsas. Vissa kommuner
har god ekonomi och satsar mycket på skolan. I andra kommuner har
de ”svarta hålen” fortfarande inte fyllts. Under början och mitten av
1990-talet gjordes generellt stora ekonomiska nedskärningar på skola
och barnomsorg. Utgifterna per skolelev minskade kraftigt och lärartät-
heten sjönk. I barnomsorgen har barngrupperna ökat i storlek samtidigt
som antalet vuxna minskat. Under senare år har skolan generellt åter
fått mer pengar, även om variationer finns mellan kommuner även här.
Kostnaderna för utbildning varierar dessutom kraftigt mellan kommu-
nerna, bl.a. beroende på strukturella faktorer och vilka prioriteringar
kommunerna gör. Den högsta kostnaden per elev i grundskolan 1998
var 71 800 kronor medan den lägsta var 36 800 kr.7 Generellt har

arbetsbördan för de vuxna ökat. Antalet barn per
vuxen och frågor man skall arbeta med har blivit
fler. En konsekvens har av naturliga skäl blivit att man
tvingas ägna sig åt de barn som tar mest tid och plats,
medan andra barn som inte hörs och syns riskerar att
bli utan stöd. Vissa barn klarar sig också själva, medan
andra som behöver hjälp får svårigheter. Decentralise-
ringen har bl.a. inneburit att krav ökat på dokumenta-
tion, lokala planer, konferenser och sammanträden.
”Det ska skrivas så mycket nu, allt ska dokumenteras
och det är kanske bra till en viss del, men det får inte gå
för mycket kraft till det. Det är konferenser, arbetsplaner
och handlingsplaner och alla andra planer man ska ha”,
som en lärare säger. Lärarna anser att de blivit mer av
“kurator och socialarbetare och mindre av pedagog”. 

Även barnen känner av besparingarna och konse-
kvenserna av dessa. ”En sak som jag tycker är väldigt fel är att dom som har
det svårt i skolan får mindre och mindre hjälp. Lärarna dras in så dom som
är kvar får jobba dubbelt. Och det blir ju vi (eleverna) som blir drabbade”,
säger en elev.

Utgifterna för undervisning 
i grundskolan var endast

drygt 80 procent 1997 mot
vad de var 1991. I gymnasie-
skolan var kostnaden per elev
1998 högre än den var 1991
(omräknat till fasta priser).
Skolväsendets totala kostna-
der ökade läsåret 1997/98 
i relation till läsåret innan,
med nio procent, vilket mot-
svarar sju miljarder kronor.

Det är främst undervisnings-
kostnaden som ökat samt

resurserna till elevvården och
läromedlen. Här ingår sats-

ningarna på IT. 





Positiva och negativa förväntningar Förväntningarna på förskolan och
skolan påverkar förutsättningarna att utföra det demokratiska uppdraget.
På många håll har det t.ex. skapats en tradition av negativa förvänt-
ningar på skolan, särskilt när det gäller år 7 och 8 i grundskolan. En elev
uttrycker att ”Skolan har alltid varit något som det hör till att tycka lite
illa om, så är det bara[...] Om man tänker efter så är det faktiskt väldigt
kul i skolan. Det är klart att det kan vara jobbigt ibland, men det är det
på vilken arbetsplats som helst.” En pojke i en mindre grundskola
säger nästan förvånat: ”Här i vår skola tycker jag det är konstigt för det
finns knappt någon dålig lärare alls nästan alla är snälla”. 

Vilken skola man väljer hänger många gånger ihop med om skolan
stämplas som hög- eller lågstatus skola. Det påverkar såväl rekryte-
ringen till skolan som verksamheten. Bristen på möten och relationer
har också att göra med vilken status som eleverna får och de gym-
nasieprogram som de går på. Det finns spänningar mellan och fördo-
mar om program som har status och de som saknar det. Många, både
elever och lärare, ser ner på eleverna som går på yrkesinriktade pro-
gram och det individuella programmet. En elev i ungdomsrådet säger
att: ”Det är en bra relation inom klassen, lite rå men hjärtlig.
Förhållandet till de andra programmen är värre, vi hälsar inte på
varandra. Här vill alla göra klassresan och ska därför gå på teoretiska
linjer”. ”Det bli lätt att man nervärderar och inte tar hänsyn lika mycket
till elever som går t.ex. industriprogrammet eftersom det inte anses vara ett
statusprogram”, berättar en annan. 

Ibland utvecklas traditioner som innebär att nya elever skall bråka
med och knäcka en viss eller vissa lärare, som en elev berättar: ”Lärarna
blir ofta orättvist behandlade av oss elever. En lärare har blivit så knäckt
av oss att hon tagit ledigt[…] Om sanningen skall fram så är vi elever
enormt taskiga och orättvisa mot lärarna, men that’s life liksom.” Eleverna
behöver hjälp av vuxna att bryta dct här negativa mönstret. 

Om ledning, skolans personal och föräldrar inte gör något åt situa-
tionen ”ens” när det gäller ”vuxenmobbning”, skapas destruktiva makt-
strukturer och eleverna lär sig något om skolan och vuxna, om makt
och relationer. I några skolor har man förbjudit svordomar och krän-
kande uttryck. Men ute på skolgården trakasseras dock många flickor
verbalt och fysiskt utan att någon vuxen ingriper. På alltför många skolor
sker sexuella trakasserier mellan elever ganska öppet och är ett så pass
accepterat beteende att det ofta inte bemöts. Redan i förskolan vet bar-





nen vilket finger som är “fuck-you-fingret”.8 I skolor där relationerna
varken fungerar mellan elever, elever och vuxna eller mellan vuxna
kan kränkande handlingar bli en ”naturlig” del av skolans vardag.
Barnen och de unga känner sig här skyddslösa och utsatta. Det finns
inga små eller stora människor som de helt vågar lita på. Skolans tradi-
tionella relationsmönster mellan elever och personal bidrar också till
att begränsa möjligheterna att förbättra skolan som mötesplats. 

”De som mobbar tänker nog aldrig så långt att de som mobbas aldrig
kommer att glömma och alltid vara osäkra på sig själva och allt på
grund av några idioter (som) inte kunde låta bli att kläcka ur sig de där
meningarna varje dag som satte spår ända in i själen.” (Elevbrev)





En arbetsplats med unika möjligheter Under dessa olika förutsätt-
ningar, i detta skolans flöde, möts och konfronteras människor med olika
bakgrunder, förutsättningar, värderingar och synsätt med varandra.
Skolan är en unik mötesplats för olika personer med olika kulturer,
traditioner och språk. I skolan möter många barn en ny värld, där
man måste ta för sig, göra sin röst hörd, prestera och samtidigt försöka
smälta in i ett större socialt sammanhang och skaffa sig vänner. En flicka
i år 8 säger att: ”Alla försöker vara så bra som möjligt och eftersträvar att
vara ”normala” men ändå udda så att de är unika.” En annan elev i gym-
nasieskolan skriver att: ”Om någon går ensam låter man han eller hon
göra det för man är redan trygg i ett gäng som oftast inte tillåter några
fler att ”inkräkta”. 

Maktstrukturer bildas och omprövas mellan enskilda och grupper,
mellan vuxna och barn. I detta maktspel hamnar vissa barn högre i hie-
rarkin än andra, inte sällan utifrån att människor ges olika värde i strid
med samhällets värdegrund. I ett brev till Barnombudsmannen säger en
elev: ”För att man själv inte skall hamna längst ner på ”statusstegen” hack-
ar man på någon annan och kommer på så sätt högre upp på ”statusste-
gen”.9 Kränkningar handlar, som vi ser det, om en maktkamp mellan
olika individer och grupper, om tolkningsföreträdet av vilka värden
som skall gälla. Det är en konsekvens av hur man ser på och värderar
sig själv och andras ”svaghet”, rädslor för utanförskap och för att inte
platsa i gemenskapen. 

Det avgörande för det sociala klimatet är om kommunikationen
mellan elever och lärare fungerar, om de vuxna tar elever som indivi-
der på allvar och tvärtom. Det handlar också om vad vuxna på skolan
ser och vill se och hur deras samlade kunskap och kompetens utnyttjas
för att tillsammans med elever och föräldrar hantera konflikter, före-
bygga mobbning och se samband mellan värderingar och beteende. I
många skolor, både stora och små, arbetar man för att bygga upp sociala
strukturer där barn och unga blir sedda. Man kombinerar lärande med
social omsorg och arbetar medvetet och långsiktigt med att skapa
fungerande relationer. Det kan innebära något så trivialt som att börja
hälsa på eleverna och på så sätt bekräfta att de ses som individer.





Om vi konstaterat att förutsättningarna skiljer sig åt för skolor att utföra
sitt demokratiska uppdrag, kan vi också konstatera att det finns stora
skillnader mellan kommuner och skolor när det gäller resultat. Skolans
kvalitet och resultat kan värderas på olika sätt. Det beror på vad man
mäter, med vilka mått och utifrån vilka perspektiv. Länge har ämnes-
kunskaperna fokuserats som mått på skolans resultat. men det finns
rapporter som redovisar resultat även när det gäller demokrati och vär-
degrund. Skolverkets utvärdering av läroplanerna i praktiken (1999)
visar att skolorna i många fall tycks sakna redskap för att arbeta med
och värdera värdegrunds- och demokratifrågor i undervisningen.

Trots brister i skolornas arbete med värdegrunden ger de flesta elever
uttryck för att de omfattar demokratiska värderingar. Skolverkets attityd-
undersökningar visar också att elevernas inflytande över arbetsformer
och innehåll har förbättras under 1990-talet. Lärare och elever vittnar
ändå om en känsla av vanmakt och bristande inflytande, en uppfatt-
ning som för eleverna stärks med stigande ålder. Elever är generellt
öppna och kritiska och har lärt sig åtskilligt om ansvar, hänsyn, solida-
ritet och rättvisa. Elevernas förmåga att identifiera och förklara etiska
problem samt att se sammanhang blir bättre med stigande ålder. Under
skoltiden utvecklar många elever demokratisk kompetens och mognar
socialt. Fler flickor än pojkar når de övergripande läroplansmålen och
utvecklar därmed i större utsträckning sådan kompetens. En utmaning
för verksamheterna är att också utveckla pojkarnas empatiska förmåga
och demokratiska kompetens.

Utvärderingar visar att många elever brister när det gäller att till-
lämpa moraliska principer och ta ett eget ansvar för sina handlingar.
Kopplingen mellan de värderingar man ansluter sig till och hur man
agerar är ofta svag, inte bara hos barn och unga. Hur vanligt det är
med kränkande behandling i skolan vet vi inte med säkerhet. Det är
nog tyvärr så att ingen skola når målet att ingen skall utsättas för
mobbning. Senare undersökningar tyder på att mobbning minskat
något i lägre åldrar men ligger kvar på samma nivå i grundskolans högre
årskurser och i gymnasieskolan. Andra undersökningar visar att det är
i de lägre åldrarna som mobbningen är mest frekvent. Det är svårt att få
en tydlig uppfattning om förekomsten, bl. a. beroende på att skolorna
definierar begreppet mobbning och kränkande behandling olika.

Förutsättningarna påverkar resultaten





Konflikter ingår i skolans vardag. I grundskolans tidigare år behandlas
konflikter oftast som en pedagogisk fråga. I de högre åren i grund-
skolan och i gymnasieskolan ses konflikter däremot mer som disciplin-
problem som måste lösas. Öppna konflikter är vanligast bland yngre
barn och elever. Beroende på elevernas ålder förändras kränkningarnas
omfattning och karaktär. Högre upp i åldrarna riskerar kränkningarna
att bli dolda och hårdare.

Om samtal för demokrati

Vi menar att samtalet är skolans viktigaste demokratiska redskap. Förut-
sättningen för samtal är goda sociala relationer, dvs. att skolan fungerar
som social mötesplats. Ett demokratiskt samtal innefattar inte bara
rätten att tala och bli hörd. Man måste också lära sig konsten att lyssna
och inte minst vara öppen för argument och låta sig påverkas av den
man samtalar med. Utan förmågan att kunna lyssna finns ingen gro-
grund för samtal och kommunikation. Detta gäller inte minst i kom-
munikationen mellan vuxna, barn och unga. Som en elev i projektets
ungdomsråd sa, att ”mycket handlar det om att kunna lyssna – inte styra
mina tankar eller hacka på att de är fel”. 

Skolan kan ge demokratin ett innehåll genom att eftersträva det vi
kallar ”en kommunikativ demokrati”, dvs. en demokrati där man utgår
från och respekterar olikheter mellan människor och samtalar om dem.
Här har vi tagit intryck av filosofen Benhabib,10 men även John Dewey,11

som sätter förutsättningarna för kommunikation som grundläggande
kriterium på demokrati. Många olika tolkningar och värderingar skall
kunna kommuniceras i ett pluralistiskt samtal med utgångspunkt i res-
pekten för människors lika värde. Enligt vårt synsätt utgör därför plura-
lismen tillsammans med demokrati en utgångspunkt för tolkningen av
värdegrunden och dess innehåll.

Med samtalet i fokus blir språket centralt. I språket finns våra värde-
ringar inbyggda, vilket blir tydligt i ett pluralistiskt samhälle. Språket
är både ett resultat av våra värderingar och en påverkande och i vissa fall
konserverande faktor. Många vuxna i skolan saknar eller har olika yrkes-
språk som uttrycker deras identitet som professionella. Språket används
på olika sätt av olika människor, inte minst av unga. Språkliga uttryck
förlorar sina värden, och ersätts av nya. Det är viktigt att lyfta fram de





olika maktpositioner som ofta tas för givna och som är inbyggda i språket.
Här har skolan en viktig uppgift att lyfta fram och peka på hur språket
används för att vidmakthålla ett Vi och ett Dom. Kommunikation inne-
fattar inte bara muntlig och skriftlig kommunikation, utan också andra
uttryck som kroppsspråk, bild och handling som alla förmedlar kun-
skap, känsla och vilja.

Hur etiska förhållningssätt utvecklas är beroende av ”gruppen”, av
möten och interaktionen mellan individerna. Dock är gruppen och
möten med andra långt ifrån en garant för en utveckling av ett demo-
kratiskt förhållningssätt. Grupptryck kan i många fall leda till det
motsatta. Värdegrunden tar form, utmanas och förändras genom sam-
spelet som sker mellan människor, i relationerna mellan barn och
mellan barn och vuxna. Det är i konfrontationen med andra och
andras värderingar som etiska värden och normer utvecklas. Denna
identitetsprocess börjar redan i förskolan. Johansson (1999) visar att
dessa processer äger rum i barngrupperna. De rättigheter barnet tidi-
gare upplevt sig ha till saker, relationer, handlingsutrymme och upp-
märksamhet, ifrågasätts av andra barn som också anser sig ha sådana
rättigheter. 12 Barnens fri- och rättigheter utmanas i mötet med andra
barn. Rättigheter föder i sin tur skyldigheter och krav börjar ställas
på hänsynstagande till andra. I Johanssons avhandling exemplifieras
detta bl. a. i följande situation: ”Pojkarna har var sin docka. Niklas
har lagt ”sin” docka i dockvagnen och håller nu på med annat vid bordet.
Josefine börjar köra vagnen. ”Ska vi gå och handla?”, frågar hon och tittar
på Niklas. ”Nej, de e min docka. Nej, de min docka!”, ropar Niklas,
springer till Josefine och tar vagnen.”Den e ledig, jag såg att den var ledig”,
förklarar Josefine och försöker ta dockan som Niklas tagit ur vagnen.” 13

Citatet visar att det mellan det kollektiva, det gemensamma i för-
skolans värld, och barnens känsla för rättigheter skapas en spänning.
Johansson menar att ”barn är viktiga för varandras lärande om etik[...]
barns erfarenheter av etiska värden tar form och uttrycks i handling med
andra[...] Att barn utövar makt över varandra är en pedagogisk fråga
som rör förutsättningarna för att utveckla goda etiska värden och nor-
mer. Dessa förutsättningar skapas av barn och vuxna i den kontext som
är förskolans.”14 Livet i förskolan bidrar till att vissa etiska värden
framträder som betydelsefulla i barnens samvaro. 

I förskolan utvecklas barns känslomässiga färdigheter genom spontana





och planerade situationer som stimulerar den känslomässiga förmågan.
I förskolan sker många av mötena mellan barn, och därmed utveck-
lingen av etik och moral, genom leken. Dessa möten sker naturligt och
är ofta ett uttryck för lust och kreativitet. Förutsättningarna för möten
förändras under skoltiden och senare i grundskolan övergår lek till andra  
former av möten och relationer som inte alltid präglas av samma krea-
tivitet och lust. Eleverna möter i skolan dessutom oftast läraren i en
organiserad lärandesituation som inte ger samma utrymme för ömsesi-
diga samtal som i förskolan.

Det är rimligt att anta att barns etiska förhållningssätt skiljer sig åt
i år 1 i grundskolan, beroende på i vilka sammanhang och former som
barn umgåtts med andra barn innan de börjar skolan. 

För små barn, men även senare i livet, sker identitetsskapande genom
faktiska upplevelser, genom att erfara egna och andras handlingar och
dess konsekvenser. Man skulle kunna säga att för att ”lära värdegrund”,
måste man ”göra värdegrund”. Förskolans och skolans arbetsformer och
arbetssätt är moralisk och etisk fostran i praktiken. Barn och unga måste
få pröva sig fram, göra misstag och pröva igen, i en ständigt pågående
process. Barn och unga utvecklas genom att testa sig själva och vilka
oskrivna regler som gäller i umgänget med andra. Här ingår också läran-
det genom konflikter. Vuxnas närvaro och deltagande har stor betydelse
för utgången av konflikterna och i vilken utsträckning dessa bidrar till
lärande om etik och moral.





Utan ett barn- och ungdomsperspektiv på värdegrunden och verksam-
heten finns inte förutsättningarna för ett pluralistiskt och ömsesidigt
samtal. En kommunikativ skoldemokrati måste involvera barn och unga
i arbetet och diskussionen. Eleverna saknar ofta samtal i undervisningen
om de stora frågorna om livet, rättvisor och orättvisor, etik och moral,
kärlek och relationer.15 Barns och ungas förmåga till reflexion och ett
kritiskt förhållningssätt lockas fram när de ställs inför frågor som på
allvar berör dem.16 Vad man skall samtala om och under vilka former
utgår alltför ofta från ett vuxenperspektiv, något som barn och unga
skall anpassa sig till, regler som de skall följa eller former av åtgärder som
skall sättas in för att ”rätta till” deras beteenden och handlingar. 

Ett vuxenperspektiv riskerar att minska elevernas engagemang och
kan leda till att barn och unga i realiteten utesluts i arbetet med demo-
krati. Av en undersökning som värdegrundsprojektets ungdomsråd
genomfört framgår att de flesta elever inte känner till hur skolan arbetar
med värdegrunden och är inte heller själva engagerande. 

Unga har dock många synpunkter när det gäller värdegrundens inne-
håll när de får reda på och förstår vad begreppet omfattar och står för.
Inte sällan har barn och unga en annan uppfattning än vuxna om hur
demokratin i skolan bör fungera. Eleverna tycker att det är viktigt
med demokrati i skolan. Värdegrundsprojektets ungdomsråd menar
att en demokratisk skola förutsätter ”att den stora massan av elever
engageras och börjar bry sig”. I annat fall blir konsekvensen att ung-
domar förhåller sig passiva och skjuter över ansvaret att ingripa och
förändra på andra. 

Information och kunskap spelar en viktig roll för att öka elevernas
kännedom om vilka möjligheter och rättigheter som de faktiskt har.
Genom sådan kunskap kan också engagemanget öka. Ungdomarna
tycker därför generellt att alla elever i skolan borde få se och diskutera
innehållet i läroplanerna. Kunskaper om demokrati är en förutsättning
för att kunna engagera sig i skolans demokratiska arbete och för att
kunna förstå och omfatta demokratiska värden. Elevorganisationen
menar i en rapport som de skrivit på uppdrag av Värdegrundsprojektet,
att: ”Om eleverna kände till sina rättigheter kunde de hjälpa till att
driva skolan till att faktiskt uppnå de politiskt satta målen för skolan[…]
Man är så van att bara ta emot, att inte ses som individ, att inte bli
respekterad, att man inte reagerar trots att man blir kränkt. Det finns 

Barn- och ungdomsperspektivet måste stärkas





en stark vilja att förändra bara man ger eleverna redskapen som
behövs.”17

Elever i ungdomsrådet uttrycker stark kritik mot den formella demo-
kratin. De menar att de organisatoriska formerna för demokrati, t.ex.
elevråd, ”känns som ett spel, en form av teater, där eleverna tilldelas vissa
roller”. Det är ändå rektor och övriga vuxna som bestämmer allt. ”Vi
har ett elevråd och vi TROR att vi bestämmer lite, men det gör vi inte.
För det finns inga pengar till våra förslag”, skriver en elev uppgivet.
Detta bekräftas av Skolverkets utvärdering av läroplanerna i praktiken.
Barn och unga ger uttryck för att den enda vägen att påverka i realite-
ten är genom informella kontakter, dvs. genom de relationer man själv
har till andra, t.ex. lärare och skolledare. 

Samtliga elever i ungdomsrådet uttryckte att goda relationer mellan
lärare och elever ger möjligheter att påverka utbildningen och pla-
neringen. I och med det blir den psykosociala arbetsmiljön bättre, och
en fungerande dialog skapas. Ungdomarna i rådet uttryckte att rela-
tionerna till lärarna också påverkar intresset för att lära och därmed
studieresultaten. En i rådet sa: ”Lärarna måste ges mindre arbetsbörda så
att lärarna verkligen kan verka för eleverna.” Eleverna i ungdomsrådet
anser vidare att: ”Om läraren inte respekterar eleverna respekterar inte
de lärarna. Lärarna måste bli mer personliga. Om det är bra relationer
mellan lärare och elever påverkar detta även relationerna mellan eleverna.
Man måste arbeta för att ta bort ”vi-dom” attityden.”

Att från barns och ungas perspektiv tala om en mer demokratisk skola
handlar främst om att skapa fungerande relationer mellan barn och mel-
lan barn och vuxna. Sådana relationer omfattar både frihet och hänsyn,
både maktfördelning och gränssättning. Barn och unga behöver vuxna
som lyssnar till dem. Detta bekräftas av den brevinbjudan som projek-
tet genom Lorentzon (2000) gått ut med till närmare 4000 barn och
unga.18 Det vanligaste temat i dessa brev handlar om vuxna och deras
betydelse. Nästan varannan av de brevskrivande eleverna tar upp detta.
Det handlar om att göra sig hörd och bli lyssnad till, bli sedd, respekte-
rad och uppmärksammad som individ. Detta kan ses som ett uttryck för
att relationerna mellan elever och lärare inte fungerar med bristande dia-
log som följd. Barn och unga berättar t.ex. inte om de blivit utsatta för
kränkande behandling för någon vuxen förrän i ett ganska sent skede, 
vilket är ett tecken på dåligt fungerande relationer.19





Utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv blir det tydligt att vuxna
är oerhört viktiga. Vuxna fungerar som förebilder. Hur de bemöter
varandra samt barn och unga är normgivande. Av den undersökning
som ungdomsrådet genomfört framgår att det viktigaste för eleverna
är att läraren är rättvis, tar sig tid att lyssna på eleverna, är engagerad
samt bestämd. En pojke i år 8 berättar: ”Vad som är bra är lärarnas
entusiasm, omtänksamhet och lojalitet. De bryr sig om eleverna, de
uppmuntrar eleverna och de hjälper eleverna.” En flicka berömmer
också sina lärare som ”[... ]är mycket toleranta. Jag beundrar dem för
deras strävan, ork och vilja att ge oss elever kunskaper och erfarenheter.
Trots att de inte tycks ha så mycket stöd uppifrån.”

Det är inte bara relationen mellan elever och lärare som ibland
uppfattas som anonym. Också rektorn är för många barn och unga
en helt okänd person. Av ungdomsrådets undersökning framgår att
många elever tycker att kontakten med rektor är dålig. Rektor som
upplevs aldrig vara tillgänglig för eleverna. ”En sak till som är dålig är
att våran rektor inte bryr sig om oss som går i skolan. Hon sitter alltid
inne på sitt rum. Hon kommer aldrig ut och tittar hur alla barn mår[…]
Jag tycker att en rektor ska bry sig om barnen och lärarna. Skolan skulle bli
bättre om en rektor tänker sig in i allas situation,” skriver en elev i ett brev. 

Andra relationsmönster efterfrågas där auktoritet byts ut mot
medmänsklighet. På så sätt efterfrågar eleverna en helt ny lärarroll och
nya relationer mellan barn och vuxna som bygger på ömsesidig respekt.
En elev i ett brev säger att hon ”alltid haft mycket respekt för lärare, men
när dem inte längre har respekt för mig respekterar jag dem inte”. Man
efterfrågar en mer human och demokratisk skola som ser och bekräftar,
lyssnar och tar eleverna på allvar. 



Vad betyder 
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V i har i det föregående talat om villkor och förutsättningar för
arbetet med värdegrunden. Men vad är då värdegrund för
något? Vi har under vårt arbete märkt att begreppet värde-
grund är svårt och för många okänt, inte minst för barn och

unga. Elevorganisationen ser på värdegrunden så här: ”För oss är värde-
grunden stämningen och värderingar som möter oss i skolan. Värdegrunden
handlar om att låta oss växa så mycket som vi vill och att lämna skolan och
känna sig respekterad och litad på. Att lämna skolan och känna att man
där beretts plats att vara en hel människa.” 20 Elever har dock generellt
aldrig sett innehållet i en läroplan och känner inte till vilka mål och rikt-
linjer som gäller. Av ungdomsrådets undersökning, där politiker, rek-
torer, lärare och elever tillfrågats, visar det sig att de flesta eleverna över
huvud taget aldrig hört talas om värdegrunden. Även de vuxnas svar är
ofta svävande och allmänna. Detta kan vara ett uttryck för att många
professionella i skolan dels saknar ett yrkesspråk som de kan använda
sig av, dels att läroplanerna inte används som underlag för verksamheten.
Värdegrunden är också ett politiskt laddat ord vilket spelar roll för vilken
tolkning man gör, trots att samtliga politiska partier i riksdagen stod
eniga bakom den formulerade värdegrunden i läroplanen.

Värdegrunden som begrepp infördes under 1990-talet i och med
Läroplanskommittén och deras utredning Skola för bildning (1992:94).
Begreppet värdegrund utgör ett av fundamenten i de nya läroplanerna
och skall ligga till grund för all verksamhet i förskolan och skolan. De
värden som lyfts fram i läroplanerna och som skolan skall gestalta och
förmedla är: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt
solidaritet med svaga och utsatta” vilket skall ske i överensstämmelse med
den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. 

Hur kan man fundera kring och problematisera begreppet värdegrund?
Det finns inte med i Nationalencyklopedin och inte heller i Pedagogisk
uppslagsbok från 1996.21 Man kan som Hedin & Lahdenperä (2000)
likna värdegrunden vid ett hus. Det är en bild som vi tycker kan göra det
enklare att tänka kring begreppet. Ett hus brukar ha en fast grund som
det står på. Samhället står på värdegrunden. Huset är bebott av män-
niskor som utgör samhällets invånare. Värderingarna tar sig i uttryck i
relationerna mellan de som bor i huset, genom samtal, de spelregler
som finns o.s.v. Den gemensamma värdegrunden används av husets 





invånare för att skapa mening, värdighet, självkänsla, spelregler och
ordning. Gemensamma värderingar används av de boende för att
markera samhörigheten i huset och för att särskilja husinvånarna från
andra. Liknelsen leder till frågor om vilka som egentligen betraktas som
invånare i huset? Vad är det som utgör den gemensamma grunden och
samhörigheten? Vilka lämnas utanför? Finns det någon portvakt? 

Vår tolkning av begreppet sätter fokus på ett demokratiskt och
humanistiskt förhållningssätt, som är beroende av sociala relationer och
ömsesidiga samtal. Det handlar om att utveckla en ”demokratisk men-
talitet”, ett begrepp som vi hämtat från statsvetaren Alf Ross.22 Det inne-
fattar hur man tilltalar andra, vad man säger och om och hur man lyssnar,
dvs. samtalet och viljan till kommunikation och konsensus. 





Begreppet värdegrund är mycket komplext och behöver problematiseras.
En viktig distinktion kan man göra mellan värderingar som uttrycker
principiella etiska ställningstaganden, och normer som säger hur vi
skall handla i enlighet med sådana ställningstaganden. Värdegrunden
som den uttrycks i läroplanerna innehåller båda dessa moment. De
grundläggande värderingarna styr och påverkar normerna. Normerna
är liksom värdena i läroplanerna allmänna och abstrakta. Normerna
styr vårt handlande, beteende och attityder och skall ge mer konkret
vägledning till hur arbetet i förskolan och skolan skall bedrivas.

Kopplat till distinktionen mellan värden och normer är etik och
moral. Etik handlar främst om reflexionen över mänskliga värderingar
och dess grund och handlar om det som vi betraktar som gott och ont,
dvs. vilka värden vi ansluter oss till. En persons eller grupps moral visar
sig i den praktiska handlingen och är därmed kopplat till normer.
Generellt kan man säga att moral och normer är mer tids- och kultur-
bundna än etiken och värdena som återfinns i många olika religioner,
kulturer och tidsperioder. 

Ofta skiljer man dessutom på normer och regler. Regler har mer
betydelsen av att vara rättesnören för olika vardagssituationer, dvs. ett
sätt att konkretisera normerna ytterligare och ett sätt att försöka
”garantera” att värden och normer efterlevs. 

Värden och normer  följer i praktiken inte nödvändigtvis varandra.
En elev berättar för Barnombudsmannen: ”Jag är en tjej som är med
i ett gäng som mobbar[…] Jag vill inte vara med i gänget längre, men jag
vet inte hur jag ska säga det. Om jag går ut ur gänget kanske de börjar
mobba mig också?” 23 En individ kan agera, aktivt eller passivt, i strid med
sina egna värderingar och normer, men i enlighet med de normer som
finns i gruppen. Grupptryck kan således leda till att man inte agerar i
enlighet med sina värderingar. Detta behöver inte betyda att ett sådant
agerande är irrationellt för den enskilda individen. Det kan t.o.m. vara
så att det i allra högsta grad är kortsiktigt rationellt för den enskilde att
följa gruppen, t.ex. för att undvika fysisk och psykisk bestraffning. En
elev i grundskolan uttryckte att: ”I ett gäng är det oftast en person som
bestämmer, oftast i ett gäng är det en eller flera personer som är rädda för
att säga emot de andra”. I gruppen pågår ett maktspel där den med mest
makt bestämmer vilka normer som skall gälla. 

Andra  elever noterar grupptrycket, men bryr sig inte. ”Grupptrycket 
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finns, man ska ha rätt kläder och rätt skor, men det struntar jag i!” Vi
menar att en diskussion om värdegrunden måste handla om både
värden och normer, satta i sitt sociala sammanhang. 





Vilka värden och normer är det som skall gälla? Hur påverkas våra
värderingar av vår egen kultur och tradition?          

Värdena i läroplanerna och FN:s olika konventioner och dekla-
rationen om mänskliga rättigheter samt barnkonventionen söker vara
allmängiltiga, oberoende av tid och kultur. Valen och tolkningen av
dessa värden beror på människosyn, ideologi och verklighetsuppfatt-
ning. Man kan som individ till viss del välja vilka värden man vill omfat-
ta, men dessa val görs alltid med utgångspunkt i att vi påverkas av vår
historia och den sociala och kulturella miljön. 

De grundläggande ställningstagandena i läroplanerna tar sin utgångs-
punkt i en specifik samhällssyn och människosyn. I läroplanerna anges
den ”västerländska humanismen” och den ”kristna etiken” som den
underliggande samhällstraditionen. De demokratiska värdena skall
överensstämma med den etik som denna tradition förvaltat. Tolkning-
arna av vad detta innebär ser olika ut och har förändrats.24 Hedin &
Lahdenperä är några av de forskare som ifrågasätter läroplanernas
hänvisning till kristen etik.25 De menar att det är fel att tala om kristen
etik och att det snarare handlar om en allmänmänsklig etik, som den
kristna delar med andra kulturer och religioner. Kristen etik kallas så där-
för att kristna omfattar den, men den är alltså inte så specifik att man
måste vara kristen för att göra det. 

Många skolor använder kristen etik och västerländsk humanism som
utgångspunkter vid tolkningen av värden. Andra gör det inte. Många
fristående skolor med konfessionell eller etnisk profil har inte något
emot de värden som anges i läroplanerna i sig, men får problem när
värdena skall tolkas och omsättas utifrån ett kulturarv och en tradition
som de inte delar.

Ett aktivt arbete med värdegrunden i skolan förutsätter att man också
diskuterar samhällstraditionerna, och inte tar dem för givna. Det gäller
också när den ”svenska” samhällstraditionen, och därmed tolknings-
företrädet av värden, inte längre står i överensstämmelse med de tradi-
tioner som finns i det svenska mångkulturella samhället. Om man aldrig
diskuterar alternativa traditioner och hur de påverkar tolkningen av
värden och normer, blir det svårt att demokratiskt förankra de allmän-
mänskliga värdena. Samhällstraditioner spelar en viktig roll och kan
i många fall bidra till tillhörighet och gemenskap. Men utan konti-
nuerlig diskussion om vilka traditioner som skall gälla riskerar tradi-
tionerna att fungera uteslutande.

Samhällstraditionerna påverkar tolkningen





Demokrati som värde i teori och praktik

Vi vill lyfta fram demokrati som ett övergripande värde, en överideologi,
emot vilka övriga angivna värden i läroplanerna skall förstås och tolkas.
Man kan vara demokrat och dessutom konservativ, liberal eller socialist,
men man kan inte vara nazist. 

Om demokrati ses som en överideologi, är det viktigt att fundera
kring vad demokrati egentligen betyder. Ordet demokrati används i
dagligt tal i många olika betydelser, i många olika sammanhang och
det är lätt att ordet urvattnas och förlorar sin egentliga mening. 

• Först och främst är demokrati namnet på en viss statsform. I 
denna betydelse är demokrati ett rättsligt och ett formellt begrepp
som anknyter till en viss beslutsordning. Demokrati i denna bety-
delse handlar om form, men säger ingenting om demokratins inne-
håll. 





• Demokrati kan också kopplas till fördelningen av ekonomiska resurser.
Då handlar demokrati om att utjämna ekonomiska privilegier och
olikheter mellan olika grupper i samhället. Gemenskap i värderingar
och människors vilja till samförstånd skulle hota att gå sönder om de
ekonomiska, sociala och kulturella villkoren vore för olika. Att alla
människor ges samma värde och demokratiska fri- och rättigheter
är även en förutsättning för jämlika villkor mellan människor. 

• Man talar vidare om demokrati i en mer omfattande betydelse
som handlar om förhållandet mellan människor och om de demokra-
tiska värdena. Respekten för människan och människovärdet och
varje människas frihet, är två grundprinciper inom demokratin. En
annan grundförutsättning för denna mer innehållsfokuserade demo-
krati, är samtalet mellan människor. 

Man kan således skilja mellan demokrati i politisk rättslig betydelse, i eko-
nomisk och i mänsklig betydelse. Man kan också skilja på demokrati som
form och innehåll. Formen, t.ex. hur beslut fattas, kan upprättas för att
garantera ett demokratiskt innehåll. Ibland stämmer form och innehåll
inte överens. Beslut fattas i demokratisk ordning dagligen som av indi-
vider eller grupper i samhället upplevs som odemokratiska.

I en demokratisk skola måste både demokratin som form och inne-
håll kopplas ihop; hur beslut fattas, hur resurser fördelas och vilka
värden som dessa beslut och handlingar utgår från och leder till. 

Skoldemokrati har på många håll blivit detsamma som elevinfly-
tande. Ofta har skolan ett instrumentellt förhållningssätt till elevin-
flytande och formen har ibland blivit viktigare än innehållet. En elev
säger i ett brev: ”Jag tycker att vi elever har ganska mycket att säga till
om, vi har ju exempelvis elevrådet. Men det vi säger blir oftast aldrig
genomfört”. En annan elev uttrycker: ”I vår skola finns det demokrati, efter-
som alla får vara med och bestämma. Men många förslag som skulle
kunna förbättra skolan genomförs inte eftersom skolan inte har tillräck-
ligt med pengar”. Som vi tidigare nämnt ställer sig ungdomsrådet därför
kritiskt till det formella elevinflytandet eftersom de formella struktu-
rerna inte fungerar och inte ger eleverna reella påverkansmöjligheter.
En tolkning av skoldemokrati och elevinflytande som lägger tyngd-

punkten på de formella strukturerna, tycker vi är en för snäv syn på vad 





demokrati och värdegrund innebär.
Demokrati handlar om förhållningssätt, om hur man bryr sig om

och bemöter sina medmänniskor. En 15-årig elev uttrycker sin solidari-
tet genom att berätta om en grupp som arbetar mot mobbning på sin
skola: ”Jag skulle vilja vara med där för att jag har varit mobbad och
jag vill inte att det ska hända någon annan”. En annan elev berättar
om hur hennes nya kompis berättat för henne att hon tidigare blivit
mobbad: ”Jag tröstade henne och kände hur mycket jag önskade att vi
hade känt varandra från början, från första klass och att hon hade gått
i min skola i min klass, ja att jag på något sätt hade kunnat rädda
henne från hennes ”klasskamrater” som dagligen mobbade henne[…]
De som mobbar tänker nog aldrig så långt att de som mobbas kommer
aldrig att glömma och alltid vara osäkra på sig själva och allt på grund
av några idioter (som) inte kunde låta bli att kläcka ur sig de där
meningarna varje dag som satte spår ända in i själen.” Andra elever
vill vara solidariska men ger uttryck för att de inte själva orkar, kan
eller vågar ingripa när någon far illa. Åter andra ger uttryck för viss
självinsikt. ”Vi är ganska så själviska här, vi ska alltid ha de bästa t.ex.
platserna i matsalen och på lektionerna och de roligaste arbetena, vi
kanske inte alltid tänker på vad den andra vill ha”. En av eleverna
kopplar samman solidaritet med generositet: ”Tja, nog bjuder man väl
alltid på tuggummi, men vi rusar alltid först till fönsterplatserna, så våran
generositet är nog lite blandad…” 

I en kommunikativ skoldemokrati som bygger på samtalet, räcker
det inte med formella strukturer för inflytande eller att lära om demo-
krati som system. Det handlar för skolans del om att på djupet konfron-
tera och pröva elevernas värderingar och föreställningar. Det handlar
om att levandegöra demokrati och att arbeta i demokratiska arbetsfor-
mer. Värdegrunden handlar om att göra kunskap till insikt och där-
med känsla. Detta innebär, enligt vårt synsätt, att undervisningen och
all övrig verksamhet inte kan vara värdeneutral. I frågor som gäller
grundläggande värderingar måste skolan ta ställning. Nemert 
(1997) uttrycker det så här: ”Det finns de som påstår att läraren ska 
vara ”objektiv” och inte tala om var han eller hon står i olika frågor. 
Jag menar att det är helt förkastligt att inte stå för någonting, därför att 
det i sig är ett ställningstagande som ökar den normupplösning som idag
breder ut sig i vårt samhälle. Vad våra barn och ungdomar behöver är en 





vuxen person som de kan ventilera alla livets svåra ”varför” med.” 26

Om demokratin som metod för kommunikation kommer i konflikt
med grundläggande värden och intressen kan man tvingas offra demo-
kratin som form. Att i demokratiska former besluta om att t.ex. införa
spöstraff i skolan för disciplinbrott är ett exempel på att lojaliteten med
demokratiska beslutsformer inte är absolut. En kränkning av andra män-
niskor rättfärdigas inte även om formerna för beslutet är demokratiska.
En flicka i gymnasieskolan skriver: ”Nazism och rasism som i dagens läge
är det största hotet mot demokratin, måste till varje pris bekämpas med
samma medel som man ska ta sig an mobbingen.”

Demokrati förutsätter pluralism

När vi tolkar värdegrunden utgör också pluralism en viktig utgångs-
punkt. Det innebär att värdegrundens huvudfunktion är att ligga till
grund för värdediskussioner som ger utrymme för människors olikheter.
Genom att erkänna och ta hänsyn till olikheter respekteras varje persons
integritet. Det är också i mötet mellan människors olikheter som vi
lär av varandra, som vi utmanas och utvecklas. Människor måste få
mötas och pröva moraliska ståndpunkter utan att begränsas av olika kul-
turella traditioner, tabun och ”tystnader”. Pluralistiska samtal om värde-
grunden måste föras inom ramen för demokratiska principer och
med respekt för alla människors lika värde. 

Vi menar att värdegrunden i läroplanerna gynnar en pluralistisk
diskussion om etik i skolan och kan t.o.m. tolkas som en förutsättning
för sådana samtal. Det finns alltså ingen motsättning mellan en gemen-
sam värdegrund och pluralism. Eleverna skall gemensamt kunna
utveckla sina skilda uppfattningar och synsätt samt ge argument för
dem. För det krävs att skolan ger utrymme för olika perspektiv och
är kommunikativ genom att utnyttja så många olika uttryckssätt och
uttrycksformer som möjligt. 



Varför är 
värdegrunden 
så intressant nu?





Skolan har generellt haft svårt att avsätta tid för samtal om värde-
grundsfrågor. Orsakerna kan vara flera. En förklaring kan vara
att fokus under lång tid legat på skolans kunskapsförmedlande
uppdrag. Idag kan vi se en förskjutning i debatten mot skolans

värdegrund och fostrande roll. Arbetslivet ställer allt högre krav på breda
kompetenser som t.ex. samarbetsförmåga, ansvarstagande, analytiskt
sinnelag, självständighet och social kompetens. Denna förändrade syn
på kunskap och kompetens påverkar synen på skolans uppdrag.
Behovet av att diskutera värdegrund och mångfald har också ökat bl.a.
som en följd av att skolans ekonomiska resurser minskat, samtidigt som
kraven på skolan har ökat. 

I början av 1990-talet ökade den öppna arbetslösheten dramatiskt,
främst bland ungdomar. Samtidigt ökade också den ekonomiska och
etniska boendesegregationen, särskilt i storstäderna. En elev i grundsko-
lan tänker så här: ”X är ett område som är mycket invandrartätt och som
många säger liknar Harlem i USA, att det är en plats där det sker brott
och våldtäkt vardagligt. Många svenska ungdomar är rädda för att
komma hit, de är kanske rädda för oss invandrare”.

Mycket tyder på att barn och unga förlorat mest på 1990-talets
minskade välfärd. De ekonomiska sparbetingen har lett till en eko-
nomisering av styrprocessen i skolan. För att effektivt och rationellt
använda de knappa ekonomiska resurserna har skolans insatser
främst fokuserat kunskapsförmedling. Det är svårt att hitta bra lös-
ningar med små resurser. Ett genomgående tema i barnens brev till
skolministern handlade om bristen på resurser. ”Tyvärr märks alla
nedskärningar inom skolan. Lärarantalet blir mindre, i takt med att elev-
antalet i grupperna blir allt större. Det går i slutändan ut över oss elever,
som inte alltid kan få den hjälp som vi behöver. Lärarna blir slutkörda
och orkar i värsta fall inte ens komma till skolan. Det tycker jag är
synd,” skriver en flicka i år 8. En annan elev skriver om att de resurser
som ändå finns i skolan satsas på fel saker, och konstaterar uppgivet:
”Det mesta i skolan som inte är som det ska skylls på pengar! Det fattas
pengar och det har vi nu hört till leda. Ja, ja…. Man ska inte räkna med
att få något. Två blyertspennor erbjuds av skolan per termin. De räcker
inte så länge. Det är dåligt. Men det konstiga är att skolan har fått nya
datorer för 600 000 kronor! […]Om man köpte pennor för den summan
skulle det bli […] en himla massa pennor!” En annan elev ställer sig också

Ekonomin påverkar prioriteringarna27





frågande till resursfördelningen: ”Jag tycker inte vi ska lägga miljoner
på datorer när vi har så dålig mat i skolan[…] varför ska vi ha en datasal
när vi aldrig använder den. Utan är låst från (för) alla elever.” Några
elever känner sig frustrerade över vuxenvärldens dubbla budskap.
Å ena sidan uttrycker vuxna att barnen är värdefulla och att alla skall
få en god utbildning. Å andra sidan satsas inte tillräckligt med resurser
för att nå detta mål. ”Utveckla elevernas idéer och tänk på att vi är fram-
tiden[…] Varför då dra ner och inte värdesätta oss högt?”, undrar en elev.

Det mål- och resultatinriktade styrsystemet ställer tillsammans med
de krympande resurserna, andra krav på eleverna att ta ett större ansvar
för sitt eget lärande, vara flexibla och klara kunskapskraven för godkänt.
I takt med nedskärningarna har man försökt rationalisera skolan
genom t.ex.  nivågrupperingar, självstudier och större undervisnings-
grupper. De sociala frågorna har i mångt och mycket prioriterats
bort. En del barn klarar dessa förutsättningar, andra gör det inte.
Styrsystemet tillsammans med ekonomiseringen ställer också ökade
krav på föräldrarna att ta ansvar för sina barns lärande och utveckling.

Nu när ekonomin vänt och många skolor fått mer resurser, borde
också förusättningarna för att arbeta med värdegrundsfrågorna öka.

Det mångkulturella Sverige 

En av de främsta orsakerna till att intresset för värdegrund och demo-
krati i samhället ökat är den ökade mångkulturalismen. Vi har idag fler
kulturer i Sverige än någonsin tidigare, både tack vare invandring men
också genom att andra nya kulturella subgrupperingar utvecklat egna
värden och normer som inte baserar sig på etnicitet. 

Antalet utlandsfödda personer har under de sista 50 åren nära fem-
dubblats och uppgick år 1997 till ca en miljon. Det innebär att var
tionde person i Sverige är född i annat land. Om man dessutom räk-
nar personer som är födda i Sverige som har minst en förälder med
rötter i annat land, stiger antalet till 1,7 miljoner.28

Demokratirådet hävdar att människor med invandrarbakgrund över-
lag är mer ”utanförstående” och marginaliserade än resten av befolk-
ningen och att utvecklingen i samhället går mot ökad segregation.29 Den
ökade segregationen, som också har socioekonomiska orsaker, ställer
högre krav på diskussion och samtal om demokratiska värden. En del 





elever ger i sina brev till ministern uttryck för sympati och förståelse
för invandrare. Andra elever ställer sig uttalat mycket kritiska eftersom
de tycker att invandrare bråkar för mycket, förstör och styr skolan.
En elev i år 8 berättar om sin erfarenhet av det mångkulturella Sverige:
”Människor jag möter tror oftast att jag är svensk för mitt blonda hår
och mina blåa ögon[…] Tills de ser mitt efternamn. Jag har blivit kal-
lad både ”svartskalle” och ”jävla svenne”. Både på skoj och på allvar.
Det svider att höra kommentarer som ”de har byggt ut skolan för de där
svartskallarna”. Men när det väl gäller idrottsstjärnor, musiker osv., då
går det bra att kalla någon svensk.” Som motbild till detta säger en
annan elev att ett ”svensktätt” samhälle ”gör att en del elever har vissa
konstiga idéer om invandrare, t.ex. att de bara bråkar och skolkar. Det
skulle vara mycket bra om det kunde komma invandrare och visa att de
är som vilka ”svenskar” som helst.”

Många citat visar på antingen brist på möten och demokratiska
samtal mellan människor, eller på möten som förstärker ett Vi och
ett Dom. En elev menar att: ”Invandrare tror dom bestämmer och styr
överallt. Det blir ofta bråk mellan invandrare och svenskar för när invan-
drarna kom hit gjorde dom som dom alltid gjort, och dom skiter i våra
regler eller vad vi tycker och tänker.” ”[…]Dom ska ut på gatan eller
skickas hem[…] Jag är inte rasist men jag tycker dom ska ut”, instämmer
en annan. 





En historisk tillbakablick på skolans demokratiska 
uppdrag31

Samhällets utveckling påverkar således skolan och synen på skolans
uppdrag. Men hur ser skolans historia ut och hur har den påverkat den
skola vi har idag? Vi anser att det är viktigt för förskolans och skolans
personal att känna till sin egen verksamhets historia, särskilt vad gäller
arbetet med demokratiska värden och vilken roll institutionerna spelat.

För 150 år sedan, när den allmänna folkskolan infördes, sågs det
som självklart att skolan skulle anta en fostrande roll utifrån den
lutherska kristendomen som fungerade som statsbärande ideologi.
Kristendomskunskapen var skolans viktigaste ämne och nationalism
och religion hörde ihop. Samhället byggde på så sätt på religionen.
Kopplingen mellan religion och utbildning höll i sig under lång tid
och det var inte länge sedan som eklesciastikminister och utbildnings-
minister var en och samma person. Från och med 1919 års undervis-

Värdegrunden är inte längre given och självklar för många och i många
fall saknas en värdegemenskap. Ett mångkulturellt och pluralistiskt
samhälle har lett till att synliggöra sprickorna i värdegrunden. 

Den samhälleliga utvecklingen påverkar och utmanar våra attityder
och värderingar. Studier av värderingsförändringar pekar på en ökad
individualism på bekostnad av mera kollektivistiska attityder. 1990 års
maktutredning  formulerar också ett medborgarskap utifrån en individ-
orienterad syn på demokrati. ”Den privata sfären ges företräde framför
den offentliga. En viktig fråga i detta perspektiv blir hur individer och mino-
riteter kan skydda sig mot kollektiva beslut.”30 Även Läroplanskommittén
fokuserade några år senare på individens rätt att påverka sin egen situa-
tion och utforma sin egen utbildning, med motiveringen att samhället
ställde ökade krav, bl. a. på att individen själv skulle kunna välja mellan
olika alternativ. Allt mer individualiserade värderingar återspeglas i sko-
lans verksamhet, där man mer och mer strävar efter att eleverna skall ta
eget ansvar för sina studier, bl.a. genom olika former av individualiserad
undervisning. Den ökade individualiseringen kan i många fall försvåra
arbetet med att skapa fungerande relationer och därmed förutsätt-
ningar för samtal. Detta torde, enligt vår mening, också försvåra skolans
möjlighet att arbeta med värdegrunden i en mångkulturell miljö.





ningsplan ersattes lilla katekesen av bibeln. Religionen
sågs fortfarande som grunden till moralen och mora-
len legitimerade i sin tur religionen.

Under början av 1900-talet började förskolan att
utvecklas. Det är intressant att konstatera att förskol-
läraren fick uppdraget att undvika skolans stränga
disciplinering och erbjuda ”moderlig omvårdnad”.
Förskolan utgick på så sätt utifrån matriarkala värden
och traditioner medan skolan, med religionen som
grund, utgick från patriarkala värderingar.

Under mellankrigstiden började man ifrågasätta
skolans roll att överföra moral, särskilt när det gällde
det som betraktades som ”privat”. Det var då grunden
lades för den s.k. sociala ingenjörskonsten. Tilltron
till vetenskapen, politiska åtgärder och forskning
ökade. Moralens ställning förändrades i takt med att

forskning och politik sågs som medlen för att lösa alla problem. Även
förskolan byggde sin pedagogik på vetenskaplig grund genom den
barnpsyko-logiska forskningen. Förhållandet mellan etik och juridik
stärktes. När juridikens regler dock inte längre följde moralen, och
därmed inte alltid stod för vad som kunde betraktas som etiskt riktigt,
försvagades tilltron till den sociala ingenjörskonsten. Juridik kunde
varken då eller nu ersätta etik. 

Med andra världskriget i färskt minne, gavs skolan i uppdrag att
utveckla demokratiska människor för att säkra ett demokratisk sam-
hälle. Barn och ungdomar skulle lära sig att tänka själva och kritiskt
granska och värdera kunskap och samhälle. Samhällskunskapen inför-
des därför som ämne och historieämnet fick större utrymme. 1946 års
skolkommission lämnade i sitt betänkande33 förslag till allmänna rikt-
linjer för det svenska skolväsendet, som tydligt känns igen också i
dagens läroplaner. En medborgarskola skapades inom vilken alla fick
samma rätt till utbildning. Kommissionen formulerade skolans vikti-
gaste uppgift så här: ”Demokrati bygger på alla medborgares fria sam-
verkan. En sådan verksamhet måste i sin tur bygga på fria personligheter.
Skolans främsta uppgift blir att fostra till demokratiska människor[…]
Skolan bör medvetet fostra till självständighet och kritiskt sinnelag[…]
Den demokratiska skolans uppgift är alltså att fostra fria självständiga 

SVERIGE, VÅRT 
FOSTERLAND

Du vet väl, att Sverige är
vårt fosterland och att vi äro

svenskar. Och vi svenskar
älska vårt Sverige mycket
högt. Vi älska också vårt
vackra språk, som du nu
lärt dig att läsa. Även om

det blir svåra och onda tider,
förlita vi oss på Gud. Han
skall säkert hjälpa oss och
ge oss kraft att skydda vårt

land och att vara goda 
svenskar. Vi lägga vår hand

i Guds och förlita oss på
honom. Så ha vi svenskar

alltid gjort. Vi komma alltid
att göra det.32





människor, för vilka samarbete är ett behov och en glädje.” 34

Barnomsorgen fick inte samma uppmärksamhet av kommissionen
som skolan. Många beslutsfattare hade en negativ uppfattning om dag-
hem ända in på 1960-talet. Kvinnor började då att utbilda sig och för-
värvsarbeta i allt högre utsträckning, vilket ökade trycket på en utbyggd
barnomsorg. 1968 tillsattes Barnstugeutredningen som satte igång dis-
kussionen om barnomsorgens betydelse för såväl familjens som för bar-
nens utveckling och fostran. Barnstugeutredningen förslag ledde till en
demokratisering av förskolan.

Det efterföljande halvseklet innebar en snabbt för-
ändrad syn på barn och på vad kunskap är. Ett tydligt
exempel är att lagen om skolaga togs bort 1958. Ett
annat exempel är FN:s konvention om barnets rättig-
heter som ratificerades för drygt tio år sedan, där barnets
bästa uttalat sattes i främsta rummet.

Läroplanskommittén35 gav i början på 1990-talet etik och värdefrågor
en förnyad uppmärksamhet. Kommittén menade att i ett föränderligt
samhälle framstår beständiga värden som nödvändiga “etiska kompasser”
för samhällets medborgare. Man såg det som viktigt att skilja på mål
och värden för att försöka ”klargöra vad som skulle hålla samman läro-
planen som helhet.” 36 I slutbetänkandet utvecklas vad som avses med
grundläggande värden på följande sätt. ”Oförytterliga värden är de som i
en given kulturkrets gäller under alla omständigheter. De utgör medborgar-
nas samfällda moraliska fond som egentligen inte behöver motiveras med
målrationella argument. Ingen kan med hänvisning till arbetslivets förän-
drade krav eller till nya rön om undervisningens inlärningsresultat
hävda att nu har det ena eller det andra oförytterliga värdet satts ur spel.
Värden är i kraft oavsett om de i enskilda fall kan te sig opraktiska,
oekonomiska eller onyttiga.” 

Under 1990-talet överfördes förskole- och skolbarnsomsorgsverk-
samheten från familjepolitik till utbildningspolitik. Förskola, skola och
skolbarnsomsorg integrerades alltmer, vilket kom att ställa krav på
gemensamma mål och en gemensam värdegrund. 1998 antogs en
läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-
hemmet samt en läroplan för förskolan. Värdegrunden i läroplanerna
länkar i varandra. 

”Grundläggande värden” återfinns i samtliga läroplaner efter andra 
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världskriget, dvs. i läroplanerna från 1962, - 69, - 80, - 94 och 1998.
Även det pedagogiska programmet för förskolan som gavs ut 1987
baserade sig på de grundvärderingar som uttrycktes i socialtjänstlagen.
Även om tyngdpunkten i läroplanerna sett olika ut beroende på det
synsätt som rådde vid respektive tidpunkt, så är innehållet i stort sett
detsamma.

Det är mycket från förskolans och skolans historia som känns igen 
i dagens debatt. Skolan har fortfarande inte lyckats förena kunskaps-
förmedling med sitt demokratiska uppdrag. Att värdegrundsfrågorna
ännu inte fått ett ordentligt genomslag i många av verksamheterna,
kan delvis bero på frågornas komplexitet och karaktär, deras ideolo-
giska laddning samt bristande legitimitet och låga status jämfört med
andra kunskapsområden. Även samhällets och skolans traditionella
syn på vilken kunskap som är ”viktig” spelar roll. Kravet på att
undervisningen skall vara objektiv har också bidragit till att frågor
om etik, moral och värdegrund kommit i skymundan. Skolan har
inte betraktats som den sociala mötesplats som den faktiskt är, med
alla de möjligheter och problem som det för med sig.



Kan och 
bör skolan 
fostra enligt
givna värden?





D et finns olika sätt att se på om skolan bör fostra enligt värden
som inte är möjliga att ifrågasätta och som därmed skall
omfatta alla. Vissa menar att det inte går att ta ställning till
vilka värden som är bra och dåliga eftersom det är omöj-

ligt att objektivt mäta vad som är gott och ont, rätt och fel.37  Denna
relativistiska syn har kritiserats, inte minst efter Nazitysklands uppgång
och fall. Andra menar, och dit hör vi, att det finns vissa etiska värden som
är goda och att dessa skall gälla och omfatta alla.38

Hur skall skolan förhålla sig? Vi vet att kön, socioekonomisk bak-
grund, etnicitet, var vi växt upp, våra relationer, religion och kultur
spelar en viktig roll för våra attityder, vårt beteende, våra handlingar
och härmed vårt lärande. Barns attityder och värderingar utvecklas i hög
grad genom samspelet med andra barn.39 Barn tar också intryck och lär-
dom av vuxnas värderingar och attityder. Negativa attityder till t.ex.
människor med funktionshinder utvecklas redan i barndomen. Därför är
de relationer som utvecklas i förskolan och skolan mellan barnen och de
vuxna av oerhört stor betydelse. Förskolan och skolan kan genom ett
medvetet och aktivt arbete motverka fördomar och negativa attityder,
även om skolans makt är begränsad. Som samhällets största mötes-
platser är förskolans och skolans möjligheter trots allt betydande.
Skolverkets kvalitetsgranskningar 1999 visar att det finns goda exempel
på skolor, som trots och tack vare besvärliga yttre förutsättningar, fått en
klarare och fördjupad probleminsikt. Om skolan möter fördomar med
kunskaper, ett språk som inte marginaliserar eller kränker och genom
en ömsesidig kommunikation, kan mer nyanserade attityder och värde-
ringar utvecklas. 

Vi anser att skolan på många sätt inte dragit nytta av sin potential
som demokratisk institution och social mötesplats. Därför har skolan
heller inte spelat den roll i värderingsfrågor som den skulle kunna.
Skolan som kollektiv, med en mångkulturell och heterogen population
av små och stora människor, ger andra förutsättningar för relationer
och möten och därmed för en annan värdeutveckling, än t.ex. familjen,
föreningen eller bostadsområdet. Skolans styrka och potential är att
den samlar och konfronterar människor med olika bakgrunder och
erfarenheter. Om skolan skall lyckas ta vara på sin roll som mötes-
plats, menar vi att det är kommunikationen mellan människor och
mångfald i arbetssätt som måste ligga till grund för all verksamhet.    





Dock menar vi att skolan riskerar att inte ta vara på denna möjlighet
om individualisering tolkas som att varje elev skall lämnas ensam för
att bli självgående och studera i sin egen takt. Individualisering betyder
att flera olika metoder måste användas och anpassas efter varje elev
men möjliga möten och samspel i lärandet får inte begränsas av indivi-
dualiseringen som metod. Då förlorar skolan sin funktion som social
mötesplats. 





Arbetet med värdegrunden är en pedagogisk fråga. Därmed kan värde-
grunden stärkas genom en medveten pedagogisk verksamhet. Detta
ställer krav på både förskole- och skolpersonals samt skolledares kun-
skap och kompetens. Värdegrunden som pedagogisk fråga innefattar ett
behov av att utarbeta långsiktiga strategier för hur man vill arbeta och
vad som krävs för att detta arbete skall kunna åstadkommas. Det är en
process som kräver tid för reflexion och pedagogiska diskussioner.
Utan denna tid riskerar skolans personal att avprofessionaliseras. Många
skolor och lärare som arbetar framgångsrikt med värdegrunden har till-
sammans utarbetat sådana långsiktiga strategier som kopplar sam-
man värdegrunden med skolans övriga verksamhet. 

Arbetet med värdegrunden kräver i många fall annan pedagogik
än den traditionella. En traditionell ämnesundervisning riskerar att
minska elevernas motivation och lust att lära. En sådan pedagogik
ger inte heller utrymme för pluralistiska samtal om etik och moral.
Utvärderingar visar att t.ex. undervisningen i historia och samhälls-
kunskap riskerar att bli ren faktaförmedling som inte problematiseras.
Undervisningen i samhällsorienterande ämnen ges vanligen i korta
pass om 1–2 lektioner per ämne. Eleverna har dessutom ofta mer än en
lärare. Risken att lärarna arbetar ensamma, utan kontakt sinsemellan,
är stor. Att göra större sammanhängande fördjupningar blir således
svårt.40 Detta är allvarligt eftersom det traditionellt har legat på de sam-
hällsorienterande ämnena att utveckla demokratisk kompetens.
Eftersom det ofta saknas utrymme för samtal och kommunikation i
undervisningen, blir kunskapen för många barn och unga meningslös.
Kunskapen kan inte appliceras på förhållanden utanför skolan. Eleverna
”pluggar” till proven och för betyget och glömmer sedan bort vad de
lärt sig. En pojke skriver att: ”Man skulle lära sig för livet och få kunskap
man kan ha nytta av i situationer utanför skolan. Nu lär man sig bara för
nästa prov och skulle det någon gång vara något som inte man ska ha prov
på eller som inte ges betyg i, minskar genast närvaron och liknande, detta
betyder inte att detta är mindre viktigt för livet efter skolan.” 

Trots att undervisningen i många fall inte ger möjligheter till fördjup-
ning och insikt, verkar det stora flertalet elever, oavsett ålder, omfatta
demokratiska värderingar.41 Detta antyder, menar vi, att det inte främst är
undervisningen i sig som utvecklar demokratisk kompetens. Värderingar
tar form både i och utanför klassrummen, i den atmosfär, anda och de
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möten som sker i både formella och informella lärmiljöer. Arbetet med
värdegrunden ställer krav på skolledningen att skapa förutsättningar för
möten och samtal i organisationen, inte minst för sin personal. Var skall
tiden läggas? Hur skall skolan organiseras? Var skall resurser satsas?
Vilken kompetens behövs för att skolan skall klara uppdraget? Detta är
viktiga frågor som innebär att skolledaren måste analysera behovet av
kompetens i organisationen, t.ex. socialpedagogisk kompetens om rela-
tioner och om hur grupper fungerar.

Där skolledaren gett förutsättningar för gemensam kompetens-
utveckling inom värdegrundsområdet för personal inom förskola, fritids-
hem, grundskola och gymnasieskola, har resultaten varit goda.42

Tyvärr är gemensam kompetensutveckling relativt sällsynt och det är
mycket sällan som pedagogiska resursförstärkningar diskuteras och
utvärderas i relation till läroplanernas mål om värdegrund. Kanske
beror det på att man inte tycker att värdegrund handlar om kunskap
och kompetens? Vi anser att det vore rimligt att tidigt sätta in extra,
långsiktiga stödinsatser för elever som har problem i sin sociala
utveckling, som man gör när det gäller t.ex. läs- och skrivinlärning.
Detta fordrar i så fall att man använder sig av sin personal på skolan
på annat sätt, t.ex. vad gäller elevvården, samt tillgodoser behovet av
socialpsykologisk och socialpedagogisk kompetens. 

En fråga som för skolledare blir central att ta ställning till är vad
som är att betrakta som kompetens och vad som ingår i varje pedagogs
uppdrag. En elev i Barnombudsmannens brevkampanj 1996 säger:
”En av mina vänner blev mobbad, hon sa till läraren men han sa att det
inte var hans jobb.” 43 Kan en lärare anses vara kompetent och profes-
sionell som inte omfattar de grundläggande demokratiska värderingarna?
Kan en lärare välja bort det demokratiska uppdraget? Vi menar att
kommunen och skolledningen inte får acceptera att skolpersonal före-
träder värden som strider mot läroplanernas värdegrund. Vuxna är
förebilder och barn och ungdomar påverkas av hur vuxna bemöter
och värderar dem. Det betyder att de vuxna aldrig bara kan lära ut
moral, etik och demokrati. De måste själva visa att de omfattar de
grundläggande värdena i praktisk handling. Personalen måste stå för
och företräda demokratiska värden och också verka i enlighet med
dem. Som professionell räcker det inte att passivt acceptera värde-
grunden. Uppdraget kräver aktiva insatser. Lärare och annan skolpersonal 





är inte privatpersoner i skolan, utan representanter för det uppdrag
som skolan getts. Läroplanerna är skrivna inom ramen för ett parlamen-
tariskt demokratiskt system, vilket ger värdegrunden en politisk och
juridisk kraft som de som verkar i skolan inte hur som helst kan bortse
ifrån.





I både förskola och de tidiga åren i grundskolan verkar det finnas
goda förutsättningar för värdegrundsarbetet och att utveckla person-
liga relationer mellan skolpersonalen och eleverna. Här har de vuxna
kompetens och tid att uppmärksamma och arbeta med barnens sociala
utveckling. Integreringen av verksamheterna för de mindre barnen, både
verksamhets- och lokalmässigt, har också medverkat till en utveckling
av arbetsformerna samt att barn fått tillgång till vuxna med olika kompe-
tenser. I förskolan och grundskolans lägre år tycks de flesta pedagoger se
sin roll som fostrare som självklar och naturlig. De vuxna möter här
barnen varje dag, tillbringar mycket tid med dem och har på så sätt för-
utsättningar att följa deras personliga utveckling. Också i särskolan
och på en del av de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan
samt det individuella programmet, verkar personalens insikt och med-
vetenhet om värdegrundens betydelse för den psykosociala miljön vara
större. Eftersom personalen för de yngre barnen och i särskolan visar
större medvetenhet om värdegrunden och de sociala processer som
äger rum i förskolan och skolan, är man också mer insatt i hur man
skall motarbeta kränkande behandling. Dessutom är det troligtvis
”lättare” att identifiera kränkande behandling bland mindre barn efter-
som den ofta tar sig fysiska uttryck. Därigenom ”tvingas” personalen
att konfronteras med värdegrundsfrågor och ta tag i de problem som
finns. Eftersom kränkningarna ändrar karaktär och blir mer ”osynliga”
när barnen blir äldre, blir de svårare att upptäcka.

Risken för att värdefrågorna prioriteras bort ökar i takt med att
utbildningssystemet allt mer riktas mot kursplaner och betygskriterier.
Särskilt tydligt är detta i den kursutformade gymnasieskolan. Värde-
grunden riskerar att betraktas som en ämnesfråga, särskilt kopplad
till lärares ansvar inom samhällskunskap, historia och religion.44

Värdegrunden blir ”kunskaps- och värdeförmedling” på avsatt under-
visningstid. De personliga relationerna hinner inte utvecklas mellan
många lärare och elever. Med ökad anonymitet kan engagemang och
ansvarskänsla minska, hos både vuxna och elever. En elev i ungdoms-
rådet uttryckte sig så här: ”Man har inte fördomar mot sådana man
känner. Detta gör att stora klasser är ett problem. Man svarar inte upp mot
fördomar om det gäller någon man inte känner. Det blir också svårt att
motarbeta fördomar om läraren har samma fördomar som vissa elever”.
Mindre klasser kan bidra till att läraren ges förutsättningar att upp-
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märksamma varje elev och för att ge utrymme för samtal mellan barn
och vuxna.45 Också den informella sociala kontrollen riskerar att minska
i en stor, anonym skola där lärartätheten är låg. Det är också i korri-
doren, på skolgården eller på vägen till och från skolan där vuxna oftast
inte befinner sig, som kränkande behandling är som vanligast.

Men det är inte bara i gymnasieskolan som det finns svårigheter.
Också i grundskolans högre år försvåras arbetet med värdegrunden. Det
är i grundskolans senare år som skolklimatet anges vara sämst, enligt
Skolverkets utbildningsinspektörer 1999. Problemen är också stora på
vissa av gymnasieskolans program med yrkesämnen. Här har eleverna
svårt att hålla fast vid demokratiska värderingar. En kurator på en skola
som projektet besökt säger att ”eleverna går förlorade någonstans i
högstadiet, särskilt i åttan och nian”.

Lärare behöver stöd i sin yrkesutövning
Skolan både kan och bör fostra i enlighet med demokratiska värden,
men skolpersonalen måste ges förutsättningar att arbeta långsiktigt och
strategiskt med värdegrunden. Det demokratiska uppdraget är kvalifice-
rat och svårt. För att kunna bedriva en undervisning som innehåller
samtal om etik och moral, krävs att lärare ges stöd och hjälp. Lärare
lämnas dock ofta ensamma i sin yrkesutövning. 

Undervisningen ses ofta som lärarens privata projekt och lärandet
som elevens eget ansvar. De problem som uppkommer ses som lärarens
individuella problem och inte verksamhetens. Vi tror att även lärare,
förutom att de i sin profession också uttalat behöver etiska regler att
följa och förhålla sig till för att agera professionellt, behöver öka sitt
samarbete sinsemellan och med andra utanför skolan, för att få stöd
att problematisera och distansera sig till sitt yrkesutövande. Det räcker
inte med kompetensutveckling. Lärare, skolledare och annan personal
behöver enligt vår mening etiska och härmed professionella samtal.
Sådant stöd kan ges genom att stärka arbetslagets roll, men också genom
mer individuella lösningar som t.ex. handledning och mentorskap. I
arbetslaget kan personalen få stöd av varandra, inte minst i yrkesetiska
frågor som kan vara svåra att hantera för den enskilde. Även elevvårds-
personalen kan stödja lärarna i samtalen om värdegrund och elevernas
sociala utveckling, genom att elevvården integreras mer i verksamheten
och fungera som pedagogisk resurs för hela skolan. 



Skolan och
föräldrarna har
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Iföregående avsnitt konstaterade vi att skolan både kan, bör och skall
fostra. Vilken roll har då skolan i relation till föräldrarna? För de allra
flesta barn utvecklas de första sociala relationerna inom familjen.
Barn utvecklar sina etiska förhållningssätt både inom familjen och

tillsammans med andra barn och vuxna. I familjen samspelar barnet i olika
relationer med människor i olika åldrar och av olika och samma kön. 

Länge har vanor, traditioner och värderingar grundlagts i familjen
och släkten. De senaste decennierna har det skett genomgripande för-
ändringar av familjens roll och betydelse, men ännu i slutet av 1960-talet
var den traditionella kärnfamiljen vanlig med mannen som huvudsaklig
försörjare. I början av 1970-talet ökade kvinnors förvärvsarbete och
barnomsorgen började byggas ut kraftigt. Genom förändrade familje-
mönster har kraven på en välutbyggd barnomsorg av god kvalitet ökat. 

Förutsättningarna för att umgås inom familjen har förändrats. Både
barn och vuxna har fått mindre tid tillsammans, inte minst för samtal
om stora och svåra frågor. Samtidigt har övriga relationsmönster i sam-
hället förändrats. Unga umgås mest med andra unga och vuxna umgås
med andra vuxna. Dessa ändrade relationsmönster får konsekvenser
för dels barns och ungdomars sociala och känslomässiga utveckling,
dels för möjligheterna till möten och kommunikation mellan barn
och vuxna.

Man skall samtidigt inte överdriva de förändringar av familjemönster
som ägt rum. Fortfarande spelar familjen och de känslomässiga upp-
levelser som barnet får där, en väsentlig roll för barnets förmåga att förstå
och ta till sig grundläggande värden i samhället. Idag finns dock många
fler olika familjekonstellationer än det gjort tidigare. Barn som har goda
och nära kontakter med sin familj har också ett bättre socialt skyddsnät
än andra, vilket främjar en harmonisk social utveckling.

Kommunikationen mellan skola och hem måste öka

Föräldrarna har huvudansvaret för barnens fostran. Förskolan och
skolan skall dels komplettera föräldrarna och fungera som ett stöd, dels
ge barnen medborgerlig kompetens. Förskolan och skolan kan erbjuda en
mångkulturell miljö där olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas
och brytas mot varandra. Dessa förutsättningar, tillsammans med sko-
lans uppdrag att främja lärande och social utveckling, innebär att skolan 
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står för en annan form av social gemenskap och fostran än familjen. Om
förskolan och skolan kan hjälpa till att skapa goda relationer, ge
trygghet, bekräftelse och uppmärksamhet, kan de negativa och des-
truktiva förhållanden som präglar många av de sociala miljöer som barn
lever i motverkas. Skolan är för vissa barn den enda plats där barn
möter vuxna som kan uppmärksamma och bekräfta dem. Barn behöver
förtroendefulla relationer med vuxna, även utanför hemmet, för att
kunna utveckla en positiv självbild, vilket är viktigt för att barn skall
kunna fungera tillsammans med andra. Vuxna i skolan har ansvar för
att med goda argument och kunskap, initiera samtal om människors
lika värde, respekt och om vad som är rätt och fel. Vuxna har också
ansvar för att sätta gränser så att samtalen inte blir kränkande. Vi
tycker att skolan har ett särskilt ansvar i dessa frågor för de barn som
har en utsatt och otrygg hemmiljö, utan bärande relationer med sin
familj eller andra vuxna. 

Många professionella upplever att föräldrar lägger för stort ansvar
på de vuxna i förskolan och skolan att fostra barnen och att föräldrar
själva har blivit rädda för att sätta gränser.46 Ibland förväntas skolan
klara av saker som föräldrarna inte själva mäktar med. I motsats till
detta anser andra föräldrar att barnomsorg och skola tar över för
mycket av ansvaret från familjen. Situationen för skolan kan alltså bli
ytterst paradoxal, att både lägga sig i för mycket och för lite på
samma gång, beroende på vilka föräldrarna är och vilka åsikter de har.
Ofta påverkar föräldrarnas upplevelser av sin egen skoltid synen på
den skola som deras barn går i.  

Föräldrar som kommer från länder där skolan är auktoritär och kräver
sträng disciplin kan tolka den svenska skolan som en skola utan regler,
normer och krav. En skola utan sådana krav har föräldrarna ingen respekt
eller något större förtroende för. Föräldrarna är kanske vana vid från sina
hemländer att skolan har utgjort en förstärkning av hemmets uppfostran.
Familjen och skolan har grundat sig på samma värdesystem och syn
på barn och lärande. Elevinflytande och föräldramöten har ofta varit
okända företeelser. Därför blir det värdekrockar när föräldrarna
möter den svenska skolan. Som en förälder uttrycker sig: ”Det är inte
bara språket som är hinder, utan även den demokratiska processen för
den som inte är van. Det kan vara svårt för den som aldrig varit med
om att bestämma, att uttrycka sin åsikt och förstå att ens egen röst kan 





ibland vara avgörande i ett majoritetsbeslut. Samma problem upplever
vuxna och föräldrar vid föräldramöten i skolor: Vi är vana att andra
bestämmer. Skolan och myndigheter vet bäst. Varför frågar de oss? Kan
de inte sitt jobb?” 47

Kommunikationen mellan hem och skola brister ofta, vilket gjort
att skolan framstått som obegriplig eller kanske t.o.m. hotande för vissa
föräldragrupper. Skolan har ofta bara tagit kontakt med föräldrarna
när det uppstått problem och inte för att inbjuda till en diskussion
om skolans verksamhet och uppdrag. Många föräldrar upplever att
skolan inte lyssnar på dem och tar tillvara deras kunskaper och erfaren-
heter som en resurs. Den bristande kommunikationen leder till att för-
äldrarna ges liten insyn och därmed påverkansmöjlighet över sina barns
skolgång. Hedin & Lahdenperä understryker att föräldrarnas makt över
sina barns skolgång är liten. Många föräldrar vet inte vad skolan gör
och hur den arbetar med värdegrunden eftersom kännedomen är liten
om vilka mål och planer som gäller, samt hur ansvarsförhållandena ser
ut. Detta försvårar kommunikationen mellan hem och skola. Föräldrar
vet heller inte vilka krav som de faktiskt kan ställa på förskolan och
skolan. En föräldraförening på en skola uttrycker sig så här: ”Vi skulle
önska att lärarna såg oss som en resurs i större utsträckning än man gör
idag. Vi är en tillgång, inte ett hot, och vill gärna utveckla samarbetet.” 48

En annan förälder som projektet varit i kontakt med säger att man ”som
förälder många gånger hamnar i elevens roll och blir mottagare av infor-
mation. Dialogen måste komma igång och då behövs mer informella
möten. All kritik som kommer upp behöver ju inte bero på att allt är dåligt,
det kan ju också vara så att man inte förstår.”

Det behövs en ömsesidig dialog mellan skola och hem för att öka för-
ståelsen och respekten för både familjens ståndpunkter och förvänt-
ningar och för skolans demokratiska uppdrag. Föräldrarnas första möte
med skolan är därför av avgörande betydelse, dels för att det har stor
inverkan på föräldrarnas framtida attityder gentemot skolsystemet och
på samhället i stort, dels för att föräldrarna i sin tur påverkar barnens
attityder. Det här första mötet får inte misslyckas. Bägge parter har ett
ansvar för att mötet skall fungera, men det största ansvaret menar vi ligger
på skolan. 





Samlevnad som värderingsfråga

Skolans undervisning kan i vissa frågor krocka med de värderingar som
föräldrarna ansluter sig till. Vi anser dock att skolan skall och måste ta dis-
kussioner även om de frågor som kan upplevas som känsliga och provo-
cerande. Ett sådant tydligt exempel är  sex- och samlevnadsunder-
visningen. Många föräldrar anser att sex- och samlevnadsfrågor är
kontroversiella och tillhör privatlivet.





Dahlén (1999) har på projektets uppdrag skrivit om ungdomars  tankar
om sexualitet, relationer och skolans sex- och samlevnadsundervisning.49

Dahlén visar att ungdomar efterfrågar bra forum för samtal och dialog
mellan unga och vuxna om relationer, sexualitet, respekt och förståelse.
Flertalet ungdomar i ungdomsrådet är missnöjda med sin sex- och sam-
levnadsundervisning. Enligt Skolverkets utbildningsinspektörer 1999 är
undervisningen ofta traditionell, medicinsk och ger inte utrymme för
diskussioner om relationer. Detta bekräftas av eleverna i ungdomsrå-
det. ”I skolan verkar man inte veta att sex är så mycket mer än just fysisk
lust”, säger en elev. Vi anser att det behövs mer tid till samtal om frågor
om sociala relationer, kränkande behandling, olika kulturers syn på kön
och sexualitet i skolan. I en undersökning från RFSL säger en ung man:
”Sex- och samlevnadsundervisningen borde vara bland det viktigaste i
skolan eftersom detta ämne handlar om mångfald, rättigheter och själv-
bild”.50 Samlevnadsundervisningen handlar om värderingsfrågor. Skolan
har en viktig uppgift att lyfta fram relationer och samlevnad, inte minst
eftersom så många fördomar och kränkande generaliseringar är kopplade
till sexualitet, kön och makt. Det finns en risk för att sexuella trakas-
serier inte ses som uttryck för maktmissbruk kopplat till kön. Det är
enligt Stenman (1999) ”vanligt att vuxna och barn inte ser de kränk-
ningar som sker på grund av kön i skolan som något annat än ”vanlig
bråkighet”. Det är lätt att de både feltolkas och osynliggörs.” 51

Just därför att frågor kring relationer, sexualitet och kön ofta ses
som känsliga och svåra, anser vi att skolans skyldighet och ansvar att ta
upp dem för diskussion är desto viktigare. Skolan måste här, för att ha
en möjlighet att påverka barnens värderingar och attityder, engagera
föräldrarna.





Barn kommer i kläm

Om inte skolan lyckas utveckla en levande dialog med föräldrarna,
riskerar uppdelningen av ett Vi och ett Dom att förstärkas. Därmed
försvåras också skolans möjligheter att arbeta med barns och ungas
värderingar. Dessutom riskerar många barn och unga att hamna i kläm
mellan skolans värdegrund och föräldrarnas etiska och moraliska
övertygelse. För vissa barn till föräldrar med invandrarbakgrund upp-
står inte sällan värdekonflikter mellan det ”svenska” och föräldrarnas
åsikter. Risken är att barnen får dubbla budskap som är kulturbund-
na. Inte minst många flickor med invandrarbakgrund slits idag mel-
lan dubbla lojaliteter, mellan det kodex som präglar hemmet och de
värderingar som gäller i skolan, bland kompisar och resten av sam-
hället.





Mångfalden 
som förutsättning
för värdegrunden





Sverige har aldrig varit en moralisk och etisk enhet, även om
det ofta låter så i den allmänna debatten. Nordin (2000) kon-
staterar att den ”svenska” nationella identiteten endast är en
social konstruktion som reproducerats genom århundradena.52

Det svenska samhället har alltid varit pluralistiskt och mångkulturellt.
Att samhället präglas av skilda åskådningar har emellertid blivit allt

mer framträdande genom de senaste årtiondenas utveckling. Förhåll-
ningssätt som tidigare tagits för självklara ifrågasätts och förändras i allt
snabbare takt genom våra möten med andra sätt att uppfatta och värde-
ra kunskap och samhälle. Genom dessa konfrontationer mellan värde-
ringssystem tydliggörs också våra egna värderingar och föreställningar,
t.ex. vad som kan betraktas vara ”svenskt”. Genom att värderingarna
blir synliga kan de också diskuteras och ifrågasättas. För att kunna
omfatta värdegrunden krävs att värdena synliggörs, diskuteras och
prövas, både individuellt och i grupp. Det betyder dock inte att värde-
grunden får relativiseras. Behovet av att tydliggöra värden, normer
och samhällstraditioner har snarare ökat i ett allt mer mångkulturellt
samhälle.

Mångkulturalismen gör att skolan måste möta och öppna för nya
kulturer och därmed omformulera, förtydliga och göra nya etiska ställ-
ningstaganden. Detta leder inte sällan till värderingskonflikter inom
och mellan olika grupper. Samtidigt som skolan ställs inför ett ökat
tryck att lösa de olika frågor som kan uppstå upplever många skolor
stor osäkerhet över hur dessa frågor skall tas om hand. Osäkerheten kan
innebära en öppenhet som ger utrymme för kreativt nytänkande, men
också till att man skyggar för moraliska och etiska frågor om vad som
är rätt och fel, ont eller gott. 

Hur man kan arbeta med och se på den gemensamma värdegrunden
i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle, beror på hur värde-
grunden i styrdokumenten tolkas. Utifrån en sammanhållen strategi
med läroplanen som bas skall skolornas verksamheter anpassas efter
de lokala förutsättningarna. Detta får dock inte innebära att man,
som vi sett att man gör på många håll, lyfter fram endast enskilda
aspekter av läroplanerna och undviker att arbeta med de frågor som
innebär konflikter. Däremot måste man, utan att förlora överblicken
och den sammanhållande strategin, naturligtvis kunna arbeta med
enskilda frågor och fördela ansvaret för olika värdegrundsfrågor på 

Mångfald kräver en vid tolkning av värdegrunden





olika personer. Den etiska kompass som skolan ska navigera efter måste
alltid justeras utifrån den karta som verkligheten lokalt i skolan utgör
utan att skolan förlorar värdeinriktningen.

Enligt vår tolkning av värdegrunden, med utgångspunkt i demokrati
och pluralism, tjänar värdegrundens angivna demokratiska värden till att
lägga grunden för etiska, pluralistiska samtal med respekten för människors
lika värde som ledstjärna. En sådan tolkning av värdegrunden blir viktig
för att värdegrunden också skall kunna tillämpas i ett mångkulturellt sam-
hälle. Vi anser inte att någon speciell åskådning eller samhällstradition kan
ha tolkningsföreträde i ett värdepluralistiskt samhälle. En värdetradition
som motiveras t.ex. kristet, islamskt eller marxistiskt, kan utesluta
många människor. Vi anser därför att skolan inte bör sätta traditionerna
i centrum för etiken i skolan. Det betyder inte att olika samhällstradi-
tioner saknar betydelse. Tvärtom. Ett samhälles kulturarv och traditio-
ner spelar en viktig roll eftersom de anknyter till människors historia
och gemenskap och påverkar hur vi ser på varandra som medmän-
niskor. Alla människor är del av ett kulturarv, som måste erkännas och
uppmärksammas. Dock får ett samhälles kulturarv inte användas som
ursäkt för att utesluta och begränsa. Det handlar istället om att lyfta
fram demokratiska principer som klargör hur man genom samtal och
möten i förskolan och skolan skall kunna respektera och tolerera varan-
dras åsikter och synsätt. Sådana principer är också förenade med gräns-
sättning, eftersom det finns demokratiska värden som inte kan kompro-
missas bort. 





Kulturer måste få synas och mötas

Demokrati innefattar en rad friheter, såsom yttrandefrihet och religions-
frihet. I en demokratisk skola måste sådana fri- och rättigheter kunna
utövas. I Sverige ser vi idag ett växande utanförskap för människor med
utländsk bakgrund, vilka inte ges utrymme eller påverkansmöjligheter.
Detta har ytterligare stärkt olika etniska och religiösa identiteter på ett
sätt som motverkar integrationen. 

Skolan skall vara icke-konfessionell, men samtidigt demokratisk,
vilket betyder att skolan inte skall förespråka någon religion, men ge
plats för elevers religioner och kulturer. Många skolor löser detta
genom att låta vissa barn ”slippa” religionsundervisningen, fira julav-
slutning i kyrkan och duscha efter idrotten. Vi anser inte att sådana ”pas-
siva” insatser räcker för att kunna tala om religionsfrihet i skolan. Så
länge inte ett barn erbjuds ett reellt alternativ där den egna tron och
de egna traditionerna får möjlighet att utövas, kan man inte tala om
religionsfrihet i egentlig mening. Det är inte genom att ”befria” eleverna,
utan genom att inkludera dem som skolan blir en mångkulturell mötes-
plats. Skolan behöver utveckla egna mångkulturella traditioner, tycker
vi, för att leva upp till kravet på att vara icke-konfessionell. Det innebär
att skolan behöver skapa särskilda sociala rum för konfessionella möten
och samtal. 

Skolan måste också ge utrymme för olika gruppers historia, tradi-
tioner och erfarenheter. På så sätt kan identiteten hos olika kulturella
grupperingar stärkas på ett positivt sätt och leda till integration. Ett
ökat utrymme ger också diskussionen om grundläggande värderingar
och normer nya dimensioner som tar hänsyn till de olikheter som
finns och som dessutom låter olika uppfattningar ömsesidigt påverka
varandra. 

Skolan är i stor utsträckning ännu inte anpassad efter t.ex. flickors
och pojkars samt invandrarelevers skilda förutsättningar och olika behov.
Skolan har därför till stor del inte lyckats i sina integrationssträvanden.
Utanförskapet är på många ställen tydligt. Två flickor i år 8 berättar:
”Problemet mellan de två ”raserna” har blivit värre och värre genom tiderna.
Till och med värre än problemet om var de två könen står (i vårt samhälle).
Ända sedan Sverige blev ett ”blandat” samhälle, där folk från andra länder
och kulturer flyttade hit, så har svenskarna och invandrarna haft en slags
mur emellan sig. En mur svår att riva. Många svenskar och invandrare har
försökt riva ner den muren, mot alla odds emot sig. Men från början så blev 





X  uppdelad i flera delar. I några delar så skulle det bo endast svenskar och
i andra så skulle det vara tätt med invandrare. Nu får vi ta konsekvenserna
av det, att vissa invandrare inte kan språket och på det viset inte kan
anpassa sig till samhället. Man borde ha gjort något åt det från början, nu
har X blivit ett s.k. ”splittrat samhälle”, där de flesta svenskar och invand-
rare inte vågar ta kontakt med varandra”.

Utanförskapet som många barn och unga med invandrarbakgrund
känner är delvis beroende av bemötandet från de vuxna i skolan. Till
exempel vet vi att invandrares skolprestationer har att göra med det för-
hållningssätt som läraren och annan personal i skolan bemöter en elev
med utländsk bakgrund.53 Samtidigt känner sig många invandrarbarn
orättvist behandlade i stort och smått just därför att de har utländsk
bakgrund och ses som representanter för en kultur. En individs identitet
är endast delvis beroende av vilket ”kulturellt bagage” som personen bär
med sig. En 10-årig pojke skriver i ett brev: ”En gång när jag hade ätit
och skulle lämna brickan hade jag lite mat på tallriken, före mig var det en
svensk unge (jag är inte svensk) som hade tallriken full med mat och han
slängde allt, utan att mattanten sa nåt. Men när jag skulle slänga mitt lilla
stoppar mattanten mig och tvingar mig att äta upp det”. En annan elev
menar att: ”På den här skolan tror lärarna mer på svenska barn än på
utländska. Jag tror att det kan bero på att nästan alla lärare är svenska”.

Det utanförskap som många invandrarbarn känner och bristen på
möten där olika värderingssystem kan brytas med varandra, har fått
konsekvenser. En flicka i grundskolan säger att: ”Här i X brukar det ske
mycket bråk och bråken är inte emellan invandrare och svenskar utan
mellan invandrare emellan dem själva. Bråken handlar om vilken kultur
man har och vilken nationalitet man kommer från.” En annan 14-årig flicka
säger att ”även om jag vet att jag inte borde skämmas för att jag är svensk
så gör jag det ibland, det kan t.ex. hända när någon kallar en för ”Jävla
svenne”. Dom som säger det har helt enkelt glömt bort att det är Sverige
dom bor i och att dom borde respektera oss svenskar.” Vi vet att fler
invandrarelever relativt sett i högre utsträckning utsätts för men  också
utsätter andra för kränkningar. När man inte finner andra vägar eller ges
andra möjligheter till bekräftelse och stärkt identitet, kan kränkningar
mot andra utgöra en väg till större handlingsutrymme, mer makt och
högre status. Här har skolan en stor utmaning och viktig uppgift att
visa dessa barn och ungdomar andra alternativ till bekräftelse, identitet
och stärkt självkänsla. 





Kulturella fri- och rättigheter har en gräns 
Även om förutsättningarna för att utöva kulturella friheter och rättig-
heter i skolan bör öka, är de också kopplade till ett behov av gränssätt-
ning. Friheter och rättigheter skall skyddas, och ses som något positivt i
sig så länge de inte kränker eller hämmar någon annan. Man får alltså
inte ta sig friheter på någon annans bekostnad. Kulturella fri- och rättig-
heter har en gräns när de inte är förenliga med demokratiska värden.

Detta innebär, enligt vår mening, att skolan måste försvara demokra-
tiska värden, även när de kommer i konflikt med kravet på objektivitet
i undervisningen. Detta krav härstammar från den s.k. sociala ingenjörs-
konsten och skolkommissionen 1946 som ansåg att skolan inte får för-
kunna doktriner, inte ens demokrati, till förmån för objektiv vetenskap-
lighet. Kravet på objektivitet har ifrågasatts av flera som befarar att
utbildningsväsendet tvingats värna mer om värdeneutralitet än demo-
krati. Vi ansluter oss till denna kritik och därmed Läroplanskommitténs
resonemang, och menar att skolan inte får och kan vara värdeneutral
och i den bemärkelsen objektiv. 

Vi menar att oliktänkande skall uppmuntras så länge de överens-
stämmer med demokratiska värden, men rätten att yttra sig och agera
fritt upphör när någon annans rättigheter kränks, t.ex. rätten till trygg-
het och att bli bemött med respekt. Alla kulturella och religiösa yttringar
kan därför inte ses som goda och demokratiska. Vi menar att man ofta
blandar ihop dessa begrepp och istället för demokrati och makt talar
om kultur, inte minst vad gäller jämställdhet. Religiösa uppfattningar
och handlingar som strider mot demokratiska värden, t.ex. att kvinnor
inte ges lika värde och samma rättigheter som män, är kränkande och
nedvärderande. En människosyn som nedvärderar och kränker kan
aldrig accepteras, oberoende av kulturell tradition. Vi anser följaktligen att
frågor om t.ex. kvinnor och kvinnors ställning och rättigheter, inte är en
kulturfråga, utan en demokratifråga. Gerle (2000) påtalar risken för att
man i strävan efter kulturell tolerans, riskerar att blanda ihop det som
hör samman med mångfald och bör bejakas med det som snarare hand-
lar om förtryck och som måste motarbetas. Hon menar att det finns en
fara med att sätta kulturella etiketter på fenomen som främst handlar om
makt och människosyn, något som vi ansluter oss till.54 Skolan får
aldrig tyst acceptera kulturella uttryck som bryter mot de demokratiska
värdena. Olika kulturer kan, enligt vår mening, aldrig ges tolkningsföre-
träde för vad demokrati innebär. De demokratiska principerna gäller 





alla, oberoende av etnicitet, kultur och religion. Skolan måste myck-
et tydligt ta avstånd från alla former av odemokratiska åsikter och
handlingar. För att kunna arbeta långsiktigt måste skolan föra samtal
som kopplar samman kränkande behandling med bakomliggande vär-
deringar, normer och samhällstraditioner.

Värdegrunden och fristående skolor

Vissa föräldrar har som följd av bristen på utrymme för kulturella
uttryck eller religionsutövning i den kommunala skolan, valt att placera
sina barn i en fristående skola (s.k. friskola). Vi tycker därför att det är
viktigt att skolan synliggör och tar till vara olika kulturtraditioner så att
dessa kan mötas och diskuteras. 

Även många elever som utsätts för mobbning eller andra kränkningar
i den kommunala skolan byter till friskolor. Det kan finnas många orsa-
ker till det. En kan vara att den kommunala skolan har misslyckats med
att skapa goda och trygga sociala miljöer eftersom man inte prioriterat
värdegrundsfrågorna. En annan orsak kan vara att konfessionella friskolor
har en uttalad och gemensam värdegrund genom sin religiösa inriktning,
vilket bidrar till en känsla av sammanhang och samhörighet. Därmed
finns grunden för nära sociala relationer och stark informell social kon-
troll. Friskolor är också ofta mindre än kommunala, vilket betyder att
relationerna inte blir anonyma. Eleverna upplever att de blir sedda och
bekräftade. Undersökningar visar att brist på trivsel, engagemang och
personliga relationer i skolan ökar risken för kränkande beteenden.55 

Hur kan man se på friskolor ur ett värdegrundsperspektiv? Den
nationella, offentliga skolans styrka är att den samlar alla barn och
ungdomar med olika bakgrunder och erfarenheter. Här finns förutsätt-
ningar för möten och kommunikation och därmed möjligheter att
påverka barns och ungas värdeutveckling. Denna förutsättning ser vi,
med vår tolkning av värdegrunden, som grunden för skolans demo-
kratiska uppdrag. Friskolor skall liksom de kommunala skolorna följa
den nationella skolpolitikens mål och riktlinjer. En friskola skall
också stå öppen för alla barn. En friskola kan ha olika huvudmän och
ha olika inriktningar. En del friskolor har en konfessionell eller etnisk
profil, vilket också påverkar sammansättningen av eleverna som 
går där. I en konfessionell friskola går barn till föräldrar som ofta delar 





samma religiösa övertygelse. I en etnisk friskola går många barn som
delar samma kulturtraditioner. Kulturbundna uppfattningar, föreställ-
ningar och värderingar ses som relativt självklara och oproblematiska.
Förutsättningarna för möten, relationer och samtal mellan barn med
olika värderingar och traditioner begränsas därmed i profilerade frisko-
lor. Liknande problem finns i vissa kommunala skolor. Dessa begrän-
sade möjligheter kan påverka barnens identitet som samhällsmedbor-
gare och därmed förmåga att se på sig själva och andra utifrån många
olika perspektiv. I konfessionella och etniska friskolor kan det vara svå-
rare att föra samtal där olika etnocentriska värdesystemen konfronte-
ras med varandra. Dessa skolor riskerar att reproducera gamla värde-
ringar och maktstrukturer. Vi anser att det finns en risk att kulturella
uttryck som kan vara intoleranta, får stå oemotsagda i dessa skolor.
Detta problem finns också i t.ex. ”svensktäta” kommunala skolor.
Skillnaden mellan sådana kommunala skolor och friskolor med kon-
fessionell eller etnisk profil är att föräldrarna till de barn som går där
medvetet kan ha valt vissa värderingar, livsåskådningar och traditioner
framför andra. Därmed har man också valt bort en diskussion och ett
ömsesidigt samtal om vår gemensamma värdegrund. Vi riskerar däri-
genom att utveckla en mångfald av skolor, istället för mångfald i skolan. 

Men man kan också som Gerle, se föräldrars val av en fristående
skola som ett uttryck för att man försökt hitta en tillhörighet inom
det offentliga skolväsendet, men inte tycker att man blivit insläppt.
Vissa föräldrar väljer också en etnisk friskola därför att de tycker att
den kommunala skolans svenskundervisning är bristfällig och därmed
inte rustar deras barn för det svenska samhället.56 I vissa fall är valet av
friskola således en strävan efter integration i samhället, snarare än segre-
gation. På så sätt kan friskolor fungera både som sluss men också till att
permanenta ett utanförskap. 









Målstyrningens
konsekvenser för
värdegrunden





Arbetet med värdegrunden är många gånger svårt, särskilt om
personalen inte ges tillräckligt med stöd genom utbildning och
kompetensutveckling eller tid för diskussion och reflexion.

Värdegrunden är formulerad i skollagen, läroplanerna och
till viss del i kursplanerna, främst som allmänna skrivningar och mål
att sträva mot. För att dessa mål skall bli styrande och vägledande, krävs
att man på varje förskola och skola avsätter tid för att konkretisera
dem. En sådan process tar och måste få ta tid. Det är de informella och
pågående samtalen i vardagen som personalen ofta har störst glädje
av, till skillnad mot mer formaliserade och schemalagda samtal på t.ex.
studiedagar.57 Dessvärre saknas ofta tid för det kontinuerliga samtalet.

Att inte konkretisera värdegrunden i närliggande mål i kommun
och skola, tror vi försvårar skolornas arbete. Att problematisera och
konkretisera abstrakta mål är en process som ger insikt och förut-
sättningar för ett gemensamt förhållningssätt. Utan att konkretisera
målen, även om dessa inte kan göras mätbara på samma sätt som
kunskapsmålen, riskerar värdegrunden att stanna vid retorik. Skolans
arbete med värdegrunden blir dessutom svårt att följa upp och
utvärdera. Ett av skolans huvuduppdrag måste naturligtvis kunna
utvärderas. 

Läroplanerna används inte och ger inte vägledning 
Läroplanerna ger generella etiska mål och riktlinjer, men på ett relativt
allmänt och abstrakt plan. Eftersom de formulerade värdena ligger på
hög abstraktionsnivå gör också normerna det, vilket delvis hänger sam-
man med en strävan efter att finna allmängiltiga värden och normer
som kan omfatta alla. Denna strävan har dock lett till att läroplanerna
av skolans personal ofta inte upplevs som de nödvändiga instrument och
stöd som man efterfrågar i sitt värdearbete. Läroplanerna används säl-
lan som planeringsunderlag, dvs. ett dokument som ger stöd, styrning
och vägledning och som därigenom också ses ha en nytta för den var-
dagliga verksamheten. Att läroplanerna inte används av skolans perso-
nal har i sin tur lett till att få elever haft möjlighet att diskutera planer-
nas innehåll. Detta måste ses som en stor brist i en skola som skall agera i
enlighet med demokratiska principer. Det borde kunna gynna skolans
verksamhet om alla, även elever och föräldrar, vet vilka mål och rikt-

Värdegrunden som mål





linjer som gäller. En ”levande” läroplan skall ständigt kunna diskuteras
av samtliga parter i skolan; Vad står innehållet för? Hur kan vi tolka det
på vår skola och vad får det för konsekvenser?

Som följd av att läroplanerna inte används, saknas övergripande stra-
tegier. Resultatet blir ofta att det är det sociala sammanhanget rent gene-
rellt, men också i en viss situation, som avgör vilken värdegrund som
man ansluter sig till. Bristen på tydliga mål i läroplanerna försvårar för
skolan att i sin tur vägleda och påverka barns och ungas värdeutveckling
i det vardagliga arbetet.58

Innehållet i läroplanerna måste ständigt ställas i relation till skolornas
förutsättningar och omvärld. Läroplanernas utformning ger stora möjlig-
heter till lokala anpassningar, vilket också är en förutsättning för en
decentraliserad verksamhet. Vi ser dock att läroplanernas oprecisa
skrivningar riskerar att öppna upp för verksamheter som bortser från,
eller förbiser vissa aspekter av värdegrunden, och därmed motverkar
läroplanernas intentioner. Diskussioner om och tolkningar av läropla-
nerna, betyder inte att de inte skall följas. Läroplanerna är bindande styr-
dokument. Läroplanerna skall användas som verktyg för integration och
inte kunna brukas som ursäkt för segregation. Därför anser vi att det
finns anledning att fundera över skärpningar av skrivningarna om värde-
grunden, som omöjliggör tolkningar som strider mot de demokratiska
värdena.

Strävansmålen ”styrs ut” av  uppnåendemålen

Om värdegrunden i läroplanerna i allmänhet inte uppfattas som styran-
de, gäller detta i synnerhet läroplanernas strävansmål om värdegrunden.
Dessa strävansmål hamnar ofta i kölvattnet till förmån för uppnående-
målen i kursplaner samt betygskriterier. Strävansmålen är både samhäl-
lets uppdrag till skolorna och ett redskap för lärarnas planeringsarbete.
Målen att sträva mot skall vara själva utgångspunkten i skolornas arbete,
medan mål att uppnå skall vara utgångspunkten i utvärderingen av ele-
vernas kunskaper. Till skillnad från uppnåendemålen kan en diskussion
om strävansmålen handla om hela skolans verksamhet och förhållnings-
sätt, vilken värdegrund man har, skolans organisation, arbetssätt, elevers
deltagande etc. Att arbeta med just värdegrundsfrågor och andra strä-
vansmål i läroplanerna erbjuder, enligt vår mening, förskolan och skolan





en stor möjlighet att engagera barn och unga i skolans arbete i sin
helhet, eftersom värdegrundsfrågorna är viktiga för dem. 

Uppnåendemålen, främst i kursplanerna, har fokuserats eftersom
de är lättare att arbeta med då de är relativt konkreta och mätbara, jäm-
fört med strävansmålen. Genom att ta sin utgångspunkt i uppnående-
målen har fokus därmed anlagts på de traditionella ämneskunskaperna.
Betygskriterierna och kursplaner styr det konkreta vardagliga arbetet,
på bekostnad av läroplanerna. Man börjar läsa styrdokumenten s.a.s.
nerifrån och upp, där det konkreta och mätbara tar överhanden och blir
själva utgångspunkten. Värt att notera är dock att den revidering som
nyligen gjorts av kursplanerna för grundskolan strävat efter starkare
samband mellan läroplanen och kursplanerna, inte minst när det gäller
värdegrundsfrågor. 

Ansvaret för att även strävansmålen och andra generella skrivningar
i läroplanerna får ett genomslag och tillmäts betydelse, ligger på skolans
pedagogiska ledning. Därför är skolledningens syn på vilken kunskap
och kompetens som är ”viktig”, tillsammans med de förutsättningar
som kommunen ger skolledare, avgörande för om värdegrunden prio-
riteras eller inte.

Skolplaner, arbetsplaner och handlingsprogram

Om vi konstaterar att läroplanerna inte är styrande, att strävansmålen
”styrs ut” av kursplaner, uppnåendemål och betygskriterier, kan man fråga
sig om arbetet med värdegrunden styrs på någon annan nivå? Dessvärre
förmår inte heller skolplanerna eller arbetsplanerna fördjupa eller kon-
kretisera värdegrunden. Planerna saknar därmed legitimitet och styrkraft.
Vissa arbetsplaner har karaktären av en åtgärdsplan. Andra är rena
omskrivningar av läroplanerna. Kopplingen mellan lokal arbetsplan
och olika handlingsprogram är ofta svag. Skolverkets utbildnings-
inspektörer 1999 visar att en så stor andel som en femtedel av de under-
sökta skolorna inte arbetade efter någon arbetsplan alls. Vissa planer är
också inaktuella och  framtagna före tillkomsten av de nya läroplanerna.
Även de kommunala skolplanerna är ofta alltför allmänna och saknar
konkreta mål om värdegrundsarbetet. Skolplanerna är dessutom sällan
kopplade till kommunens budget.

Bristen på styrning i skol- och arbetsplaner avspeglar sig också i





skolors enskilda handlingsprogram, t.ex. mot mobbning. Även om upp-
gifter från Skolverkets utbildningsinspektörer tyder på en positiv utveck-
ling av handlingsprogrammens kvalitet de senaste åren, saknas strate-
giska överväganden om hur man vill främja en stark värdegrund och
därigenom motverka kränkande behandling. De skolor som nått längst i
sitt arbete mot kränkande behandling, har fördelat ansvar för arbetet till
alla, såväl elever som personal.59 Bristen på övergripande strategier blir
också tydlig i ljuset av att skolor ofta söker arbeta efter färdiga metoder
och modeller i enskilda frågor. Behovet av tekniker och ”lösningar” är
stort. En metod eller modell kan, enligt vårt synsätt, endast fungera
som ett stöd i det pedagogiska arbetet med värdegrund och mot kränk-
ningar. Istället krävs en strategi som tar sin utgångspunkt i läroplanerna
och en problemanalys som utgår från barnets behov sett i sitt sociala
sammanhang.

De olika planerna och programmen är inte förankrade hos och därmed
okända för både personal, elever och föräldrar. Genom att varken enga-
gera personal eller elever i arbetet med att ta fram planer och program
missar förskolan och skolan viktiga tillfällen och möjligheter att reflektera
över områdets frågeställningar. De olika dokumenten är demokratiska
verktyg för att öka föräldrarnas och elevernas insyn i och påverkan av
skolans verksamhet. Att ta fram en plan, kontinuerligt förnya och skriva
om den kan ses som en kunskapsutveckling i sig. Mål som eleverna och
personalen själva varit med att utforma har också större chans att följas,
än mål som formulerats av någon annan högre upp i makthierarkin. I
de skolor som har hög medvetenhet, genomgår planerna regelbundet
översyner.  

En formaliserad maktstruktur som leder till att elever och personal
passiviseras riskerar att leda till misstro och brist på legitimitet. Skol-
verket visar att lärare generellt har svagt förtroende för både skolledning
och den kommunala styrningen av skolan. Skolverket konstaterar att
lärarnas egna demokratiska mognad och förtroende äventyras om de
inte upplever sig ha inflytande på sin arbetsplats. Lärarnas misstro mot
de lokala demokratiska strukturerna kan lätt smitta av sig till eleverna.60

Denna misstro mot makthavare kan också leda till att även den positiva
styrning som behövs i en organisation bemöts med misstro.

Att få känner till de lokala styrdokumenten på skolan kan delvis bero
på att skolan generellt har för många olika handlingsprogram och planer





som inte är kopplade till varandra. Det gör att personalen saknar över-
blick över skolans arbete, policy och ansvar. Vi tror att en lösning kan
vara att varje skola arbetar fram sammanhållande styrdokument som
skall gälla, utifrån de nationella mål och riktlinjer och de lokala behov
som finns. På detta sätt skulle kopplingen kunna stärkas mellan kurs-
planer, betygskriterier, lokala planer och läroplaner. Ett annat sätt
skulle kunna vara att skolor arbetar fram ”sociala program” där olika
planer och program vävs samman och utgår från ett gemensamt för-
hållningssätt. På en skola, som kontaktat oss, har man utarbetat en soci-
al arbetsplan. Denna innefattar bl.a. skolans vision, arbetet med barn-
konventionen, hur samverkan mellan olika parter skall gå till, hur och när
samråd mellan barn och vuxna skall äga rum samt en handlingsplan mot
mobbning. “ Vi strävar efter att tillägna oss ett demokratiskt förhållningssätt
och skapa en trivsam, stimulerande och trygg skola för alla. Vi i X led-
ningsgrupp ser alla barn som våra barn, möter varje individ med respekt
och tolerans,  tillvaratar den samlade kompetensen för att möjliggöra gränsö-
verskridande samverkan.” I det arbetet har också föräldrarna och till en del
eleverna varit engagerade. Värde-grunden ses inte som ett tillval, utan
som en naturlig del av vardagen.

Betygssystemet premierar inte värdegrunden

Premierar det rådande belöningssystemet bredare medborgerlig kompe-
tens och arbetet med värdegrunden?

Betygen fokuserar inte värdegrunden, eftersom värdegrunden inte är
ett eget ämne och i mycket liten utsträckning går att finna i befint-
liga betygskriterierna. Betyg ges på kursplaneämnen. De skriftliga och
muntliga proven är det främsta sättet för lärarna att mäta elevernas
kunskaper och sätta betyg på dem. De skriftliga proven lämnar dock
inte mycket utrymme för längre och analyserande frågor. Istället
fokuserar de på fakta. Undersökningar bekräftar att den kunskap som
eleverna lär sig för att bara klara proven, tenderar att snabbt glömmas
bort. Den kunskap som däremot skaffas av intresse som relaterar till
egna erfarenheter, tankar och tidigare förståelse, stannar kvar och kan
användas även utanför skolan.61 

Eleverna styr mycket av sina prioriteringar och sin kunskapsinlärning
efter hur proven ser ut. Prov och enskilda ämnen sätts i fokus i jakten
på högre betyg, ofta som ett resultat av att skolpersonalen också själv   





gör det. Betygen är fortfarande den enda form av belöning som barn
och unga får. Detta belöningssystem får konsekvenser för elevernas
synsätt på vilken kunskap och kompetens som är ”viktig”. Eftersom
eleverna inte får betyg på värdegrunden, är dess status låg.

Skolans professionella upplever ofta en konflikt mellan de demo-
kratiska värdena och kriteriestyrda betyg. Hur kan man sätta icke
Godkänd och samtidigt hävda att alla har lika värde? Det kan vara
svårt för en lärare att förklara att det inte är eleven som person som
betygsätts, utan prestationerna, när läraren samtidigt vet hur mycket
ett betyg kan betyda för den enskilda eleven. Det är betygen som
spelar roll när eleven skall söka vidare till högre studier eller söka sig
ut på arbetsmarknaden. Skolverket visar också i en utvärdering att
många av eleverna i år 9 anser att man måste förhålla sig ”odemo-
kratisk” för att klara skolan. Det gäller, som eleverna uppfattar det,
att hävda sig själv och slå vakt om egenintresset.62

Vi kan således konstatera att det finns stora problem med att arbeta
med demokratisk kompetens och värdegrund i skolan och hävda att
det är viktigt samtidigt som det finns ett belöningssystem som renodlat
fokuserar ämneskunskaper. Man talar om att värdegrunden är betydelse-
full, men arbetet belönas inte, varken för personal eller elever. Eleverna får
inte betyg och erbjuds heller inte någon annan form av belöning, förut-
om möjligtvis en anteckning i slutbetyget att man varit aktiv i t.ex. elev-
rådet. Sådan belöning fokuserar endast på det formella elevinflytandet. I
vissa fall förekommer t.o.m. att eleverna bestraffas för sitt elevdemokra-
tiska engagemang eftersom de inte kan vara med på alla lektioner.

Personalens arbete, ofta eldsjälar, har ofta inte heller uppmärksam-
mats eller belönats. Dessutom har sällan krav ställts på återrapportering
om huruvida man uppnått målen om värdegrund i skolan, varken från
staten eller kommunen. En rektor som projektet kommit i kontakt
med uttryckte att hans kommun intresserade sig mer för att han höll
skolans budget, än om de nationella målen uppnåddes. Vi tror att
detta visar på ett problem som många rektorer upplever. Kommuner
tar inte det ansvar för värdegrundsfrågorna som de skall. Många kom-
muner fokuserar ensidigt på att eleverna skall uppnå godkända betyg i de
tre behörighetsgivande ämnena till gymnasieskolan. Kommunerna dele-
gerar många gånger ansvaret helt och hållet till skolledarna, utan att
avsätta de resurser som uppdraget kräver. 





Vad och vem styr egentligen?
Enligt våra resonemang ovan finns problem både i själva styrdokumen-
ten och i tillämpningen på lokal nivå. Styrsystemet sänder ut dubbla
signaler om vilken kunskap som skall fokuseras, inte minst genom betygs-
systemet. Läroplanerna ger inte tillräcklig vägledning och styrning. Det
gör generellt heller inte skolplaner och arbetsplaner. Personalen ser inte
nyttan med lokala planer och liknande dokument för verksamheten.
Det verkar som om man ibland tenderar att upprätta en rad olika doku-
ment ”för någon annans skull”, därför att man blivit ålagd att göra det.
Vi vill därför understryka skolledningens ansvar för att dels få styrkedjan
att fungera, dels på nyttan av planer och program samt för förankring-
en av dessa bland personalen. Dessa planer skall också följas upp och
utvärderas. 

Man kan följaktligen hävda att det är styrdokumentens karaktär i sig
som styr, dvs. graden av konkretion och mätbarhet. Detta bekräftas av
Skolverkets utbildningsinspektörer, som visar att den styrning som
skolledningen utövar har en tendens att vara som störst när det gäller
de mest konkreta målen, framför allt de som finns i kursplanerna. I den
faktiska undervisningssituationen styr varje ämnes tidstilldelning och
läromedlen. Resultatet blir att skolorna i realiteten riskerar att helt
och hållet sakna styrning och vägledning i sitt demokratiska uppdrag.
Konsekvensen blir att värdegrundsfrågorna ”styrs ut” av andra områden
där det finns en tydlig styrning och konkretion. 

Det är den enskilde läraren som i stor utsträckning styr hur arbetet
med värdegrunden skall gestaltas och konkretiseras, inte minst genom
valet av läromedel. Dessutom styr skolledningen, direkt eller indirekt,
genom sina prioriteringar och genom fördelningen av undervisningstid
för olika ämnen och aktiviteter. Risken är således uppenbar att värde-
grunden blir varje lärares eller rektors enskilda angelägenhet. 

Elevers rättsliga status 
Vad har eleverna för garantier för att skolan utför sitt demokratiska
uppdrag? Dessvärre är elevers rättsliga status svag och det finns få
möjligheter för en elev att överklaga om han eller hon t.ex. inte får
utöva inflytande och inte skyddas från kränkande behandling. Dagligen
överträds skolans lagstiftning utan påföljd. Eleverna är till stor utsträck-
ning hänvisade till de vuxnas personliga goda vilja, insikt och kom-
petens. Även om grundskolan inte löser problem med t.ex. kränkande





behandling, måste eleven gå dit. Föräldrarna är dessutom skyldiga att
skicka sina barn till grundskolan även om barnens trygghet inte kan
garanteras. Den obligatoriska skolans legitimitet är därmed i gungning.
Som följd av detta väljer många föräldrar och elever andra utbildnings-
alternativ i form av friskolor. En grundskoleelev berättar i ett brev:
”I sjunde klass så hade jag en lärare som sa att jag inte kunde läsa och
att jag var dum i huvudet. Det var inte bara en gång utan flera gånger. Så
jag tänkte polisanmäla både skolan och läraren för psykisk terror för att
jag inte mådde bra alls. Men jag gjorde inte det för att mamma och pappa
trodde att jag skulle får problem med dom andra lärarna då.”

Vi anser att skolplikten inte bara skall ses som en skyldighet för
föräldrar och elever. En skolplikt för eleven måste också vara förenad
med skyldigheter för skolan gentemot eleven. Detta kräver en förskjut-
ning av fokus i synen på makt och på vem som är subjekt och objekt
i skolan. Att målen verkligen styr verksamheten och uppnås är en fråga
om elevers rättssäkerhet, men också om att demokratiska beslut efter-
levs.





Kan 
värdegrunden 
”genomsyra” 
all verksamhet?





Det övergripande målet, men också den stora svårigheten, är
att få värdegrunden att genomsyra verksamheten, inte minst
mot bakgrund av föregående diskussion om hur styrsystemet
påverkar värdegrundsarbetet. Det är vanligt att arbetet med

värdegrundsfrågor sker genom punktinsatser, t.ex. temadagar. Tema-
dagar spelar en viktig roll för att sätta ljuset på en specifik fråga, eller
som avstamp för ett mer långsiktigt arbete. Dock ger enstaka tema-
dagar sällan någon långvarig effekt på elevers attityder och beteenden.
Orsakerna till att värdegrunden ofta behandlas på detta sätt kan vara
flera. Tid och resurser spelar roll, liksom kompetens eller brist på
kompetens. 

Värdegrundsarbetet har ofta varit fokuserat på insatser mot det som
bryter mot värdegrunden, istället för att främja demokratiska värderingar.
Olika former av kränkande behandling har hanterats som om de vore
isolerade från skolans verksamhet i övrigt. Vi menar att beteenden och
handlingar som bryter mot värdegrunden i det långsiktiga perspektivet
måste ses som en varningssignal som handlar om skolans sociala klimat i
sin helhet. En skola med en ojämn maktbalans och därmed stark social
hierarki bidrar till kränkande uttryck. Sådana skolor har också svårare att
motarbeta t.ex. mobbning. De skolor däremot som ger ansvar och där de
vuxna tillsammans med eleverna kontinuerligt arbetar med att utveckla
ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt har goda förutsättningar att
lyckas i arbetet mot kränkande behandling. Skolor som framhäver hel-
hetssyn och sociala mål visar i högre grad prov på ett gott skolklimat än
skolor där äldre strukturer fått leva kvar.63

Värdegrundsarbetet riskerar med ett ensidigt fokus på kränkande
behandling att bli en uppsättning regler om vad man inte får göra kopp-
lat till sanktioner. Sociala regler i skolan uppskattas visserligen av många
elever om de själva involveras i arbetsprocessen, men att jämställa värde-
grunden med en uppsättning regler, anser vi vara att kraftigt degradera
innebörden av värdegrund. Vi menar att man inte lider brist på regler i
skolan idag, inte heller kunskap om dem. En flicka i år 6 säger att hon
tycker att ”skolan har för mycket regler. Man kan lika gärna va på ett
fängelse hela dagarna”. Ändå följs reglerna av så få. I många fall kan det
bero på att eleverna, personalen och föräldrarna inte varit med att ta fram
reglerna, vilket kan göra att de saknar en gemensam förståelse av olika
problem. Om elever och vuxna tolkar problem på olika sätt minskar
möjligheterna att både förebygga och motarbeta dem.64

Fokus på problem och kortsiktiga insatser





Reglerna, sanktionerna och åtgärderna är ofta brandkårsutryckningar
som fokuserar sympton i stället för orsak och därmed ”hjälper” just då.
Detta får man ha viss förståelse för, eftersom det kan vara svårt att
finna tid för långsiktig planering i en organisation som ofta präglas av
tidsbrist, omotiverade elever och otillräckliga resurser. Mycket ener-
gi går åt till att klara av situationer i nuet. När en akut situation lösts,
och man skall börja tänka långsiktigt, uppstår en ny situation som
måste lösas, och så går det vidare. 

Kunskapsmål och värdegrund måste integreras 
För att nå målen om värdegrunden, att främja demokrati och därmed
motverka odemokratiska uttryck, krävs långsiktiga insatser som präglar
den vardagliga verksamheten. För att möta det uttalade behovet från
både vuxna och unga om mer tid till samtal om demokratifrågor, etis-
ka dilemmor och livsfrågor, kan en integrering av kunskapsmål med
värdegrunden vara en väg att gå. Regeringen menar i den senaste
utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning65 att målen
för kunskap och värdegrund måste integreras. Vi hävdar också att dessa
mål, och de uppdrag som är förenade med målen, inte kan särskiljas
från varandra. 

Att värdegrunden skall integreras med annan verksamhet, och inte
ses som något utöver denna, betyder att den reguljära undervisningen i
samtliga ämnen måste ge tid för värdegrundsfrågor. Vi menar dock
att vissa ämnen är mer eller mindre lämpade för att bedriva under-
visning om värdegrunden. Inom t.ex. samhällskunskap, historia, religion
och filosofi finns naturliga ingångar för diskussioner om t.ex. demokrati
och demokratiska värden. Undervisningen spelar en viktig roll för att
tillföra kunskaper om demokrati, att utgöra forum för samtal och för
att praktisera demokratiska arbetsformer.

Men värdegrunden inbegriper mer än bara undervisning utifrån en
kursplan. Det handlar om att bemöta barn och unga med respekt
och ta vara på de frågor som kan uppkomma precis när som helst.
För frågor som aktualiseras i vardagen, t.ex. mobbning, måste alla
vuxna i skolan ta ansvar, oberoende av vilket ämne som man under-
visar i, och oberoende av om det sker utanför eller i klassrummet. Det
framgår också av läroplanerna att alla som verkar i skolan har ett
ansvar för att verksamheten bedrivs enligt demokratiska värden.





Det finns inga ”frizoner” där vuxna kan avsäga sig sitt vuxenansvar. 
Utifrån ett sådant synsätt, att värdegrunden främst handlar om

förhållningssätt, är inte det demokratiska uppdraget bara en under-
visningsfråga. I många fall kan det som händer mellan lektionerna,
på rasterna, vara det som bestämmer skolans sociala klimat. 

Värdegrunden som eget ämne? 
Det finns flera vägar att skapa utrymme för samtal om värdefrågor. En
väg som flera gymnasieskolor valt är att organisera värdegrunden som
eget ämne, något som kallas livskunskap, levnadslära eller social kom-
petens. Hur förhåller sig då detta till läroplanernas intentioner att vär-
degrunden skall genomsyra all verksamhet i skolan? 

Syftet med kurserna om och i värdegrund är detsamma som för
värdegrundsarbete i allmänhet, nämligen att öka elevernas självkänne-
dom, självkänsla och förståelse för andra människor och deras synsätt
och värderingar. Uppgiften är att genom kommunikation ge barn och
ungdomar emotionell och social kompetens. Värdegrunden som ett eget
ämne kan säkra att tid verkligen avsätts för samtal och diskussioner mel-
lan elever och mellan elever och vuxna om viktiga livsfrågor. Ytterligare
ett argument som framförs är att värdegrundsarbetet inte längre blir
beroende av enskilda eldsjälar, speciellt intresserade skolledare eller av
resurser. Också en del elever ger uttryck för behov av ett ämne där eleven
kan ”bygga upp självförtroendet, lära sig acceptera andra och sig själv, tro
på sina resurser och helt enkelt utvecklas i sin egen takt”, som en flicka i
gymnasieskolan uttrycker det. 

Vi anser dock att värdegrunden som ett eget ämne motsäger själva
grundtanken att värdegrunden först och främst handlar om ett för-
hållningssätt. Att frångå att värdegrunden enligt läroplanerna skall
genomsyra all verksamhet, inte bara undervisningen, och att alla vuxna
har ansvar för värdegrunden hela tiden, vore, enligt vår mening, ett sätt
att kapitulera. De skolor som anordnar värdegrund som ett eget ämne
försöker kompensera detta faktum genom att också vidta andra insatser
i syfte att involvera alla vuxna i ett gemensamt förhållningssätt. En
uppenbar risk med att organisera värdegrunden som eget ämne är dock
att frågorna blir en angelägenhet bara för några få och att majoriteten
lärare och vuxna därmed inte känner ansvar för värdegrunden i sin





verksamhet. En annan nackdel är att en kurs i värdegrund är tids-
begränsad och schemalagd. För att värdegrunden skall kunna genomsyra
all verksamhet i skolan måste tid ges till kommunikation, dels inom ramen
för varje ämne, dels i aktiviteter utanför klassrummen beroende på när
frågorna kommer upp och i vilka sammanhang. Värdegrundsfrågor kan
mycket väl komma upp inom de allra flesta ämnen, under förutsättning
att pedagogerna inbjuder till sådana diskussioner. Dessutom behöver inte
frågor om relationer vara bundna till ämnet som sådant. Tid bör avsättas
när behov av samtal uppkommer, oavsett vilket ämne som just då ligger
på schemat. Att göra värdegrunden till ett eget ämne vore att försöka
”trycka in” någonting i ett system som är uppbyggt efter timmar och kurs-
planer, trots att värdegrunden kanske inte lämpar sig för det. 

Värdegrunden är inte bara någonting man kan undervisa om på några
få utvalda timmar och därigenom tro att alla problem är lösta. Den
sociala kompetensen och värdegrunden utvecklas inte genom enstaka,
avgränsade utbildningsinslag. Det handlar om arbetssätten, relationerna
och skolans klimat som helhet. Det handlar om hur man organiserar
skolans verksamhet, om vilka möjligheter som ges till samtal och möten
mellan människor, vilka möjligheter barn och unga ges att träffa och
prata med vuxna människor och på så sätt bygga fungerande sociala rela-
tioner. Det visar sig också att skolor som kommit långt i sitt värde-
grundsarbete har integrerat norm- och värdediskussioner i det dagliga
arbetet. Arbetsmiljön i den omedelbara skolvardagen ger de rikaste till-
fällena att arbeta med normer och värden. Värdegrunden kan därför
enligt vår mening inte reduceras till att jämställas med kursplaneämnen.

Australien – ett exempel

Internationellt ser vi en trend att fokusera frågor om demokrati och
medborgarskap. Ämnen som ”civics” eller ”citizenship” blir allt van-
ligare i många länder. Många av dessa begrepp står ofta för variationer
av undervisning i samhällskunskap och historia. Eleverna skall ges kun-
skap om hur det formella demokratiska systemet fungerar och därmed
bli informerade och kunniga medborgare.

I Australien, som Värdegrundsprojektet besökt, har man valt att gå
en annan väg. I delstaten Queensland pågår ett försök, där man istället
för att ta sin utgångspunkt i enskilda ämnen, definierat ett fåtal över-





gripande och fler vetenskapliga temaområden som kursplanerna sedan
”fogas in” under, ”the new basics”. Försöksverksamheten som startade
den 1 januari år 2000, omfattar ett 40-tal skolor i syfte att stimulera
arbete över kursplanegränserna och föra in ”social skills” i alla ämnen.
Ett av fyra övergripande teman handlar om aktivt medborgarskap.
Man sätter med andra ord fokus på helheter och sammanhang, så som
våra läroplaner gör, och använder dessa som bas. På detta sätt tror man
bl.a. att eleverna lättare kan komma in på och anpassa sig till kraven
på arbetsmarknaden och samhällslivet i övrigt. 

Detta är ett sätt att tänka kring värdegrund och om utbildningsstyr-
ning som vi tycker vore intressant att diskutera vidare och eventuellt
pröva i svenska skolor, inte minst mot bakgrund av den diskussion vi
förde om målstyrningens konsekvenser för värdegrunden i föregående
avsnitt. Att utgå från övergripande teman, istället för enskilda kurs-
planer, kan också ge bättre förutsättningar för samtal och för att
utveckla elevernas sociala förmågor. Att arbeta på detta sätt, dvs. mer
tematiskt och ämnesövergripande, kan underlättas genom det försök
som nu pågår för skolor att arbeta utan en nationellt fastställd timplan.
Dock är det viktigt att i samband med sådana tematiska angreppssätt,
föra en dialog med föräldrarna så att skolan inte uppfattas som ännu
mer obegriplig och otydlig. 



En avslutande 
diskussion





Värdegrundsprojektet har haft i uppdrag att sätta ljuset på och
stimulera arbetet med demokratifrågorna i skolan eftersom dessa
länge behandlats i skuggan av ämneskunskaperna. Projektet har
arbetat utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv i syfte att lyfta

fram, ta tillvara och synliggöra deras erfarenheter och kunskaper. Det
handlar om hur barn, unga och vuxna värderar och bemöter varan-
dra utifrån kön, klass och etnicitet. Detta perspektiv är viktigt för att
öka förståelsen av och kunskapen om förskolan och skolan som social
mötesplats. Barns och ungas berättelser vittnar om att de sociala rela-
tionerna med både vuxna och kamrater måste förbättras. 

Värdegrunden handlar i grund och botten om etiska och moraliska
förhållningssätt. Etiska och moraliska förhållningssätt utvecklas när
barns och ungas värderingar möter andras uppfattningar. Därför är
samtal och dialog viktiga medel för vilken etik som utvecklas. De
sociala relationerna behöver förändras och utvecklas. Möten och samtal
behöver komma till stånd för att främja demokratiska värden och
därigenom motverka maktmissbruk. 

I den kommunala förskolan och skolan möts många människor med
olika bakgrunder och erfarenheter. Detta ger skolan unika möjligheter
att arbeta med barns och ungas demokratiska kompetens. Skolan tar
inte till vara dessa möjligheter. Vuxna och elever lever till viss del i
skilda världar. De gemensamma sociala mötesplatserna är få. Barn och
unga lever också i skilda världar beroende på kön, socioekonomisk bak-
grund och kulturell tillhörighet. Den pedagogiska makt som skolan och
lärarna besitter har sällan använts på ett medvetet sätt för att bryta
sociala och kulturella barriärer och traditionella könsmönster. När man
försöker bryta dessa mönster försöker man ofta få alla elever att prata,
istället för att också lära dem att lyssna på varandra. Ett demokratiskt
och pluralistiskt samtal betyder att alla skall få möjligheter att uttrycka
sina åsikter och erfarenheter. I sådana samtal kan olika perspektiv mötas
och brytas med varandra. ”Djupast når samtal när det blir demokratiskt,
dvs. när varje människa har en röst och varje enskild individ tillerkänns
lika mycket värde [...] Det etiska inlärandet är i denna mening en enda
livslång process.” 66

Värdegrunden som begrepp är relativt nytt och upplevs av många
som problematiskt. Begreppet och dess innehåll är därför svårt att
omsätta i praktisk handling. Begreppet har varit omdiskuterat under





1990-talet, men är egentligen inte ett uttryck för en ny syn på skolans
uppdrag. Det finns och har alltid funnits en värdegrund som präglat
skolans anda och kultur. Diskussionen om skolans demokratiska upp-
drag går som en röd tråd genom skolhistorien. Den svenska skolan har
en 50-årig tradition där demokratiska värden funnits på dagordningen.
Vissa värden och normer kan fylla en viktig funktion genom att skapa
identitet och gemenskap. Samma värden kan också ha till uppgift att
avgränsa grupper från andra. Tidigare fanns i det svenska samhället en
värdegemenskap underbyggd av staten och kyrkan som uteslöt många
människor. Skolan hade en betydelsefull funktion i denna auktoritära
maktutövning. Värdegrunden baserades på en uttalad samhällstradition
som i realiteten uteslöt stora grupper. Att vara olik betraktades inte som
en tillgång utan som ett problem. Lika behandling av barn och unga
utifrån en oproblematiserad, oartikulerad och otydlig norm var och är
inte ovanlig. 

En tolkning av värdegrunden som enbart tar sin utgångspunkt i sam-
hällstraditioner riskerar att begränsa förutsättningarna för pluralistiska
och demokratiska samtal. En sådan tolkning kan t.o.m. verka uteslu-
tande. Vi anser att skolan måste sträva efter är att ha så allmängiltigt
förankrade normer och värden som möjligt. För att kunna omfatta
alla elever har också kravet ställts på icke-konfessionell undervisning.
Detta resonemang understödjs av Sveriges Kristna Råd (1997) som
diskuterar statens och kyrkans ansvar för samhället som värdegemenskap.
“För kyrkorna är det inget primärt intresse att skolans värdegrund kallas
kristen eller kristen och humanistisk. Det avgörande är vilka normer och
värden som skall vara skolans grund. Det är kanske med hänsyn till
pluralismen den bästa ordningen att inga speciella värdetraditioner pekas
ut.” 67 Detta ger, som vi ser det, en god utgångspunkt och öppning för
förskolan och skolan att möta den mångkulturella pedagogiska
utmaningen. Detta kräver också att olika kulturarv måste uppmärk-
sammas och diskuteras, inte minst hur de kan bidra till att stärka
gemenskap men också begränsa den.

Dagens etiska situation och debatt om och i skolan kan ses som ett
uttryck för att människor ställs inför nya etiska frågor att ta ställning till. I
skolans värld råder, bl.a. som följd av ett allt mer mångkulturellt samhäl-
le, en etisk villrådighet och stress. Vi menar att mångkulturalism i skolan
generellt måste ses som något positivt där alla människor bär på många





olika erfarenheter och kulturella särdrag som bör bejakas. Det är dock
viktigt att begreppet mångfald inte används för att dölja eller ursäkta
olikheter som vetter mot förtryck och som förstärker orättvisa makt-
förhållanden mellan grupper eller mellan individ och grupp. Med en
ökad kulturell, etnisk och religiös mångfald och värdepluralism har
behovet av en gemensam värdegrund blivit tydligare. Vilka som ute-
sluts och vilka som inkluderas i skolans gemenskap idag är en brännande
fråga. Skolan är inte en mångkulturell plats bara för att barn och
unga med skiftande kulturell bakgrund går där. Skolan måste se till att
olika kulturer möts och därmed befruktar varandra. Det är viktigt för
värdegemenskapen att ta tillvara på både det som förenar och det
som skiljer olika livsåskådningar, ideologier och religioner. Därför är
det betydelsefullt att förskolan och skolan betonar både det som är
unikt, specifikt och särskiljande och de värden och attityder som för-
enar. ”Vi har alla överlappande identiteter. I mötet med andra upptäcker
vi både det vi har gemensamt och det som skiljer.” 68

Om inte skolan öppnar för sådana samtal om olika kulturer, värde-
ringar och traditioner också med elevernas föräldrar, kan barnen
tvingas utveckla dubbla identiteter för att klara av både hemmets
och skolans normer. Sonja Sherefay (1999) menar att ”Många barn
lever ett dubbelliv: [..] Våra barn har skapat sin egen kultur. En kultur som
varken hör hemma i hemlandet eller i det nya landet. Våra barn är så kloka
att de kan spela olika roller. Hemma spelar de den roll vi föräldrar önskar,
åtminstone många av dem. Men så fort de stängt ytterdörren till våra bostä-
der är de helt andra människor. Varför?”69

Fungerar inte relationen mellan hem och skola faller barnen igenom.
I den kommunikativa och pluralistiska demokratin är öppenhet,
fysisk, psykisk och kulturell tillgänglighet ett måste. Samtalet måste
vara ömsesidigt och främjas av en vilja till samförstånd. Föräldrar och
elever behöver engageras i frågor som rör demokratins både formella
och informella aspekter liksom barnens och föräldrarnas rättigheter
och skyldigheter. Både vuxna och barn behöver kunskap om demokrati
och praktisera den kunskapen i sina relationer gentemot skolan och
skolans personal.

Att skolan bejakar mångfald och i den meningen är mångkulturell
är inte detsamma som etisk relativism. Skolan skall inte vara värde-
neutral. En förskola och skola måste klargöra värdegrunden och tolerans-





gränserna. Demokratiska fri- och rättigheters legitimitet upphör när
de kränker eller hämmar någon annans fri- och rättigheter. Principen
om alla människors lika värde är ett demokratiskt värde som inte kan
tolkas bort. Öppenheten och pluralismen gäller inte ståndpunkter som
entydigt strider mot värdegrunden – rasism, nazism, sexism och förhär-
ligande av våld. I medmänskliga relationer skall inte någon skillnad i
fråga om människovärdet göras. Om en enskild religion eller ideologi för
fram en moraluppfattning som strider mot den uttalade värdegrunden
är det värdegrundens demokratiska värden som skall gälla. Eftersom
värdegrundsfrågor och religion ofta är starkt förbundna kan ett sådant
ställningstagande av vissa uppfattas som att man också tar ställning i
en kulturell och religiös fråga. Vi är här ense med Gerle, att ”kulturer”
i sig inte är värda respekt. Människor däremot är värda respekt och
aktning.

Det är inte alltid lätt att konstatera när någon kränker människo-
värdet, särskilt inte i förskolans och skolans värld där olika sociala
rum för möten och olika relationer  tilldelas barn, unga och vuxna.
Eleverna rör sig i en skolvärld där de etiska och moraliska koderna
beror på lärare, ämne och plats. Alla utrymmen i skolan är en del av
skolans verksamhet och därför gäller skollagen och läroplanerna även
här. Umgänget och relationerna i skolan skall präglas av ömsesidig
respekt var de än äger rum. Varje människa har rätt att bli bejakad
för sin egen skull. 

Det viktiga är inte vad skolan säger retoriskt på skolavslutningar
utan skolans vardagliga handlande. Hur skolan fungerar är demokratisk
fostran i praktiken. Skolans trovärdighet är beroende av att och hur
förskolan och skolan diskuterar och hanterar frågor om demokrati
och lika värde mellan människor. Vi menar att värdegrundsfrågorna
måste föras in för diskussion i klassrummen. Skolan får inte blunda
för eller avstå från att ta upp också de frågor som är känsliga och som
provocerar. Om skolan skyggar för sådana diskussioner, avsäger sig
skolan därmed sin makt och påverkansmöjlighet i de riktigt brännbara
och kanske mest avgörande etiska och moraliska frågorna. Barn och
unga möter provokativa och känsliga situationer både i och utanför
skolan, vare sig man vill det eller inte. Skolans uppgift är att ge barnen
etisk handlingsberedskap. Skolan kan därför inte blunda, utan måste
upplysa och ge kunskap. Om inte skolan gör det, vem gör det då?





Värdegrunden som den praktiseras är beroende av eldsjälar, om skol-
ledningen prioriterar frågan och om kommunen ger förskola och
skola rimliga villkor och tillräckliga resurser. Enstaka ämnen blir bärare
av värdegrunden och får fungera som vaccin mot antidemokratiska
och kränkande handlingar. Skolans värden vilar därför på bräcklig
grund.

Relationerna i skolan har förändrats. Skolans ledning, lärare och ele-
ver har generellt mer jämlika relationer idag jämfört med tidigare i sko-
lans historia. Den ökade uppmärksamheten som värdegrundsfrågor och
demokrati har fått de senaste åren kommer med största sannolikhet att
bidra till att intensiteten i verksamheternas arbete med det demokratiska
uppdraget ökar. Förutsättningarna finns eftersom viljan och intresset att
diskutera och samtala om värdegrund och demokrati är stort hos både
vuxna och barn/unga i skolan. Den uppfattningen har vi fått genom
intresset för Värdegrundsprojektets arbete. Den största utmaningen för
skolan idag är ändå att få de demokratiska värderingarna att genomsyra
den praktiska verksamheten. Därför är det viktigt att värdegrunden inte
hanteras som en sidofråga och ett poetiskt orosmoln, alltför komplex
och svår att ta i. En mångkulturell och demokratisk skola skall inkludera
samtliga i det pluralistiska samtalet. Två flickor som går i år 8, mitt i
det mångkulturella Sverige, skriver: ”En klok människa vet om att det
egentligen inte spelar någon roll om man är vit eller svart, kvinna eller man,
eftersom man kan uppnå vad man vill, bara man lägger sin själ i det. Vi
har ett splittrat samhälle och för att lättare kunna bli ett samlat samhälle så
måste vi leva med vetskapen om att alla människor är olika.” Det är ömse-
sidiga samtal, med respekt för människors olikheter men lika värde, som
utgör själva kärnan i förskolans och skolans demokratiska uppdrag. 





Vad händer nu?

1999 var en värdegrundsår då en rad olika insatser har vidtagits av bl.a.
Värdegrundsprojektet, men också av andra aktörer. Genomgående
för insatserna har varit att de lyft fram barn- och ungdomsperspekti-
vet. Vi har under året bl.a. tagit fram pedagogiska elevmaterial i en upp-
laga om 600 000 exemplar, som distribuerats gratis till förskolan, grund-
skolan och gymnasieskolan. Vi har inbjudit närmare 4000 barn och
unga att skriva och rita om sina tankar och erfarenheter av värdegrun-
den i praktiken. Vi har gett ett antal forskare i uppdrag att fördjupa dis-
kussionen och kunskapen om värdegrunden utifrån olika perspektiv.
Vidare har vi anordnat ett antal nationella konferenser som totalt sam-
lat drygt 2000 deltagare. Vi har även samverkat under året  med ett 40-
tal nationella myndigheter och organisationer. Projektets hemsida har
haft över 60 000 besökare. Sidan har fungerat som dels informations-
kanal, dels mötesplats. Dessutom har besökare på sidan kunnat ta sig
vidare till andra aktörer som vi samverkat med. Ett annat sätt att nå ut
till barn och vuxna i och utanför skolan, har varit de faktablad som
producerats på 12 språk. Slutligen vill vi särskilt nämna det ungdoms-
råd som under året varit kopplat till projektet. Rådet har genom sitt
arbete bidragit med sina kunskaper och erfarenheter av hur deras sko-
lor och kommuner arbetar med värdegrunden och vilka problem och
möjligheter som de har sett. 

Värdegrundsprojektets ambition har varit att fungera som en injek-
tion in i det lokala värdegrundsarbetet för att vitalisera skolans arbete,
som under lång tid varit fokuserad på kunskapsförmedling. Vi har velat
bidra med kunskaper och erfarenheter, stimulera till diskussion om vär-
den och normer samt sätta ljuset på de som redan tidigare kommit
igång med demokratiarbetet. Vi har också försökt stimulera de som inte
kommit så långt och fördjupat förståelsen hos alla för frågorna och för
vilka förutsättningar som krävs för att arbetet skall bli framgångsrikt.

Värdegrundsprojektet har varit en del i en lång process, som förut-
sätter ständiga insatser. Det finns för värdegrundsarbetet ingen början
och inget slut. Att projektet nu avslutas innebär inte att arbetet nu får
avstanna. Tvärtom. Vårt arbete skall ses som en del i en process och ett
avstamp där vi bidragit med verktyg och redskap för det arbete som
fortsätter och bör intensifieras, breddas och fördjupas. Exempelvis behö-
ver skolor och kommuner bli betydligt bättre på att utvärdera och följa
upp sitt värdearbete.



Både Utbildningsdepartementet och Skolverket har och kommer fort-
satt att prioritera värdegrundsfrågorna högt. Det är viktigt att de proces-
ser som projektet satt igång nu följs upp och tas över i andra former,
av olika aktörer. Arbetet bör enligt vår mening allt mer riktas mot värde-
grunden också i vuxenutbildningen och barnomsorgen. Dessa utbild-
ningsformer glöms ofta bort, trots att såväl förskolan som vuxenut-
bildning också styrs av en läroplan som baseras på värdegrunden. Det
finns här ett stort behov av kunskap och utveckling.

Osman (1999) har på Värdegrundsprojektets uppdrag gjort en kart-
läggning av forskning om värdegrunden i vuxenutbildningen.
Rapporten visar att det generellt saknas forskning om pedagogik och
inflytande inom vuxenutbildning och fortbildning. Även forskning
kring vuxenpedagogik  och mångkulturalism är begränsad, liksom när
det gäller vuxenutbildningen ur ett genusperspektiv. Ökad forskning
och därmed kunskap om dessa områden är en förutsättning för att
utveckla vuxenutbildningen till en pluralistisk och mångkulturell
mötesplats som på ett medvetet sätt arbetar med värdegrunden.70

Också inom barnomsorgen saknas till stor del kvalitativa studier som
handlar om värdegrundsarbetet och hur detta bedrivs. För att barn-
omsorgen skall utgöra det första viktiga steget i ett livslångt lärande och
därmed påverka bl.a. grundskolans verksamhet, krävs kunskap om
dess kvaliteter, dvs. både om de problem och de möjligheter som finns.
Behov av kunskap och utveckling gäller också särskolan och specialsko-
lan.

Vi har i boken pekat på några områden och ger här förslag på frågor
som vi tycker är speciellt viktiga att arbeta vidare med och utveckla:

• Tydligare skrivningar om värdegrunden i läroplanerna så att 
demokratiska värden inte relativiseras.

• Tematiska arbetsområden med utgångspunkt i läroplanerna, 
istället för kursplanefokusering.

• Ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv för att utveckla 
skoldemokratin och elevinflytandet.

• Utveckla skolan som mångkulturell mötesplats, där 
värdegrunden inkluderar istället för exkluderar.

• Utvecklat samarbete och samverkan för kunskaps- och kompe-
tensutbyte både inom skolan, mellan skolor och skola och 
närsamhälle.







• Organisera en skola som ger möjlighet till samtal och möten för 
att främja goda sociala relationer och därmed motverka kränkande
behandling.

• Sammanhållande sociala program på skolorna för helhet och 
sammanhang.

• Förbättrad och fördjupad kommunikation mellan skolan och 
föräldrarna.

•  Flervetenskaplig utbildning och kompetensutveckling som 
kopplar samman teori och praktik och möter de professionellas 
stora behov av stöd och kunskap om värdegrunden.

Dessa frågeområden är några av de som vi under året som gått iden-
tifierat som möjliga vägar att gå för att stärka förutsättningarna för
en demokratisk skola. Att ta tag i dessa frågor och ytterligare utveckla
tankarna kring dem samt dra de praktiska konsekvenserna är en vik-
tig uppgift både för beslutsfattare på central och lokal nivå, liksom
för verksamma inom förskolan och skolan. Arbetet med demokratis-
ka värden och normer är en ständigt pågående process som kräver
kontinuerliga insatser där skolan spelar en mycket viktig roll. Skolans
stora utmaning, för att kunna förankra de demokratiska värdena, är att
i sin verksamhet utgå från barns och ungas erfarenheter, engagemang
och vetgirighet.





Bilagor



Bilaga 1 – Värdegrundsprojektets verksamhet
Värdegrundsprojektet har under sin verksamhetsperiod gjort följande.

Konferenser Värdegrundsprojektet anordnade den 26 oktober 1999 sin
första stora nationella konferens om värdegrunden på Folkets hus/
Norra latin i Stockholm. Målgruppen var kommunpolitiker och kom-
munala förvaltningstjänstemän från olika verksamhetssektorer. Syftet
var att stimulera till sektorsövergripande samarbete kring värdegrunden
i kommun och skola. Samverkanspartners var Justitie-, Social-, Närings-
och Kulturdepartementet samt Svenska Kommunförbundet.

Den 24 november 1999 anordnades den andra nationella konferensen
i Malmö, där fokus riktades mot värdegrunden och mångkulturalism;
hur kan man arbeta med värdegrunden i en mångkulturell miljö? Mål-
gruppen var personal inom förskola och skola. Samverkanspartners var
Skolverket, Folkhälsoinstitutet, LR, Lärarförbundet och Skolledarna.

Projektets avslutande nationella konferens ägde rum den 22 mars år
2000 på Cirkus i Stockholm, där bl.a. projektets slutbok presenterades.
Konferensen riktade sig till organisationer,  myndigheter, skolledare och
elever. Elevorganisationen, SVEA och Ungdomsrådet var med och pla-
nerade denna konferens.

Diskussionsmaterial om värdegrunden I syfte att stimulera diskussionen
och samtalet om värdegrunden mellan barn och mellan barn och
vuxna, har alla förskolor och skolor i hela Sverige fått gratis pedagogis-
ka diskussionsböcker om etiska frågor som riktat sig direkt till barn
och unga och som utgår från barns och ungas egen verklighet och
vardag. Varje material har skickats ut totalt i mellan 100 000 – 150
000 exemplar. Tre olika böcker har tagits fram av projektet: ett för
barn mellan 5 – 9 år, Lika som bär, ett för barn 10–14 år, Jag & Jag,
och ett för tonåringar mellan 15-19 år, Du! Vem?! Jag?. Varje skola
har, beroende på vilka år som finns på skolan, fått en uppsättning om
25 exemplar av varje material. Lika som bär har dock skickats ut till
varje barn i år 1–3 i grundskolan. Även förskolan har fått Lika som bär.
Barnboksförfattarinnan Pernilla Stalfelt har skrivit småbarnsboken och
Titti Hasselrot har varit redaktör för mellanbarnsboken. Unni Drougge
och Elisabeth Ohlson har varit redaktör respektive fotograf för ton-
årsmaterialet.





Barn och unga tycker och tänker om värdegrunden I syfte att ta del av
och lyfta fram de upplevelser och kunskaper som barn och unga själva
har inom värdegrundsområdet i sin vardag, har Värdegrundsprojektet
inbjudit närmare 4000 barn och unga i ett 100-tal skolor och för-
skolor runt om landet att skriva, rita och berätta om sina erfarenheter
och funderingar kring de grundläggande demokratiska värderingarna
i skolan, samt de företeelser som bryter mot dessa värderingar.
Undersökningen har presenterats i en rapport, Hej skolministern!
Rapporten har skickats till organisationer, myndigheter, lärarutbild-
ningarna och landets skolledare.

Faktablad Värdegrundsprojektet har producerat ett faktablad som över-
satts till engelska, spanska , franska, turkiska, serbiska, kroatiska, bosniska,
persiska, arabiska, finska, samiska, somaliska och romani. 

Forskning Ett antal forskare har anlitats av projektet i syfte att fördjupa
diskussionen om värdegrunden. Elisabeth Gerle, vid Lunds universitet
och Högskolan i Malmö har skrivit om mångkulturalism och värde-
gemenskap ur ett genusperspektiv. Ali Osman, Linköpings universitet,
har gjort en kartläggning av värdegrunden i vuxenutbildningen och Pirjo
Lahdenperä och Christer Hedin, Lärarhögskolan i Stockholm, har
skrivit om och reflekterat kring värdegrunden och samhällsutveckling.
Fördjupningsrapporterna har skickats till organisationer, myndigheter
och lärarutbildningar.

Hemsida (www.vgprojektet.gov.se) Värdegrundsprojektet har haft en
egen hemsida som informerat dels om värdegrunden i allmänhet, dels
om projektets arbete i synnerhet. På sidan kunde elever och skol-per-
sonal ställa frågor kring värdegrunden samt vid vissa tidpunkter chatta
med skolministern. På hemsidan fanns dessutom brev riktade till elever,
föräldrar, rektorer och lärare. Sidan innehöll även ett ”länktorg” där
besökaren kunnat finna vägar till andra organisationers och  myndig-
heters värdegrundsarbete.

Samverkan Projektet har samverkat med ett stort antal aktörer på
nationell nivå kring de olika insatser som genomförts, t.ex. konferenser.
Ett nätverk har bildats på hemsidan för att samla kompetensen på
nationell nivå och nå ut till fler människor. Projektet har också träffat
och haft seminarier med ett 40-tal organisationer och myndigheter om
värdegrunden för kunskapsuppbyggnad och samverkan genom dialog
och samtal.





Ungdomsråd Till Värdegrundsprojektet har ett ungdomsråd varit
kopplat bestående av 10 ungdomar från gymnasieskolans olika pro-
gram, från norr och söder i Sverige. Ungdomsrådet har, förutom att
delta på projektets konferenser, träffats kontinuerligt och fungerat
som en arbets- och analysgrupp för att ge ett elevperspektiv på värde-
grunden. Rådets arbete har bidragit med underlag till slutboken. Det
har även genomfört en mindre intervjuundersökning i sina hemkom-
muner av hur lärare, skolledare, kommunpolitiker och jämnåriga kam-
rater ser på och förverkligar värdegrunden. Även detta material har
utgjort underlag till slutboken. Ungdomsrådets rektorer/skolor har
bildat ett nätverk för att ge varandra stöd. Ett område som rådet sär-
skilt diskuterat är sex- och samlevnadsundervisningen. Sandra
Dahlén från RFSU i Stockholm ledde dessa diskussioner och har skri-
vit en intern rapport inom området till projektet. (se referenslista)

Stöd till Elevorganisationerna Elevorganisationen och SVEA har fått
ekonomiska resurser för stimulans och stöd i sitt arbete med värde-
grunden. Elevorganisationen har dessutom skrivit om sitt perspektiv och
sin syn på värdegrundsfrågor i en (se referenslista) rapport till projektet.





Bilaga 2 – Riktlinjer för värdegrundsprojektet 
under perioden 1999-02-22 – 2000-03-31

1. Bakgrund Läroplanens värdegrund skall sättas i fokus för att bekämpa
mobbning, sexuella trakasserier, våld och andra brott, främlingsfientlig-
het, ojämlikhet och andra former av bristande respekt för andra män-
niskors värde. 

Skollagen slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var
och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje männi-
skas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Av läro-
planerna framgår att ”Det offentliga skolväsendet skall vila på demo-
kratins grund.... 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.” Målen för värdegrunden är tydligt
formulerade både i skollagen och läroplanerna. Det som brister är
den praktiska tillämpningen av målen ute i verksamheterna.

Numera gäller i Sverige också FN:s barnkonvention om barns rätt.
Barns och ungas rätt till inflytande i skolan tas upp under artikel 12.
Barns rätt att fritt uttrycka sina åsikter och att bli hörda är en av
barnkonventionens grundläggande principer. Det innebär att
beslutsprocesser på olika nivåer i samhället måste utformas så att de
ger barn en möjlighet att komma till tals. Den kommitté som av FN
tillsatts för att övervaka och granska konventionens genomförande
har betonat några områden för barns rätt som särskilt viktiga. Hit hör
bl.a. beslut som fattas på lokal nivå inom kommunerna och beslut
om och planering av skolan. Det synsätt på barn och unga som FN:s
barnkonvention ger uttryck för skall också prägla skolans arbete med
värdegrundsfrågorna.
2. Utgångspunkter Under år 1999 skall värdegrundsfrågorna i skola
och utbildning särskilt uppmärksammas. Åtgärder skall vidtas för att
förbättra förutsättningarna för det lokala arbetet med att stärka värde-
grunden. Det lokala arbetet skall stödjas och stimuleras. Samverkan
skall komma till stånd i arbete med värdegrunden i skolan, såväl centralt
som lokalt. 

Samarbetet i regeringskansliet och mellan regeringskansliet och
berörda myndigheter skall förbättras och effektiviseras.     





3. Uppdrag och syfte Projektgruppen skall under 1999, med utgångs-
punkt i läroplanernas formuleringar om värdegrunden, stödja det lokala
arbetet med att tillämpa värdegrunden i praktiken. 

Projektet skall stödja och stimulera skolorna att konkretisera värde-
grunden i sin verksamhet genom olika informativa och målgrupps-
anpassade insatser. Projektet skall också stimulera diskussionen och kun-
skapsutvecklingen ute i verksamheten, dels genom att skapa mötesplatser
och sprida erfarenheter, dels genom att identifiera och lyfta fram lärande
exempel på skolor och kommuner som arbetar långsiktigt med värde-
grunden utifrån ett medvetet elevperspektiv.

Projektet skall dessutom genomföra egeninitierade, utåtriktade aktivi-
teter för att väcka debatt, följa upp Skolverkets redovisade regerings-
uppdrag om värdegrunden samt öka och effektivisera samarbetet inom
regeringskansliet och mellan regeringskansliet och berörda myndigheter.

Elevernas betydelse för  arbetet med värdegrunden i skolan skall
särskilt beaktas och lyftas fram.

Utifrån insamlad kunskap och erfarenhet, såväl nationell som inter-
nationell, skall projektet under året identifiera kunskapsluckor och bris-
ter samt ge förslag på åtgärder som skall stärka dels skolans arbete med
värdegrunden, dels samarbetet kring dessa frågor inom regeringskansliet
och mellan regeringskansliet och berörda myndigheter.

Projektgruppen skall dokumentera sitt arbete och senast den 25
februari år 2000 presentera sina slutsatser och förslag.

Ett övergripande syfte för projektet är att få värdegrundsfrågorna att
utgöra basen för arbetet i skolan utifrån en helhetssyn på värdegrunden
– dvs att få skrivningarna i läroplanerna att genomsyra skolans verksam-
het i sin helhet. Läroplanerna skall användas som ett oumbärligt och
levande policy – och planeringsunderlag ute i verksamheten. 

Ett annat viktigt syfte är att ge skolorna redskap för reflektion och
handling med värdegrunden som bas i sin verksamhet.

4. Ansats och perspektiv Demokrati kan ses som en idé om fördelning
av makt. Relationerna mellan olika grupper i skola och utbildning påver-
kas av vem/vilka som har makt i skolan. Makt och maktmissbruk kom-
mer till uttryck i relationer som inte bara rör de mellan vuxna och elever,
utan också mellan olika elevgrupper. 

Sexuella trakasserier, mobbning, främlingsfientlighet och våld är
uttryck för maktmissbruk oavsett om det gäller vuxna eller elever.
Elevers syn på och erfarenhet av undervisning om samlevnad och 





sexualiserade/sexuella relationer utifrån ett makt- och ett könsperspek-
tiv skall därför särskilt beaktas.

Värdegrunden utgör basen för all verksamhet i skola och utbild-
ning och är av avgörande betydelse för skolans arbetsmiljö och arbets-
klimat. Värdegrunden skall inte bara ses som en fråga om attityder
och värderingar, utan också som en pedagogisk fråga, som kräver
kunskap och kompetens, och som rör skolans verksamhet i sin helhet.
Olika aspekter av värdegrunden skall därför inte behandlas som isolerade
frågeområden i skolans verksamhet utan ses, behandlas och analyseras
kopplade till varandra. 

Genom att anlägga olika perspektiv på värdegrundsfrågorna – som
ett genusperspektiv, ett etniskt perspektiv och ett klassperspektiv – skall
projektet lyfta fram och synliggöra olika aspekter av värdegrundsfrågorna
och sätta in dem i ett sammanhang.  På så sätt tydliggörs också värde-
grundens komplexitet och var det brister i verksamheten. Även konse-
kvenserna av maktmissbruk för olika grupper av elever blir synligare.
Med ett elevperspektiv på värdegrunden fokuseras barnens och elevernas
rättigheter, deras situation och samlevnadsvillkor samt kunskap och syn
på värdegrundsfrågorna.

Det är också viktigt att värdegrundsfrågorna kopplas samman med
kraven på likvärdiga möjligheter för elevers utveckling och lärande. Det
handlar om det konkreta arbetet i skolan och om att skapa demokratiska
och jämställda processer som gynnar alla elever.

Elevinflytande, språk och kommunikation är grunden för att åstad-
komma en jämlik fördelning av makt i skolan. Värdegrundsfrågorna
skall levandegöras i skolans innehåll och uttryckas i ett medvetet för-
hållningssätt.

Samverkan mellan olika personalgrupper inom skolan är en förut-
sättning för arbetet med värdegrunden. Även skolans samverkan med
övriga kommunala intressenter, organisationer etc. spelar en betydelse-
full roll för att lokalt kunna utveckla en gemensam helhetssyn på barn
och unga och på grundläggande värderingar. 

5. Projektets sammansättning och arbetssätt Värdegrunden är skol-
formsövergripande. För att effektivare kunna arbeta med värdegrunds-
frågor och förbättra samordningen skall projektet arbeta enhetsövergri-
pande inom Utbildningsdepartementet. Projektgruppen skall ha en
operativ funktion och hålls därför relativt liten. 

En förutsättning för gruppens arbete är att samverkan sker med övri-





ga relevanta intressenter på området, t.ex. andra departement, organisa-
tioner, myndigheter etc. En referensgrupp, med företrädare från andra
departement, knyts därför till projektet, för att lägga grunden för sam-
verkansinsatser, bredda, effektivisera och vidga perspektivet på värde-
grundsfrågorna. Andra nätverk skall skapas efterhand som projektarbetet
fortskrider och behov uppstår.

Ett ungdomsråd skall knytas till projektet. Ungdomsrådet skall bestå
av tio gymnasieelever från gymnasieskolans årskurs 1. De skall repre-
sentera olika program och små och stora gymnasieskolor från olika delar
av landet. Gruppen skall vara jämställd och jämlikt sammansatt.
Rådet skall fungera som analysgrupp och ge ett elevperspektiv på
värdegrunden. Den sakfråga som rådet först skall arbeta med gäller
sex och samlevnad som en del av värdegrunden och som en del av
skolans arbetsmiljö och arbetsklimat. 

Rådet skall också bidra med underlag till slutrapporten genom att
arbeta med de bilder och uppsatser, som inbjudan ”Barn och ungdom
tycker och tänker om värdegrunden” genererar. Detta elevmaterial
skall användas som underlag, dels till riktade informationsskrifter,
dels till slutrapporten.

Ett annat uppdrag för rådet är att genomföra en mindre intervju-
undersökning i sina hemkommuner av hur lärare, skolledare och kom-
munpolitiker ser på och förverkligar värdegrunden. Även detta material
skall utgöra underlag till slutrapporten. 

Seminarier med olika forskare, organisationer och verksamma i
skolan skall genomföras för att fördjupa och genomlysa vissa aspekter
av värdegrunden. 

Internationella kontakter skall skapas för att sprida erfarenheter
av Sveriges arbete med värdegrundsfrågorna i skolan och för att få
reaktioner, spegla det svenska perspektivet samt tillföra nya kunskaper.

7. Omfattning och målgrupper Projektet omfattar i första hand för-
skola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola när det gäller utvecklings-
insatserna. För vuxenutbildning, högskola och universitet samt forskning
inriktas insatserna i första hand mot kartläggning och utvärdering.  

Målgrupperna utgörs främst av elever, lärare, skolledare och kom-
munpolitiker. Även föräldrar utgör en betydelsefull grupp – särskilt
föräldrar till elever med utländsk bakgrund. En ofta bortglömd mål-
grupp, som äger stor kunskap om och som har delvis andra relationer till
och kontakter med eleverna, är elevvårdande personal. Det är viktigt
att deras roll och betydelse i värdegrundsfrågorna uppmärksammas. 





Projektet skall fokusera främst eleverna och deras kunskaper om och
erfarenheter av skolans verksamhet med värdegrundsfrågorna.
Genom elevperspektivet skall skolledarnas, lärarnas och föräldrarnas
roll, betydelse och ansvar analyseras och tydliggöras. 

8. Insatser  för information och kommunikation Projektet skall i första
hand vara ett skolformsövergripande utvecklingsprojekt som berör
samtliga skolformer inom ungdomsutbildningen. Men vuxenutbild-
ningen, högskola och universitet samt forskning är viktiga i samman-
hanget och för en helhetssyn och ett gemensamt förhållningssätt beträf-
fande värdegrundsfrågorna. Projektet skall därför inom dessa områden
inriktas på kartläggning och utvärdering, eftersom samlad kunskap
och erfarenhet saknas om hur värdegrunden kommer till uttryck och
praktiseras i utbildningarna. Syftet är att i ett första steg få kunskap
som underlag för fortsatta insatser som tar vid när projektet avslutas.

Insatserna skall vara dels generella, dels riktade till specifika mål-
grupper. Den största insatsen bör inriktas på eleverna. Förutom nedan-
stående insatser, skall projektledningen vidta andra utåtriktade insatser,
såsom att deltaga i olika mediasammanhang.

Generell information Ett övergripande, allmänt och informativt fakta-
blad skall tas fram som vänder sig till samtliga målgrupper med
undantag av yngre elevgrupper. Faktabladet skall också översättas till
engelska och eventuellt andra språk vid behov.

Elever som målgrupp En hemsida på Internet skapas för projektet.
Målgruppen är främst elever i grund- och gymnasieskola. Syftet med hem-
sidan är, dels att informera, dels att samla in elevernas frågor och tankar.
Eleverna skall här kunna ställa frågor om värdegrundsfrågor och få svar.
Detta elevperspektiv på värdegrunden skall användas som underlag för
analys i slutrapporten och till målgruppsinriktade material.

Projektet skall
– Stödja de fora för demokrati och elevinflytande som t.ex. 

Elevorganisationen, SVEA  och de vuxenstuderande organiserar 
och genomför.

– Ta fram målinriktade material som skall kunna användas i under
visningen, anpassade efter olika ålderskategorier och elevernas 
mognad. Syftet är att de skall stimulera en dialog mellan barn och
mellan barn och vuxna i värdegrundsfrågor. 





– Inbjuda elever i grund- och gymnasieskolan att skriva uppsatser 
och teckna om värdegrundsfrågorna utifrån sina perspektiv – 
”Barn och unga tycker och tänker om värdegrunden”. 

Lärare, skolledare och övrig personal som målgrupp Ett antal skol-
konferenser skall genomföras, eventuellt i samverkan med  kommun-
förbund och Skolverket. Syftet med dessa är att stödja och stimulera
utvecklingen lokalt på skolan. Målgrupperna är främst lärare, skolledare
och elevvårdspersonal. 

Kommunalpolitiker som målgrupp Ett mindre antal kommunkonferenser
skall anordnas, eventuellt i samarbete med bl.a. Kommunförbundet.
Målgruppen är kommunpolitiker. Syftet är att lyfta värdegrunden som
gemensam fråga för bl.a. skolan, fritidssektorn, den sociala sektorn och
kultur- och idrottssektorerna.

9. Förväntade resultat
- En slutrapport med analys och åtgärdsförslag.
- En utvärdering av effekterna av projektets insatser.
- Ett helhetsperspektiv på värdegrundsfrågorna.
- Ett ökat engagemang och bättre kvalitet i skolornas verksamhet.
- Ett ökat elevengagemang och ett ökat elevinflytande.
- Fungerande nätverk och ökad kommunal samverkan.
- Effektivare hantering av värdegrundsfrågorna såväl 

på kommunal som statlig nivå.





Bilaga 3 – Nationella bestämmelser om värdegrunden

Det här står i 1 kap. 2 § skollagen Utbildningen skall ge eleverna
kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-
medlemmar. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och
respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom
skolan
1. främja jämställdheten mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling 

såsom mobbning och rasistiska beteenden.
Det här står i Arbetsmiljölagen (AML) Det är inte bara skolans verksam-
het och den undervisning som bedrivs som regleras i lag. Även arbets-
miljön i skolan skall leva upp till vissa krav. Dessa krav formuleras i den
s.k. arbetsmiljölagen (AML). Arbetsmiljölagen gäller även för elever.
De som ska föra elevernas talan när det gäller arbetsmiljöfrågorna är
elevskyddsombuden på skolan. Elevskyddsombud skall finnas från åk
7 i grundskolan och uppåt. Det är rektor som skall se till att skolan har
en god arbetsmiljö som lever upp till kraven i arbetsmiljölagen.
Däremot är det kommunens skyldighet att ha rutiner för att tidigt
kunna fånga upp signaler om problem och åtgärda eventuella missför-
hållanden som kan orsaka kränkande behandling. Kommunen, som
ansvarar för skolan (dock inte fristående skolor), har en skyldighet att
klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.
Detta står i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) Förskolan skall utformas
i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och
skall grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.
Förskolan skall också vara ett stöd till familjerna i deras ansvar för bar-
nens fostran, utveckling och växande. 

Förskolan har till uppgift att bl.a. ta till vara och utveckla barnens
förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att soli-
daritet och tolerans tidigt grundläggs. Att motverka traditionella köns-
roller och könsmönster är också en viktig uppgift för förskolan. I
läroplanen uttrycks det etiska förhållningssätt som ska prägla verksam-
heten i förskolan:





”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jäm-
ställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i
verksamheten... Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar
tydliggörs i den dagliga verksamheten. Verksamheten skall bedrivas i demo-
kratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och
intresse hos barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet.”

Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra
val utifrån sina egna förutsättningar. Barnens medkänsla och inlevelse i
andra människors situation skall stärkas. Barns behov av att på olika sätt få
reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra skall stödjas. 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet,
respekt, solidaritet och ansvar samt förmågan att ta hänsyn till och leva
sig in i andra människors situation. Vidare skall förskolan sträva efter att
barnen reflekterar över och tar ställning till etiska frågor i vardagen
samt utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende
av kön, social eller etnisk bakgrund.

Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för individen och
medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat. 

Arbetslaget ansvarar för att varje barn får uppleva sitt eget värde
och för att förskolan arbetar demokratiskt där barnen aktivt deltar.
Arbetslaget ansvarar också för att utveckla normer för arbetet och
samvaron i den egna barngruppen samt för samarbetet med hemmen
när det gäller barnens fostran.

Detta står i Lpo 94 och Lpf 94 Skolan skall utformas i överensstämmel-
se med grundläggande demokratiska värderingar. Skolan har en viktig
uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grund-
läggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna
att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem
komma till uttryck i praktisk handling. Skolan skall sträva efter att varje
elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställ-
ningstaganden, samt respekterar andra människors egenvärde. Att ele-
verna tar avstånd från förtryck och kränkande behandling samt kan leva
sig in i och förstå andra människors situation är också något som skolan
skall sträva efter. Skolan skall vidare motverka traditionella könsmönster
och aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlig-
heter. I läroplanerna uttrycks de grundläggande värdena bl.a. så här:





”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... Ingen skall i
skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas.
Främlingsfientlighet och intolerans måste mötas med kunskap, öppen dis-
kussion och aktiva insatser.” 

Alla elever skall omfattas av de demokratiska principerna att kunna
påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Skolan skall sträva efter att varje
elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och
det inre arbetet i skolan samt att eleverna har kunskap om demokratins
principer och utvecklar förmåga att arbeta i demokratiska former.

I Lpo 94 uttrycks följande: ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen
förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Under-
visningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna
för att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering
av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och akti-
viteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta
ansvar.” Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla ele-
vernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar samt bidra till att
skolan präglas av solidaritet mellan människor och aktivt motverka
trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Skolpersonalen skall
i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt
och främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande. 

Läraren skall klargöra och med eleverna diskutera det svenska sam-
hällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga ställnings-
tagandet. Olika värderingar skall öppet diskuteras. Läraren skall vidare,
i samråd med övrig skolpersonal, vidta nödvändiga åtgärder för att före-
bygga och motverka alla former av kränkande behandling. Läraren skall
också samarbeta med hemmen i elevernas fostran och då klargöra skolans
normer och regler som en grund för arbetet och för samarbetet.

All undervisning skall präglas av ett etiskt perspektiv för att ge grund
för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Rektor har ett särskilt ansvar för att skolans arbetsformer utvecklas så
att ett aktivt elevinflytande gynnas och för att upprätta, genomföra,
följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och
motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och
rasistiska beteenden bland elever och anställda. (Enligt Lpo 94. Rege-
ringen har för avsikt att ändra även Lpf 94 med denna innebörd.) 
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Från Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt

om samtal för demokrati i skolan

Gunilla Zackari, Fredrik Modigh

värde

”Det är självklart att skolan skall ge barn och unga goda kunska-
per i alla ämnen. Att alla elever lämnar skolan med godkända
betyg är viktigt och nödvändigt. Men det räcker inte. Om vi blir
kunnigare, effektivare och presterar alltmer, men på vägen genom
utbildningssystemet tappar respekten för mänskliga värden har
skolan trots allt misslyckats. Skolans svåra uppgift är att sätta in
kunskap i ett sammanhang som berör och som relaterar till vår
egen tid, oss själva och våra frågor om moral och etik.” 

Så inleds Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i skolan,
som skrivits av Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt.
Denna diskussionsbok syftar till att stimulera till fördjupade
samtal och dialoger om vad värdegrunden betyder i skolans arbete
och vilka problem, möjligheter och förutsättningar som skolor
har i arbetet med att främja barns och ungas demokratiska kom-
petens. Skolan är en unik social och kulturell mötesplats där
människor med olika bakgrund och erfarenheter möts. Därför
betonas betydelsen av att skolan avsätter tid för etiska och
demokratiska samtal mellan barn, unga och vuxna. I boken disku-
teras bl.a. vad begreppet värdegrund står för, om skolan över
huvud taget kan och bör fostra enligt givna värden, om vad som
krävs för ett framgångsrikt värdegrundsarbete och om en gemen-
sam värdegrund i en mångkulturell skola. Boken avslutas med
ett antal frågeområden och förslag som behöver uppmärksammas
i framtiden både på central nivå och i skolan. 

Värdegrundsprojektet

Värdegrundsboken är en viktig avslutande pusselbit i de insatser
som projektet genomfört under värdegrundsåret 1999 för att föra
upp värdegrunden som huvudfråga på förskolans och skolans
agenda. Den riktar sig därför främst till de vuxna som arbetar i
förskolan och skolan, men också till beslutsfattare och alla andra
som intresserar sig för värdegrundsfrågor och utbildning.
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