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Sammanfattning  

 

I läroplanskommitténs betänkande rörande den nya läroplanen 1994 så skrevs det mycket om lärarens roll som förmedlare av 

värdegrunden till eleverna, vad det var som läraren skulle förmedla och i viss mån hur det skulle ske. Värdegrundsarbetet skulle 

ske tematiskt genom skolgången i alla ämnen och inte endast förekomma i ett eget ämne eller i relig ionskunskapen, som dock 

behöll en viss särställning rörande arbetet med etik. För att kunna förmedla de önskade värderingarna till eleverna så skulle  

läraren använda sig av ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Betänkandet behandlar inte 

vad som menas med detta uttryck, men bifogar en bilaga skriven av Anders Piltz där han försöker att motivera ordavalet och vad 

kristen tradition innebär. 

När man jämför den moderna forskningen rörande värdegrundsarbetet i skolan med betänkandet och dess målsättning kan man 

se att samma värderingar premieras, men att demokratiaspekten har fått en mycket större roll än vad som kanske var meningen, 

något som kan bero på att demokrati är något som kräver mer tid att lära ut än andra värderingar som är mer naturliga, som 

tillexempel respekt för andra individers autonomi. Syftet med att skolan ska ge eleverna en gemensam värdegrund antyder 

forskningen vara för att på så sätt skapa en harmonierad medborgare som passar in i det svenska samhället. 

Begreppet kristen etik förekommer inte i den forskning vi funnit, men de idéer om kristen etik som ett ”hur” snarare än ett 

”vad”, som läggs fram av Anders Piltz går att finna kopplingar till. 
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                     Värdegrundsarbete i skolan 

Från idé till verkställande 

 

1. Inledning 

”Vad är rätt och vad är fel?” den evigt aktuella frågan är närvarande i alla människors liv vart 

de än befinner sig. Vem är det som bestämmer, vilka värderingar som är de rätta? Är det 

religionen, samhället, familjen eller individen? Under 90-talet kom en ny läroplan för den 

svenska skolan och den förde med sig flera förändringar i de tidigare idéerna. Lärarens arbete 

med att fostra eleverna till aktiva medborgare fick ännu mer utrymme och visade på att 

läraren inte endast var en förmedlare av kunskap. Det låg i skolans ansvar att lära eleverna ett 

visst handlande och tänkande, samt vilka värderingar och normer som det skulle föra med sig. 

Läroplanen skulle ge lärarna instruktioner och hjälp med både vad de skulle förmedla och hur 

de skulle gå tillväga för att lyckas. Att läroplanen valde att införliva ett begrepp såsom kristen 

etik väckte diskussioner om det var förenligt med den västerländska humanismen, den 

sekulära skolan och religionsfriheten i landet. Regeringen svarade på kritiken och definitionen 

fick stå kvar även i den nästkommande versionen av läroplanen som utkom på 2010-talet. Hur 

har arbetet med att förmedla en värdegrund till eleverna fungerat? I det här arbetet ska vi ta 

reda på vad forskningen efter läroplansreformen 1994 kom att säga om värdegrundsarbetet i 

skolan, om och hur riktlinjerna och idéerna som framkom i läroplanen efterföljdes och om de 

fick olika mycket tid och fokus. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur var det tänkt att värdegrundsarbetet i skolan skulle utformas när läroplanen skrevs 

och vilken roll spelade begreppet kristen etik då? 

 Vad säger forskningen om hur värdegrundsarbetet ser ut i skolan? 

 Vad säger forskningen om syftet med värdegrundsarbetet i skolan? 

 Vad säger forskningen om hur kristen etik påverkar värdegrundsarbetet? 
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2. Metod  

2.1 Tillvägagångssätt 

Då detta arbete är en konsumtionsrapport, innebär det att vi bidrar inte med någon egen 

empiri, vilket i sin tur leder till logiska begränsningar i utformandet av vår metod.  En 

konsumtionsrapport har som mål att som Jarl Backman beskriver det; ”åstadkomma 

generaliseringar, söka kausalsamband, utveckla teorier eller söka praktiska tillämpningar”1. 

Vi har valt att använda oss av metoderna som presenteras i Forsberg och Wengströms bok Att 

göra systematiska litteraturstudier(2003) för urvalet av litteratur och kvalitétsbedömning av 

vårt urval. Det översiktliga perspektivet av tillvägagångsättet är: 

 

1. Att först söka efter litteratur via sökord utifrån frågeställningarna. 

2.  Att med hjälp av sökresultatets litteratur göra en manuell sökning  

3. Att värdera texterna vi har läst. 

4. Att analysera, presentera och diskutera resultatet av litteraturstudien. 

 

I vår databassökning har vi använt oss av sökord som är kopplade till frågeställningarna 

såsom ”värdegrund”, ”skola” ”människosyn” och även begrepp som är besläktade såsom 

”etik” ”gymnasiet” ”läroplan”. Vi har även kombinerat de olika orden i fritextsökningar. Med 

hjälp av den litteratur som vi funnit genomförde vi en manuell litteratursökning utifrån 

litteraturens referenslistor. 

  

I nästa steg utvärderade vi den litteraturen som vi funnit. Den övergripande frågan som vi 

ställde var ”Vad är det som undersöks?” och ”Hur har de kommit fram till svaret?”2. Vi har 

använt oss av strategiska urval och snöbollsurval3. Strategiska urval innebär att vi har valt 

artiklar som ska kunna erbjuda en bredd till svaren på frågeställningarna. I det här fallet 

handlar det om att vi har sökt inte bara på lärarens arbete med värdegrunden utan även 

skolans arbete. Snöbollsurvalet gjorde vi genom att vi använde litteraturens egna källor till 

uppslag för mer litteratur. Litteraturens egna källor gav oss förslag på ytterligare källor, ett så 

kallat snöbollsurval. 

                                                 
1 Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser, Lund, Studentlitteratur AB, s. 72 

2
 Forsberg & Wengström s. 129 

3
 Forsberg & Wengström s. 141 
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För att avgöra om litteraturen är relevant för våra frågeställningar så valde vi att genomföra en 

innehållsanalys. En kvalitativ innehållsförteckning bör innehålla studiens syfte och 

frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning4. Sist presenterade vi 

svaret på frågeställningarna och diskuterade resultatet. Till och börja med redovisade vi 

resultatet översiktligt med en databassökning, en manuell sökning och en redovisning av 

litteraturen som vi har valt bort. Efter innehållsanalysen kommer en presentation av 

forskningens resultat på frågeställningarna via en diskussion. Vi valde denna form framför till 

exempel en graf eftersom arbetet inte kommer att behandla kvantitativa studier.  

 

                                                 
4
 Forsberg & Wengström, s. 122 
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3. Termen värdegrundsarbete  

 

Skolans uppgift kan till synes enbart handla om kunskapsförmedling. Dess främsta uppgift ses 

då som att enbart att lära ut fakta om diverse världsliga fenomen, abstrakta och konkreta, som 

naturkunskap, samhällskunskap eller matematik. Vi har redan konstaterat att detta inte är 

fallet, utan även värden ska läras ut till eleverna. I arbetet syftas detta till som värdegrunden. 

Värdegrunde är en grundidé med riktlinjer till hur man förhåller sig till människor, idéer och 

samhället i allmänhet. Värdegrunden innefattar bland annat:  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde,  jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är 

de värden som  utbildningen ska gestalta och förmedla.
5
 

 

I sammanhanget hör det till att lära eleverna värdet av demokrati, samt att fostra eleverna till 

aktiva medborgare i det svenska samhället. Inom värdegrundsarbetet så kan man använda sig 

av fyra moralfilosofiska eller etiska teorier kan ligga till grund för värdegrundsarbetet, 

rättviseetiken, omsorgsetiken, dygdetiken och situationsetiken6. Rättviseetiken och 

omsorgsetiken praktiseras bland annat genom respekten för sina medmänniskor samt 

förståelsen för människors lika värde. Dygdetiken praktiseras när eleverna uppfostras att 

premiera demokratiska metoder och styrelseskick över andra. Situationsetiken tillämpas när 

eleven tar eget ansvar över sin egen situation i skolan, till exempel med studier. 

 

Arbetet med värdegrunden för även med sig problem och dilemman man som lärare behöver 

hantera. Ibland kommer de olika etiska teorierna i opposition mot varandra, då behöver man 

som lärare avgöra vilken teori som bör ges företräde. I läroplanen antyder man att 

värdegrunden är en objektiv sanning vilket knappast är sant7. 

                                                 
5
 Skolverket, Gy11, s. 5 

6
 Orlenius & Bigsten, s. 100 

7
 Thornberg, 2006a, s. 34-36 
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                                      4. Den fostrande läraren 

 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på[…] 

[…]Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 

samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen 

ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 

genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.8 

 

När den svenska skolan skulle få en ny läroplan på 1990-talet gavs läroplanskommittén i 

uppdrag att lägga förslag till mål och riktlinjer till skolverksamheten. Detta resulterade i 

Statens offentliga utredning 1992:94, Skola för bildning. Det blev en hel del förändringar i 

läroplanen 1994 när den nya trädde i kraft och en utav dessa var att värdegrundsarbetet fick 

mer plats än tidigare. Läraren skulle även fortsättningsvis ansvara för att eleverna fick med sig 

”rätt” värderingar och ett etiskt ramverk ut i det verkliga livet. Grunden i det offentliga 

skolväsendet är demokratin, och en demokrati kan inte vara värdeneutral9 vilket i skollagen 

blir tydligt när det framgår att skolans verksamhet ska utformas efter grundläggande 

demokratiska värderingar. 

 

Frågorna om rätt och fel eller ont och gott är eviga och blir aldrig inaktuella, utan snarare blir 

det om möjligt bara mer aktuella i och med vårt globaliserade samhälle där man hela tiden 

stöter på andra perspektiv och andra kulturer. Även detta är något som läroplanskommittén 

framhåller i sitt betänkande när de påpekar att skolan ska ställa ”höga krav på förmågan att 

leva med kulturell mångfald och se den som en positiv kraft”10. Dock ska de värderingar som 

kommit att inhysas i vårt land genom historiens lopp, kristen etik och västerländsk humanism, 

                                                 
8
 Skolverket, Gy11, s. 5 

9
 SOU 1992:94 s. 161 

10
 SOU 1992:94 s.162 
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förankras, försvaras och utvecklas då de värderingar och normer som premieras inom detta 

inte alls är huggna i sten11. 

Respekt för människans egenvärde och integritet, livets okränkbarhet, det personliga ansvaret, 

individens frihet och omsorgen om dem som har det svårt, är de normer som skolan främst 

ska framhålla i värdegrundsarbetet med eleverna enligt betänkandet. 

 

4.1 Vilken etik är det som ska läras ut? 

Hjälp i arbetet med att förmedla dessa värderingar skulle läraren enligt direktiven hitta i ”den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”12. Begreppet ”kristen 

etik” behövde man dock definiera om man skulle kunna motivera det i läroplanen, då det 

väckte debatt på många håll. Leif Carlsson, kulturskribent på Svenska Dagbladet skrev 

angående formuleringen att: 

 

[…] utan att närmare grubbla på saken – däri samstämmande med de flesta kristna 

– antyda att det mesta som alla tycker om, demokrati, jämnställdhet och fred t.ex., 

på något sätt kan gottskrivas kristendomen; med förbiseende av att det tog ett par 

tusen år innan de stora kyrkorna grubblat sig fram till äntlig klarhet om vad deras 

egen tro innebar i dessa stycken.
13

 

 

För att bemöta kritiken mot formuleringen fick den dåvarande latindocenten och katolska 

prästen Anders Piltz i uppdrag att motivera och förklara ordvalet i samband med Skola för 

bildning. Motiveringen och de tillhörande tankegångarna återfinns i bilaga 8, kristen etik och 

västerländsk humanism. Det är även i bilagan som man finner kritiken från tidningarna, då 

Piltz påvisar några exempel för att diskutera och bemöta dessa. I bilagan motiverar inte bara 

Piltz ordvalet utan bemöter de kritiska rösterna och argumenterar för hur ”en etik förvaltad av 

kristen tradition” inte bara är förenlig med västerländsk humanism utan nästintill oskiljaktig.  

Kritiken rörande den ”kristna etiken” i skolan kom från flera olika riktningar. 

 

Kulturjournalisten Leif Zern, med judisk bakgrund, menade på att etikundervisningen i skolan 

måste vara lika neutral som religionsundervisningen, och medan ämnet i sig var oändligt 

viktigt skulle kristen etik endast vara: 

                                                 
11

 SOU 1992:94 s.111 

12
 Skolverket, Gy11, s. 5 

13
 Svenska dagbladet, 31 januari 1992 
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[…] till intet förpliktande floskler eller också ett förebud om censur och 

inkvisition, och det ena är inte bättre än det andra.
14

 

 

Zern fortsätter sedan med att påstå att humanism skulle vara oförenligt med begreppet kristen 

etik: 

 

Den kristna etikens utgångspunkt är ändå uppenbarelsen. Alla religioner har 

dessutom en tendens att försvaga människan i förhållande till Gud. 

Sekulariseringen inleddes med attacker mot uppenbarelsen. I judendomen betonas 

friheten starkare än i kristna läran, men i bägge dessa religioner framstår det etiska 

som en funktion av skapelsens mysterium: Vi måste lyssna till en annan vilja än 

vår egen.[…] en syntes av kristen etik och humanistisk etik är i det närmaste 

omöjlig att åstadkomma. I humanismens idé ligger att människan är sin egen herre. 

Den utgår i sin moralsyn från förnuftet och hävdar sina värderingar på grundval av 

den mänskliga naturen. Det är otänkbart att den skulle underkasta sig någon annan 

instans än människans egen myndighet
15

. 

 

Många teologer har spenderat mycket tid till att försöka reda ut vad kristen etik innehåller och 

att definiera begreppet, men det har ännu inte framkommit en allmänt vedertagen definition. 

En viktig aspekt i de olika typer av kristna etiska modeller som finns tillgängliga är dock 

uppenbarelsen. De flesta kristna etiker är idag överens om att uppenbarelsen i Jesus inte är ett 

krav för att kunna handla etiskt, men det finns även etiker som menar att det är ett måste16. 

Anders Piltz tar fasta på det här och visar i sitt svar till Zern på hur det i Bibeln inte sägs att 

man måste vara kristen för att kunna handla etiskt riktigt genom att citera Paulus: 

 

Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin 

egen lag, fast de saknar lagen.
17

 

 

Här visar det sig att redan Paulus var medveten om att det fanns etiska lagar och regler som 

inte kräver att man känner till ”Lagen” för att kunna följa den. Förmågan att se skillnad på rätt 

och fel finns inom alla människor, både kristna och icke-kristna. Detta innebär att en kristen 

                                                 
14

 Piltz, Anders, Kristen etik och västerländsk humanism, 1992 s. 437 

15
 Expressen 7 Januari 1992 

16
 Grenholm, s. 21 

17
 Rom. 2:14 
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etik inte skulle vara oförenlig med skolans sekulära och multikulturella natur, då etiken är 

möjlig att tillgodogöra sig oavsett om du är en praktiserande kristen eller inte.  

Det är alltså inte etikens innehåll som man ska ta fasta på när man talar om en kristen etik 

utan istället fokusera på motivationen. Det är i den religiöst motiverade drivkraften som vi 

finner den unika aspekten, det som inte återfinns i andra system, i kristen etik. I FNs katalog 

om mänskliga rättigheter kan man finna de (av samhället framtagna) omistliga etiska ideal 

som formulerats av klassisk västerländsk humanism. Skillnaden på etiskt innehåll och etisk 

motivation är att den senare inte kan ”fixeras i en regelsamling”18.  

 

Piltz menar att det först är när värdekonflikter uppstår som etiken och dess normer blir ett 

problem, och att man då måste ha erfarenhet och god grund för att kunna göra visa val. Det 

räcker inte med att känna till ett regelverk. Dessa erfarenheter skulle ta en livstid för en 

människa att tillgodose sig själv på egen hand, men genom ta till sig den kollektiva etiska 

visdomen hos en grupp med vi-känsla; till exempel ett samhälle, en kultur, en familj eller en 

ideologisk rörelse får man insikt i etiska handlingsplaner. Det är inom dessa man utvecklar en 

spontan och instinktiv etik, genom idealbildning, moraliska förebilder och arketypiska etiska 

valsituationer. Utan dessa blir etiken inte mycket mer än en samling moraliska principer, 

något som inte räcker till, när det också krävs en idealbildning förankrad i en levande 

gemenskap. Det är enligt Piltz skolans jobb att förbereda en sådan idealbildning, men han 

påpekar även vikten av familjen och andra gemenskaper där normbildningen måste börja. 

 

Skolan kan och skall tradera etikens innehåll och orientera om etikens möjliga 

drivkrafter, men var och en måste i en levande gemenskap på olika nivåer växa in i 

ett etiskt reaktionsmönster, ett ethos som den grekiska termen lyder som 

iståndsätter individen och gruppen att bemäs tra etiska konfliktsituationer.
19

 

 

Medan föräldrarna uppges vara de enskilt viktigaste förmedlarna av ett sådant ethos till 

barnen slår man fast att skolan ska stötta föräldrarna, bland annat genom att visa att man inte 

är värdeneutral utan förespråkar de värderingar som återfinns i samhället. Idéen med att leva 

ett ethos kommer från de antika tankarna kring etik och moral i Grekland, vilka tillskrivs 

grunden i den västerländska humanistiska etiken. 

 

                                                 
18

 Piltz, Anders, Kristen etik och västerländsk humanism, 1992 s. 439 

19
 SOU 1992:94 s 440 
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Piltz har redan tidigare konstaterat att det inte tillkommer någon ny etik i och med 

kristendomen samt att man inte behöver vara kristen för att kunna handla gott, detta enligt 

Bibeln själv. Den kristna etiken förde med sig idéer om att handla gott för att det var gott 

[inför Gud] och inte bara handla på ett specifikt sätt enbart därför att lagen säger det. Jesus är 

enligt Piltz den ultimata arketypen för etiskt handlande; han utstår psykiskt och fysiskt lidande 

och slutar aldrig att förespråka kärleksbudet.  

 

Älska era fiender, gör gott och ge lån utan att utan att hoppas att få något igen. Då 

skall er lön bli stor.
20

 

 

Paulus visar på vikten av kärleksbudskapet: 

 

Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek 

har jag inget vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, 

inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar 

inte upp, den vill ingen något ont… allt bär den, allt tror den allt hoppas den, allt 

uthärdar den
21

. 

 

 

Jesus och Paulus exempel som syns i dessa källor är unika och återfinns inte i andra källor 

enligt Piltz. Den typen av etiska uppmaningar är inget man bör lagstifta om utan kan endast 

tas emot i tro, omtanke och kärlek. Det är en uppmaning att gå längre än de grekiska 

filosofernas ”måttfulla etiska balansräkning” och även i förhållande till den legalism som 

existerar i en ”värld sargad av egoism”22. Det handlar om ett skifte från yttre observation till 

inre omvändelse. Anders Piltz väljer att demonstrera detta i ett praktiskt exempel med maffian 

som grund. Alla människor kan se att maffiasystemet leder till mänskligt och moraliskt 

lidande och förstår att det är ett ”bud” att bekämpa detta, men den kristna etiken ger en 

inspiration till hur man ska komma till rätta med problemet. Man ska inte bara straffa de 

skyldiga för att blidka rättvisan, utan även ta det extra steget och förlåta. Genom försoning 

kan man bryta en evig vendetta. Han fortsätter även med att kristendomen har bidragit mycket 

till människans insikt om sin egen dubbelhet, det vill säga insikten om att trots att man känner 

                                                 
20

 Lukas 6:20-50 

21
 1Kor. 13:3-7 

22
 Piltz, Anders, Kristen etik och västerländsk humanism, 1992 s. 448 
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till vad som är etiskt och moraliskt korrekt handlar man inte alltid därefter. Men trots att man 

kan falla för frestelser av olika natur, finns alltid nåden och förlåtelsen. 

 

För att visa på hur en ateistisk och humanistisk etik kan se ut väljer Piltz att peka på Nietzsche 

som i sin tur menade att det inte finns någonting gott eller ont, bara tolkningar, vilket innebar i 

praktiken att den starke hade all rätt att forma samhället efter sitt eget behag och att etik som 

tar vara på den svages rätt, såsom den kristna, endast var en slavmoral.  

 

4.2 Hur skulle läraren jobba med värdegrundsarbetet? 

 

[…] Det innebär också att ange vilken värdegrund som skall gälla för utbildning 

och därmed vad utbildningen ska fostra till.
23

 

 

Medan läroplanskommittén inte nämner ”värdegrundsarbete” i sin rapport, talar de ändå ofta 

om vilka värderingar skolan ska lära ut och när detta ska ske. De påpekar tidigt att etik och 

moral frågor bör finnas med i samtliga ämnen i skolan, men att religionskunskapen ska få en 

särställning då undervisningen rörande olika livsåskådningar har ett starkt samband till de 

premierade värderingarna som skolan måste jobba med och för. Det huvudsakliga arbetet med 

etiska värderingar ska ske genomgående i skolans olika ämnen, då de flesta ämnen åtminstone 

berör ett par av etikens aspekter. Etiken och de tillhörande värderingarna ska alltid vara 

närvarande i skolan och mana till diskussion och ställningstagande. I rapporten väljer man att 

peka på att det kanske särskilt i yrkesämnena finns stora möjligheter att genomgående arbeta 

med etik med tanke på de etiska traditioner som finns där (tillexempel inom sjukvård eller 

socialvård).  Det är i vardagliga situationer i skolan som frågor av etisk natur bör tas upp för 

att hjälpa eleverna bygga upp en egen etisk grund, en förutsättning för att de senare ska ha 

förmågan att göra ”etiska överväganden som har sin grund i både kunskaper och 

värderingar.”24. 

  

I utredningen förklarar kommittén att det bland annat är internationaliseringen och den 

tekniska utvecklingen som gjort att kraven på ett utvecklat etiskt förhållningssätt hos eleverna 
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har ökat.25 Det är dock viktigt att skolan alltid är saklig och allsidig i alla frågor där det finns 

flera olika uppfattningar förutom när dessa strider emot det svenska samhällets väsentliga 

värderingar, då läraren istället ska ta avstånd från dem. 

  

Att undervisningen ska vara likvärdig för alla, oavsett kön, religion eller geografisk 

tillhörighet påpekas också i rapporten, men man understryker att det finns många faktorer som 

gör att undervisingen aldrig kommer att vara lika för alla. Detta på grund av att olika elever 

har olika förutsättningar, och att skolorna ska ta hänsyn till detta samtidigt som 

undervisningen heller inte behöver utformas likadant på alla skolor i landet, även om de ska 

vara likvärdiga. Att undervisningen ska ske under demokratiska former är dock ett måste. Att 

undervisa om demokratiska värderingar är inte tillräckligt, utan eleverna måste få ta personligt 

ansvar för, och vara med och påverka sina studier enligt demokratiska principer. Detta är en 

del i målet att utveckla dem till ”ansvarskännande människor som aktivt deltar i och utvecklar 

yrkes- och arbetslivet”26. För att kunna göra detta är det viktigt att läraren tydligt informerar 

eleverna om de mål och arbetsformer som anges i läroplanen. Just denna öppenhet är av stor 

vikt för att uppnå detta. 
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5. Värdegrundsarbetet i skolan. 

Det här kapitlet kommer att belysa hur värdegrundsarbetet i skolan ser ut enligt utvald 

forskning. Det har visat sig att detta forskningsområde är ganska omfattande och har många 

olika perspektiv. Vi har valt att disponera kapitlet genom att ha två underrubriker som 

behandlar två av frågeställningarna. 

  

5.1 Vad säger forskningen om hur värdegrundsarbetet ser ut i skolan? 

Orlenius och Bigstens bok Den värdefulla praktiken: Yrkesetik i pedagogers vardag berättar 

om vilka värden som är viktiga i lärarens arbete. De presenterar även en översikt av de 

moralfilosofiska teorier som är viktiga för värdegrundsarbetet i skolan. Dessa är 

rättviseetiken, omsorgsetiken, dygdetiken och situationsetiken. Här finner vi även många 

begrepp som vi kommer att hänvisa till genom stycket:  

 

Moralfilosofi Rättviseetik         O msorgsetik                       Dygdetik Situationsetik                 Fokus

 Värden/Principer          Relationer                       Karaktärsdaning Erfarenhet/intuition               

 

Mål Att göra det rätta          Att göra det goda                  Att bidra till  Att vilja och våga ta

                         moralutveckling eget ansvar  

 

Centrala Rättigheter          Omtanke                       Praktisk klokhet Inga absoluta värden 

begrepp Likvärdighet           Närhet                        Gemensamhet Öppenhet för olikheter 

 Jämlikhet          T illtro/tillit                       Gestalta värden Autonomi 

 Inflytande          Empati                        Moralisk miljö       Moralisk omdömes- 

 Förnuft           Dialog                        Läraren som förmåga 

 Argumentation          Bekräftelse                        förebild 

Modell 1. Moralfilosofisk översikt27 

 

Orlenius och Bigsten vill med sin bok berätta om hur arbetet med värdegrunden ser ut i skolan 

och lyfta fram komplexiteten i det. De menar också att det är viktigt att etablera yrkesetik för 

lärare då det också innebär att man formulerar ett yrkesspråk. Både yrkesetiken och 

yrkesspråket är komponenter som är viktiga för att kunna visa på att läraryrket är en 

profession28. De menar även att all pedagogisk verksamhet innefattar en moralisk dimension. 

Denna tar sig uttryck på två olika sätt. Dels innebär det att man ska genom dialog få barnet att 
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reflektera över sina handlingar och vad som är ”rätt” handlingar. Det andra sättet är genom 

instruktioner där man informerar barnet om vilka handlingar som är acceptabla ur det vuxna 

perspektivet29. Det första perspektivet är ett tydligt exempel på rättviseetiken då det handlar 

om att få barnet att agera på rätt sätt med hänsyn till situationen, samt att det ska komma ur 

argumentation och förnuft. Genom detta kommer läraren på ett tillfredsställande sätt kunna 

arbeta med eleven med hjälp av dialogsformen, för att detta ska kunna genomföras på ett 

godkänt sätt behöver läraren moralisk medvetenhet30 vilken i sin tur kan hänvisas till 

situationsetiken.  

 

Ett exempel som Orlenius & Bigsten använder är i matsituationer. Exemplet rör de lägre 

åldrarna, men de bakomliggande teorierna är applicerbara i alla åldrar.  

När läraren talar om för eleven att man inte ska äta med öppen mun följer eleverna oftast 

lärarens påbud utan att reflektera över det31. Ett annat intressant perspektiv är hur författarna 

beskriver dilemmat med att skydda barnen från skada. De talar om hur det blir en 

intressekonflikt mellan beskyddandet av barnen och att man behöver ”uppmuntra barns 

frihet”32. Det är intressant eftersom just begreppet ”frihet” är en enligt författarna viktig 

aspekt att lära ut till eleverna. 

  

Både matsituationen och dilemmat med att skydda barnen är en konflikt mellan 

situationsetikens avståndstagande från absoluta värden och dess understrykande av 

autonomiprincipen. Man tar sig runt konflikten genom att tillämpa den moraliska 

medvetenheten i ett samtal med eleven. Istället för att säga till på skarpen inleder man ett 

samtal med eleven och hjälper eleven att själv komma fram till att vissa handlingar är 

oförnuftiga för att dessa till exempel leder till att eleven skadas33. 

 

Orlenius och Bigsten nämner hur "all pedagogisk verksamhet inrymmer en moralisk 

dimension”, i den här kontexten menar det redan finns ett samspel med eleven som kan 

behöva värderas34. Dels har eleven ett förtroende att läraren vet bäst och lutar sig mot den 
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vuxne ska fatta beslut. Eleven ska även lära sig att ta ansvar och ska behandlas som en 

medmänniska. Orlenius och Bigsten benämner den tidigare som en "beroende" elev och den 

senare som en "kompetent" elev35. Det är detta samspel de utgår från när man tar upp de fyra 

centrala etiska värdena som förekommer i arbetet med eleverna. De fyra principerna är 

autonomi, integritet, solidaritet och jämställdhet. När man lär ut principerna behöver man 

balansera dem. Ett exempel på när man prioriterar solidaritet över autonomi är att man inte 

låter en av de yngre eleverna få jobba med eget arbete utan försöker få eleven att jobba med 

andra. Ett exempel på när elevens förmåga att lösa konflikter själva är när en elev försöker 

tränga sig på och ta över en aktivitet. Då kan läraren först se om eleverna klarar av att hantera 

situationen själva, men om de inte gör detta tar läraren över och försöker medla mellan 

parterna36. 

 

Ellen Almgren hävdar i sin avhandling Att fostra demokrater, om skolan i demokratin och 

demokratin i skolan (2006) att en av skolans centrala delar är att skapa demokratiska 

medborgare37. Syftet med hennes avhandling är att granska resultatet av skolans arbete med 

demokratiska värderingar. Hon har undersökt fem olika demokratiskt förankrade 

arbetsformer. De är som följer: 

  

1. Exitmöjligheter, vilket syftar till elevens möjligheter att byta klass och grupp ifall eleven känner sig 

missnöjd.  

 

2. Representativa påverkansmöjligheter, detta syftar till hur mycket ett elevråd kan påverka skolans 

arbete. 

 

3. Direkt deltagande i elevrådet, som skiljer sig från representativa påverkansmöjligheter genom att det 

handlar om elevernas egna möjligheter att göra sina röster hörda genom elevrådet. 

 

4. Öppet klassrumsklimat, begreppet betyder att eleven ska kunna ventilera sina åsikter i en 

klassrumsmiljö som är öppen och tillåter att åsikter lyfts fram till diskussion. 
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5. Direkta påverkansmöjligheter, vilket pekar på elevens möjligheter att helt själv ska kunna påverka sin 

skolmiljö som, schema, litteraturval etc
38

. 

 

De tre första påverkar inte eleverna nämnvärt i deras förståelse av demokratiska processer. 

Det öppna klassrumsklimatet, som innebär att elever har möjligheten att diskutera och spegla 

sina åsikter i klassrummet, har en positiv effekt på deras förståelse av de demokratiska 

processerna. Det finns ännu en arbetsform, den direkta påverkansmodellen. Denna arbetsform 

innebär att eleverna får delta i utformandet av schema, val av läromedel och liknande. Den 

kan till synes vara den mest demokratiska arbetsformen då alla elever får delta i utformandet. 

Istället för en positiv effekt på elevernas politiska kunskap visar Almgrens undersökning det 

motsatta: 

 

 Förvånande nog har denna skoldemokratidimension, direkta påverkansmöjligheter, en negativ  

 effekt på elevernas politiska kunskap […] ju större du bedömer dina påverkansmöjligheter vara,  

 desto sämre gör du, i genomsnitt, ifrån dig på kunskapstestet… 

 

Almgren menar på att en möjlig anledning till detta är elevernas förmågor. Det är inte alla 

elever som besitter de kunskaper och förmågor som krävs för att till fullo vara en effektiv 

elevrådsrepresentant39. Med detta i åtanke kan vi granska lite närmare vad som krävs av sagda 

elevrådsrepresentanter och därmed se vilka egenskaper Skolverket vill premiera hos sina 

elever. Almgren talar om begreppet "politisk kunskap"40, detta innebär att för att människor 

ska kunna på ett produktivt sätt vara en del av ett demokratiskt samhälle krävs också 

demokratisk kunskap. Specifikt menar Almgren att människor som saknar kunskapen om 

demokrati sedermera delegerar sin bestämmanderätt till andra41. 

 

Jan Grannäs bekräftar vikten av kunskap om demokrati i sin avhandling Framtidens 

demokratiska medborgare: om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk 

skola42. Avhandlingen tar upp hur det är skolans ansvar att skapa en skolmiljö där eleverna 

genom engagemang och delaktighet lär sig hur en demokratisk process sker. Denna kunskap 

ska hjälpa eleverna att bli demokratiska medborgare. Grannäs använder begreppet "den 

                                                 
38

 Almgren, s. 125 

39
 Almgren, s. 144 

40
 Almgren, s.13 

41
 Almgren, s.15  

42
 Grannäs, s.16 



 19 

abstrakta medborgaren" som målet, personen med de egenskaper som skolan önskar skapa 

genom sitt uppdrag, medborgaren som harmoniera med samhället hen lever i. Vilken 

bakgrund läraren har är avgörande i hur man behöver arbeta med eleverna för att skapa den 

abstrakta medborgaren. Ett exempel som Grannäs tar upp är ifrån en skola där han uppfattar 

hur ungdomar från minoritetsgrupper har svårare att orientera sig i de normer och värden som 

finns i det svenska samhället. Därför menar han att det krävs ett samarbete mellan skola, 

föräldrar och elever för att skapa en demokratisk miljö för eleverna i många situationer som 

möjligt43. 

 

Det är också viktigt att eleverna får känna att de är en del av den demokratiska processen. 

Almgren talar om hur skolan som institution ska förmedla färdigheterna och värderingarna 

som eleverna behöver för att kunna delta i den demokratiska processen, samt att skolan som 

organisation ska kunna erbjuda eleverna en miljö där de kommer i kontakt, kanske för första 

gången, med en demokratisk process44. Det här får de uppleva genom att skolan strävar efter 

att vara jämlik, det vill säga att kunskaperna som förmedlas ska vara lika för alla45. På 

samtliga platser refererar Almgren till läroplanen. Almgren påpekar att hennes avhandling 

inte säger något generellt om skolsegregation utan pekar mer på dess effekter46. Almgrens 

studie gjorde också ett försök att visa på vilken demografi bland eleverna som saknar den nivå 

av kunnande om demokrati som önskas av läroplanen. Hon skrev en tabell där hon visar på 

vilka faktorer inom segregationen som har relevans för den politiska kunskapen. I den här 

tabellen berättar Almgren hur skolans geografiska läge inte spelar någon roll för elevens 

politiska kunskaper. Däremot är den politiska kunskapen lägre bland eleverna på en 

invandrartät skola. Positiva effekter på elevernas politiska kunskap är föräldrarnas utbildning, 

ju högre deras utbildning är desto mer kunskap har eleverna. Hur huvudmannaskapet ser ut på 

skolan är också relevant, elever på friskolor har enligt statistiken mer kunskap om demokrati 

än elever på kommunala skolor47. En av sätten att lära eleverna deltagardemokrati är genom 

elevrådet. Eleverna väljer en representant för deras klass och för dess talan inför huvudman på 
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skolan. Enligt Almgrens undersökning har denna form av representativ påverkan ingen 

nämnvärd effekt på elevernas demokratiska kunnande48. 

 

Ett perspektiv som är intressant för arbetet med att utforma människosynen som läraren har i 

uppgift att förmedla i skolan finns att hämta i Thornbergs avhandling Värdegrunden i skolan: 

Interaktivt arbete mellan lärare och elever. Här menar Thornberg att en del av lärarens jobb 

är att lära ut "värdepedagogik"49. Definitionen av värdepedagogik har två dimensioner. Dels 

har vi den praktiska dimensionen som handlar specifikt om lärarens arbete med eleverna, 

arbetet att få eleverna att vara en del av och respektera den demokratiska processen, att 

uppfostra dem till goda medborgare samt att få dem att resonera ur ett medvetet moraliskt 

perspektiv. Sen har vi kunskapen om praktiken, detta är de teoretiska kunskaper som läraren 

har om utlärandet av detsamma. Här lyfter han fram hur värdepedagogiken har två 

huvudströmningar. Dels är det den traditionella strömningen där man lär ut, de för den 

rådande ordningen, traditionella värderingar som krävs för att förbereda eleverna så de kan 

fungera i det samhälle de lever i. Den andra huvudströmningen beskrivs som 

konstruktivistisk/progressiv. Detta perspektiv innebär att man genom interaktion kan få 

eleverna att resonera och argumentera sig fram till vad som är en god moral. 

 

Något av ett problem med "värdegrundsarbetet" är att man skapar en miljö där de värderingar 

som ska uppmuntras existerar som en självklarhet, trots att detta inte alltid är självklart50. 

Thornberg problematiserar värdegrunds begreppet genom att ställa frågan om vilka 

värderingar man som får företräde. I vårt globaliserande samhälle skiljer sig människors 

värderingar både individuellt och mellan olika kollektiv. Emellanåt hamnar dessa värderingar 

även i opposition mot varandra. Ett exempel för detta är att man som lärare behöver vägleda 

eleverna i att förstå vart gränsen går mellan att ha ett källkritiskt argument och att förolämpa 

en persons livsåskådning. Thornberg berättar om svårigheterna med att specificerar begreppet 

värdegrundsarbete, han talar om fem olika problem: 

 

1. Värdegrunden är ett svårdefinierat begrepp. Ett exempel på hur man kan definiera det är ifall det 

handlar om att uppehålla de normer som finns i samhället eller möjligen de normer som samhället vill 

sträva efter? 
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2. Ibland menar man att värdegrunden består utav obestridliga värden som står över allting annat. När  två 

sådana värden ställs mot varandra så blir det ett dilemma. 

 

3. Att man i läroplanen pekar på att man som lärare ska "förmedla" och "förankra" värdegrunden vilket 

sedermera innebär att värdegrunden är en objektiv sanning vilket går att argumentera mot. 

 

4. Att värdegrunden har olika innehåll. Exemplet är att det kan innehålla ordningsregler liksom 

existentiella frågor. 

 

5. Att all skolpersonal ska upprätta dessa normer som värdegrunden står för vilket är orealistiskt. Ett 

exempel är att läraren behöver anpassa sin utbildning delvis efter kurslitteraturen han h ar att arbeta 

med.
51

 

 

Detta är intressant att nämna eftersom det är meningen att läraren via sin undervisning ska 

kunna ta sig över de här hindren med målsättningen att lära eleverna vilka etiska normer som 

är lämpliga. Thornberg menar på att ett bra sätt att göra detta är att ha regler i klassrummet. 

Han talar om hur reglernas värde ligger i deras moraliska påverkan, dvs. att förstå reglernas 

natur. Denna förståelse och involvering av reglernas utformande leder sedermera till 

utveckling av elevernas förmåga till hur man resonerar utifrån ett moraliskt perspektiv, förstå 

vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot sina medmänniskor samt hur man bör 

agera när man möter orättvisor. Detta är den människosyn som skolan vill förmedla till sina 

elever52. 

 

Anna Pihlgren har skrivit om värdegrunden i Demokratiska arbetsformer: värdegrundsarbetet 

i skolan. Här togs en aspekt upp som kan vara intressant, nämligen att man förbereder 

eleverna i deltagandet i ett demokratiskt samhälle. Genom att låta eleverna delta i den 

demokratiska processen lär man dem ansvarstagande och ett sätt att utöva sitt inflytande i 

tillvaron53. Pihlgrens studie visar liksom Thornbergs att eleverna inte har fått påverka 

utformandet av reglerna speciellt mycket, vilket kan vara ett problem då eleverna lär sig att 

demokrati i slutändan inte fungerar som det är tänkt att göra. En självuppfyllande profetia kan 

man säga, om inte eleverna tror på demokratin bryr de sig inte om att påverka, om de inte bryr 

sig om att påverka kan inte demokratin fungera. Om eleverna får ta del av den demokratiska 

processen blir det lättare för dem att förstå och fatta beslut efter demokratiska principer54. 

Pihlgren nämner också ett problem som uppstår om man utgår ifrån Karl Poppers tolkning av 

begreppet demokrati, nämligen att i en demokrati kan de styrande avsättas av de styrda. Detta 
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problem utgår ifrån att eleverna inte kan avsätta läraren och skolan är därför inte 

nödvändigtvis en demokratisk institution. Däremot har eleverna alltid rätt att få ventilera sin 

synpunkt och att få den respekterad även om de inte alltid får som de vill55. 

 

Samma idéer fanns i Joakim Ekman och Lina Pilos Skolan, demokratin och de unga 

medborgarna (2012). Joakim Ekman är professor i statsvetenskap vid CBEES på Södertorns 

högskola, Lena Pilo är lärare i svenska och samhällskunskap. Ekman & Pilo berättar hur 

skolan äger två egenskaper som är relevanta för uppdraget att uppfostra demokratiska 

medborgare. För det första är skolan en lämplig miljö för att lära eleverna, samt föra en öppen 

diskussion om, demokrati. För det andra är skolan en institution som står under direkt kontroll 

av staten56. De berättar att det finns tre aspekter med tillhörande färdigheter som lärs ut i 

skolan och är relevanta i formandet av demokratiska medborgare. Till och börja med är det 

medborgerliga förmågor med den tillhörande färdigheten i hur man tillämpar källkritik, dels 

är det grundläggande demokratiska värderingar och förhållningssätt, sist är det teoretiska 

kunskaper om samhälle och politik57. En källkritisk metod kan läras ut genom teoretiska 

övningar, likaså med teoretiska kunskaper men det är lite svårare med demokratiska 

värderingar58. 

 

5.2 Vad säger forskningen om syftet med värdegrundsarbetet i skolan? 

Forskningen fokuserar främst på fostrandet av den demokratiska medborgaren, att lära eleven 

demokratins funktioner och vilka kompromisser som man måste göra som lärare. De olika 

författarna väljer att använda sig av olika begrepp men kommer fram till liknande slutsatser 

Orlenius och Bigsten nämner att läraren ska lära eleven egenskaper som gör det lättare för 

eleven att passa in i sociala sammanhang, helst genom att få eleven att själv reflektera och 

komma underfund med vilka handlingar hen väljer samt vilka konsekvenser det får59. Jan 

Grannäs anser också att skolans uppdrag är att fostra välanpassade medborgare av eleverna 

som ska ta del av samhället. Hans begrepp "den abstrakta medborgaren60" syftar till 
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samhällsmedborgaren som idealiskt passar in med resten av samhället. Detta är viktigt 

eftersom han menar att medborgarskapet är relationen mellan individen och samhället och 

eleven behöver av förklarliga skäl vara förberedd att ta del av den demokratiska gemenskapen 

när hens skolgång är över61. Thornberg berättar att skolans uppdrag är att lära ut värden som 

existerar i enlighet med de värden som skolan står för. Thornberg pekar ut ett flertal problem 

som uppkommer i detta arbete, framförallt att hävda hur värdegrunden vi har i västvärlden är 

den enda och rätta etiken man ska följa. Thornberg påpekar vikten av att läraren inte får låta 

sina egna värderingar färga undervisningen. Ett exempel på detta fenomen är när eleven får ett 

förbud mot att svära, men används inte svordomen på ett kränkande sätt är det inte nödvändigt 

ett brott mot skolans och samhällets värderingar62. 

 

Ellen Almgren och Anna Pihlgren instämmer med att de demokratiska värderingarna är i 

fokus i arbetet med värdegrunden. De tar däremot upp varför det är viktigt med att lära eleven 

värdet i demokrati. Almgren talar om att en elev som inte har fått lära sig om hur de 

demokratiska processerna gärna avstår från sin rätt att välja och låter andra fatta besluten. En 

elev som inte har fått lära sig om demokratiska processer blir sällan en aktiv medborgare i ett 

demokratiskt samhälle63. Pihlgren menar även hon att syftet med värdegrundsarbetet är att 

anpassa eleven inför deltagandet i ett demokratiskt samhälle64. Vikten av detta beror på den 

demokratiske medborgaren via kommunikation och reflektion ska kunna fatta informerade 

beslut samt att lära sig att ta hänsyn till andra människors synsätt65. 
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6. Resultat 

 

När SOU: 1992:94 skrevs med förslag till den nya läroplanen var det ett fokus på värderingar 

och skolans roll i att förmedla dem som stack ut som någonting nytt. Lärarens roll som 

kunskapsförmedlare får nu en ny dimension där man även ska fostra eleverna. Denna 

”fostran” som det talas om är relativt specifik i vad den vill åstadkomma, men desto luddigare 

i hur den ska appliceras. De värderingar som ska premieras genomsyrar rapporten och kan 

återfinnas i flera utav kapitlen, både de som rör arbetet med värderingar i skolan överlag, men 

även kapitlet om etik i de olika ämnena samt religionsämnet specifikt.  

Skola för bildning är som sagt tydlig med vilka värderingar läraren ska förmedla men är desto 

vagare när det gäller hur. Det främsta som framkommer på den fronten är tematiskt, att varje 

ämne ska genomsyras av etiskt tänkande och kopplas till de rätta normerna på ett sätt som är 

logiskt och passar ämnet väl. Detta är något som Orlenius & Bigsten tar fasta på när de talar 

om att det finns en etisk dimension i allting läraren gör.66 Läroplanskommittén nämner främst 

yrkesämnena som exempel men menar inte att det endast är där man kan åstadkomma detta. 

När man läser Anders Piltz bilaga där begreppet kristen etik ska definieras återfinns tanken 

kring genomsyrande etisk undervisning. Piltz talar om att för att en människa ska kunna få ett 

etiskt ramverk som faktiskt fungerar i improviserade situationer krävs det att denne har fått ta 

del av den kollektiva etiska kunskap som återfinns i gruppen(grupperna) hen är införlivad i67.  

 

När man arbetar med värdegrunden i skolan blir det svårt att konsekvent hålla sig till ett etiskt 

ramverk. Läraren måste kunna vara flexibel på grund av alla olika situationer med alla olika 

individer som skapar otroligt många variationer. Läraren måste även kunna avgöra vilka 

värderingar som ska prioriteras i varje given situation. I vissa situationer måste läraren till 

exempel göra valet mellan att bejaka antingen autonomiprincipen eller solidaritetsprincipen, 

då dessa inte alltid går att förena68. 

 

Demokratin är den norm som ges extra utrymme i utredningen. Läraren ska inte bara lära ut 

demokratiska värderingar, utan ska också låta eleverna jobba demokratiskt och få vara med 

och påverka sin utbildning i den mån det går. För att detta ska vara möjligt skulle läraren se 
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till att vara öppen om vad läroplanen säger om mål och metoder i respektive ämne och ge 

eleverna en chans att vara med och bestämma inom dessa ramar69. 

 

Enligt den forskning som vi presenterat i uppsatsen är det vissa egenskaper som skolan vill 

premiera hos sina elever. Egenskaperna som uppmuntras är en tolerant inställning till sina 

medmänniskor, ett positivt förhållningssätt till demokrati och det kunnande som krävs för ett 

medvetet deltagande i demokratiska processer. Detta beror på att staten, som skolans 

uppdragsgivare, har ett intresse av att få eleverna att bli så aktiva och engagerade medborgare 

som är möjligt. Arbetet med demokrati uppmuntras främst genom samtal mellan lärare och 

elever. Det praktiska tillämpandet av demokrati i elevernas vardag i skolan ska alltså få dem 

att förstå demokratiska processer. Att arbeta utifrån demokratiska arbetsformer i skolan möter 

vissa problem eftersom elevernas resultat kan försämras i relation till hur mycket kontroll 

över sin egen utbildning de har.  

 

När det gäller värdegrundsarbetet i skolan återskapar skolan de demokratiska processer som 

förekommer ute i samhället, detta för att eleverna i sin tur ska tidigt tillgodose sig 

kunskaperna de kommer att behöva för det svenska samhället. Den enskilda individen 

uppmuntras att respektera sina kamraters autonomi och indirekt även deras livsåskådningar, 

hur olika de egna än må vara. Något som är ett krav för en fungerande demokrati.  

 

Den kristna aspekten på värdegrundsarbetet kommer i form utav att man hjälper eleverna att 

utveckla ett eget etiskt ramverk utifrån genomgående exemplariskt agerande i alla lektioner 

och genom att låta eleven möta vardagliga etiska problem som denne kan fundera kring och 

förhoppningsvis lösa. Piltz menar på att skillnaden på det något utilitaristiska systemet som 

återfinns i humanismen alltså är att eleven inte bara ska få lära sig vad som är rätt och fel utan 

själv komma till insikt i hur man agerar etiskt korrekt även utan regelverk, och hur etik inte 

bara handlar om regler och normer. Man kan dock argumentera för att den humanistiska 

etiken inte alls är så kall och stel som Piltz vill framhålla. I forskningen så framträder inte 

begreppet kristen etik överhuvudtaget, men Piltz tankegångar om den kristna etiken som en 

förmedlare av värderingar i en gemenskap återfinns på flera ställen. 
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7. Diskussion 

 

Skolans fokus på att fostra medborgare är något som ökat sedan den tidigare läroplanen. Att 

jobba med värdegrunder är ett naturligt inslag i lärarens vardag och läroplanen gör klart vilka 

åsikter och normer läraren ska förmedla. 

Forskningen kring värdegrundsarbetet i skolan är omfattande, men trots de varierande 

bakgrunderna i vårt urval av forskare som behandlar ämnet, är de för det mesta överens om 

vad det är som är viktigast när det gäller värdegrundsarbetet. Det kan handla om olika 

infallsvinklar och varierande perspektiv men de är rörande överens om att värdegrundsarbetet 

ska vila på en demokratisk princip, inte en humanistisk eller religiös i första hand, detta trots 

att läroplanen konstaterar att det är etik som vilar på kristen tradition och västerländsk 

humanism som ska premieras, medan demokrati är en värdering som ska förmedlas utifrån 

dessa. Demokratin var given något av en särställning bland de värderingar som SOU 1992:94 

benämner, men om det var tanken att forskningen skulle välja att fokusera skarpt på just detta 

var nog inte planerat. Förutom demokrati talas det mycket om autonomi och tolerans för alla 

livsåskådningar och religioner och hur dessa principer även i lag uppmuntras av samhälle och 

skola. Undantaget är givetvis den egna statens suveränitet och strävan efter stabilitet. För att 

återgå till skolans värdegrundsarbete, är problematiken med den är att den skall vila på 

demokratiska principer. 

  

Sedermera innebär detta att en fungerande demokratisk stat utanför teorin är motsägelsefull, 

eftersom en demokrati inte kan tillgodose alla invånares behov. Meningen är att man 

konsekvent skall bygga all verksamhet i skolan på demokratiska principer, något som i 

praktiken är en omöjlighet för en fungerande skolverksamhet. En stor anledning till varför det 

inte fungerar är på grund av okunskap om demokratiska processer. Ett bra exempel på det här 

fenomenet är hur demokratin tillämpas i skolverksamheten. Ett vanligt sätt för eleverna att få 

igenom sina idéer i skolan idag är genom någon form av elevrepresentation, elevråd osv. Flera 

forskare tillexempel Ellen Almgren, har visat på hur eleverna inte lär sig någonting om 

demokratiska processer genom detta. En annan aspekt av problematiken är hur lärarens jobb 

handlar om att organisera och strukturera lektioner för att hjälpa eleverna uppnå de mål som 

finns i de respektive kursplanerna. Detta jobb sker på bekostnad av elevinflytande, då vad än 

eleverna tycker om specifika delar i kursen, kommer lärarens och kursplanen alltid ha sista 

ordet i frågan. Konsekvensen av detta är att eleverna istället för att få en positiv bild av den 
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demokratiska processen, kan få ett cyniskt förhållningsätt till demokratin. Detta är bara några 

”farthinder” i skolans arbete med att förmedla den demokratiska värdegrunden. 

  

Forskningen visar på uppenbara brister antingen i av idén om att eleverna ska få uppleva 

demokratin i effekt på en plats(skolan), eller i utförandet. Fullständig demokrati inte är möjlig 

i skolan på grund utav flera orsaker, tillexempel den ojämnlika relationen mellan lärare och 

elever, där den ena parten har uppenbar makt och auktoritet över den andra. Ett annat problem 

skulle kunna vara att elevernas möjligheter att påverka sin undervisning redan är kraftigt 

begränsade utav kursplaner och även av läroplanen, samma läroplan som även vill få dem 

delaktiga i sin egen undervisning. Trots detta kvarstår motiveringen i läroplanen. Kanske 

borde den utvecklas och hjälpa läraren med hur de ska göra för att på ett bra sätt låta eleverna 

delta i demokrati på skolan, då vi i forskningen kan se att de sätt som används idag snarare 

stjälper än hjälper eleverna och snarare skadar deras tilltro till det demokratiska systemet. 

Det finns dock de som tycker att skolan är en perfekt miljö för eleverna att få testa på att 

jobba demokratiskt och att inte bara teoretisera om demokratin70. Vill man förstå de 

bakomliggande principerna är det inte tillräckligt att bara jobba med värderingarna.  

 

Ekman och Pilo är bland de forskare vi undersökt som tar läroplanens parti och stödjer idén 

om att låta eleverna ha ett demokratiskt inflytande i skolan och inte bara jobba med principer. 

De har dock, till skillnad från Almgren, inte fått fram ett resultat som visar hur elevernas 

demokratiska inflytande kan påverka deras skolresultat. I teorin kan det verka som en bra och 

logisk slutsats att eleverna blir vana och uppskattande vid demokrati om de får medverka i 

den redan när de är yngre. Problematiken med skolan som en fungerande demokrati, som vi 

nämnt här ovan, kvarstår dock och bevisen talar för att det faktiskt underminerar syftet med 

att få eleverna positivt inställda till demokrati. 

 

Vad gäller inflytandet från kristen etik och västerländsk humanism i arbetet finns det två 

vägar att gå. Om man bara ser till Skola för bildning finns det ingen klar förklaring utav 

begreppet utan det är öppet för tolkning från lärarens sida. Men man kan även se till Anders 

Piltz bilaga där han förklarar hur begreppet kan tolkas. Man får inte glömma att Piltz endast 

figurerar i en bilaga och alltså inte tillhör själva utredningen. Att man ens har med hans bilaga 
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är antagligen för att kunna ha någonting att peka på när man fick kritik för valet av 

formulering, utan att behöva implementera det i läroplanen. 

 

Piltz tolkning utav begreppet kristen etik är intressant. Han klargör tidigt att det inte finns 

några unika etiska regler inom kristendomen, som du inte kan återfinna i andra religioner eller 

filosofier. Det andra han tycker är viktigt att poängtera är att etiken inte kräver att man är 

troende för att kunna användas, man behöver inte bekänna sig till den kristna trosläran för att 

kunna handla etiskt och han citerar Paulus när han säger att även hedningarna känner följer 

lagen trots att de inte känner till den. Men om det inte finns något unikt i den kristna etiken, 

varför omnämns den då överhuvudtaget tillsammans med ”västerländsk humanism”? Enligt 

Piltz är det hur man bygger upp en värdegrund som blir intressant istället. I en kristen etik är 

det i gemenskapen med andra människor som man lär sig att handla etiskt. Det kan handla om 

en familj, en skola, en kyrka eller ett samhälle, i alla grupper finner man etiska normer och 

värderingar samt får uppleva dem i praktiken. 

 

Thornberg tar i sin bok upp de problem som uppstå med den här typen av värdegrundsarbete. 

Han menar att när man skapar en miljö där värderingar existerar som en självklarhet, är det 

inte alltid självklart för eleverna vilka värderingar det är som uppmuntras. Poängen i det han 

säger är att alla elever kan ha olika värderingar med sig hemifrån, det kan handla om kultur, 

religion eller föräldrarnas värderingar. 

 

Vad säger forskningen om värdegrundsarbetet då? Följer det läroplanskommitteens vision om 

vad som ska förmedlas och hur det ska ske? Vad gäller innehållet i värdegrundsarbetet är det 

samma normer och värderingar som premieras i forskningen som i SOU, men forskarna har 

en tendens att se på uppdraget mer kritiskt och problematiserar det ofta. Tillexempel 

Thornberg rörande värderingar i konflikt, och Almgren gällande fostran kontra 

kunskapsförmedling. Trots detta är forskarna i arbetet eniga om att det är samma värderingar 

som ska förmedlas i skolan som de SOU presenterade. Dock verkar forskarna fokusera mer på 

demokratiaspekten än på de andra värderingarna. I Skola för lärande har demokratin en viss 

särställning, men inte i den utsträckning som återfinns i forskningen. Det som utmärkte 

arbetet med demokrati i SOU 1992:94 gentemot de andra värderingarna är att den återföljs av 

ett hur, där läroplanskommittén förklarar hur läraren ska lyckas med att förmedla idéen om 

demokrati och få eleverna positivt inställda till den. Vad var intentionen med detta? Jan 

Grannäs hävdar att skolans roll bland annat är att fostra en abstrakt medborgare, en människa 
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som harmonierar med samhället hen lever i. Detta skulle kunna innebära att staten anser att 

det är viktigare att utbilda demokrater än etiskt medvetna individer, men det är nog rimligare 

att anta att man från statens sida förväntar sig att de övriga värderingarna redan återfinns hos 

eleverna, att de redan fått med sig detta ifrån andra grupper som till exempel familjen. För 

som Anders Piltz skriver när han talar om att man utvecklar sin värdegrund tillsammans med 

andra människor i en grupp, är det oftast inte en grupp exklusivt man lär ifrån. Medan 

värderingar såsom respekt för andra människor eller idén om personligt ansvar är generella 

nog för att eleven ska ha kommit i kontakt med dem på annat håll, är de demokratiska 

värderingarna något som eleven kanske inte varit i kontakt med utanför skolan, i alla fall inte 

medvetet. 
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