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Inledning 

”Värdegrunden är inte läroplanens ’poesidel’. Värden har konsekvenser.” Detta påpekande 

görs i skolverkets publikation ”Ständigt, alltid!”, vilket är ett fördjupningskomplement till 

värdegrunden i Lpo 94.
1
 Är det så värdegrunden betraktas, som ett poetiskt komplement till 

läroplanen? Är det så som skolverket upplever att värdegrunden betraktas? Är det vad 

värdegrunden är? Åtskilliga artiklar har skrivits till värdegrundens försvar. Det pläderas flitigt 

för att den ska tas på större allvar av de som verkar i skolan. Borde det inte räcka med att den 

får inleda läroplanen för att den ska få legitimitet? Hur kommer det sig att något som, enligt 

egen utsago, är grundläggande för hela det svenska samhället, ska behöva försvaras av 

hundratals sidor kompletterande text (något som inte föräras de övriga delarna av Lgr11)? 

För att bättre förstå värdegrundens ambivalenta status som å ena sidan naturgiven, å andra 

sidan en giltighetsmässig ”underdog”, är det lämpligt att först bilda sig en uppfattning om vad 

värdegrunden är för något. Med det avses både det som värdegrunden gör anspråk på att vara, 

dess plats i skolan, samt substansen i nyckeluttryck som ”demokratiska värden”. De 

värderingar och den verklighetssyn som kan uttolkas ur texten kanske kan ge en förklaring till 

varför skolverket finner det nödvändigt att påpeka för oss att värdegrunden inte endast är fina 

ord utan att den har en given plats i skolverksamheten och att den även medför konsekvenser 

för lärares och elevers handlande. 

Syfte och frågeställningar 

Vad menas egentligen med värdegrund och vad rymmer begreppet? Uppsatsen avser att 

undersöka ramverket för skolans värdegrundsdiskurs genom att analysera några av de 

publikationer som skolverket gett ut på området. Utgångspunkten, samt fokus för uppsatsen, 

är värdegrunden i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 

11). Genom att försöka se vad som ryms inom ramarna för skolverkets värdegrundsbegrepp, 

vad som är centralt, vad som hamnar i periferin, samt vad som står utanför, inte omnämns 

eller aktivt ska motverkas så kommer förhoppningsvis en klarare bild av skolverkets 

styrdokument att framträda. Det kommer då att bli möjligt att se huruvida det finns 

inneboende motsättningar i texten, samt vad det är för syn på människan och hennes natur 

som döljer sig bakom formuleringarna. Vad är det för människor som skolan vill fostra? 

Stämmer den med skolverkets anspråk på att bygga en värdegrund utifrån kristen tradition och 

                                                           
1
 Skolverket (1999). Ständigt. Alltid! Kommentarmaterial om värdegrunden. Stockholm: Skolverket, 1999 

[http://www.skolverket.se/publikationer?id=521] 
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västerländsk humanism och vad innebär egentligen det? För att bringa klarhet i detta kommer 

följande tre frågeställningar att besvaras i uppsatsen. 

Vilka filosofiska skolor innefattas av värdegrundsbegreppet? 

Hur ser förhållandet mellan värdegrund och demokrati ut? 

Vad menas med kristen tradition och västerländsk humanism? 

Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar värdegrunden så som den är formulerad i Lgr 11 men det mesta av det 

kompletterande materialet från skolverket är skrivet innan den trädde i kraft.  Vid dessa 

artiklars tillkomst var det Lpo 94 som styrde verksamheten i skolans värld. Eftersom några av 

de centrala formuleringarna är i stort sett samma i Lpo 94 och Lgr 11 går det att analysera de 

punkter som är gemensamma för de båda läroplanernas värdegrund. Avgränsningen i tid kan 

således sägas sträcka sig från 1997 till 2011. Trots att Lgr 11 i skrivandets stund är tämligen 

ny och ännu inte fullt implementerad i skolan (vilket bidrar till den magra artikelskörden), så 

har jag valt att skriva om Lgr 11 eftersom den med största sannolikhet kommer att diktera 

villkoren för skolans verksamhet under en bra tid framöver. Själva värdegrundstexten är 

ganska omfattande och tar upp ett flertal områden som inte kommer att behandlas närmare i 

denna uppsats. Det centrala för uppsatsen är värdegrundsbegreppet med sina underliggande 

kategorier samt demokratibegreppet. Anledningen till att det sistnämnda begreppet ägnas 

utrymme beror på dess starka sammankoppling till värdegrunden. Den som önskar förstå 

något om skolans värdegrund bör således även reda ut vad som i skolans värld innefattas av, 

och menas med, demokrati. Materialet kommer till största delen att utgöras av 

forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar publicerade av skolverket. För att nyansera 

bilden av värdegrunden så kommer dessa artiklar att kompletteras av texter som har en mer 

utforskande och kritisk utgångspunkt. 

Metod 

För att blottlägga ramverket för vad som ryms inom värdegrundsbegreppet och hur det 

avspeglar sig i text så har diskursanalys utgjort uppsatsens huvudsakliga metod. Det är dock 

inte fråga om en renodlad diskursanalys utan metoden ska snarare ses som ett 

diskursanalytiskt anslag då uppsatsen inte är genomgående diskursanalytisk till sin karaktär. 

Det material som skolverket lagt ut på sin hemsida och som relaterar till värdegrundsfrågor 
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har utgjort basen för uppsatsens forskningsmaterial. Diskursanalyser kan se olika ut men 

generellt kan sägas att  

[...] det som vi ser som självklarheter i våra beteenden, till exempel i vårt tal men även i vår 

tystnad, i våra gester, i våra sociala umgängesformer, är beroende av socialt konstruerad kunskap 

ordnad i diskurser. Diskurserna är just ordningar för hur kunskap ska förstås och användas som 

tenderar att arrangera och disciplinera människor på en viss plats och vid en viss tid på liknande 

sätt. Men de är också platser för strid, för motstånd, för kamp om rätten att definiera vad som är 

sanning vid ett specifikt tillfälle.
2
 

Ett sådant socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till omvärlden, där flera olika tolkningar 

kan göra ett likvärdigt sanningsanspråk är alltså utgångspunkten för diskursanalytisk 

forskning. En diskurs har en dubbel roll, dels som meningsgivare men även som en sorts 

tankepolis, poängen är att diskurer styr människors sätt att tänka och handla.
3
 Det blir således 

intressant att undersöka vad olika synsätt förutsätter samt vad de får för konsekvenser. Det 

som skolverket publicerar måste skolans personal omsätta till något som kan användas som 

riktlinjer för verksamheten. I detta spänningsfält, mellan påbud och praktik, uppstår olika 

tolkningar då texten passerar genom uttolkarens diskursiva raster. Detta diskursiva raster formas 

i sin tur av auktoritära aktörer på området, i detta fall skolverket som i egenskap av 

värdegrundsförfattare har tolkningsföreträde. Diskursanalys innebär här alltså en läsning av texten 

som avser att ringa in avsändarens diskursiva ramverk, det vill säga vad som av skolverket 

anses vara rätt och riktigt, rimligt och sant. Detta påverkar sedan läsarens sätt att uppfatta 

verkligheten, särskilt eftersom läsaren i detta fall är en lärare som är ålagd att utverka de 

påbud som texten förmedlar. 

Vidare finns det en del problem med den diskursanalytiska metoden som bör beaktas. 

Diskursanalys [handlar] om att tydliggöra vad som är forskarens och vad som är studieobjektets 

sammanhangsförståelse eller tolkningsram. Annorlunda uttryckt: På vilken nivå ligger diskursen – 

och vems är den? I vilket sammanhang infogas diskursen – och vems är det? Därefter kommer 

frågan om när analysen är slutförd. Svaret från diskursanalytiskt håll är: aldrig. Frånvaron av en 

extern måttstock och avsaknaden av rationalistisk inställning till språket öppnar för ett ständigt 

välkomnande av nya förslag […]. Om språk är handling, om det inte finns någon position utanför 

                                                           
2
 Otterbeck, Jonas. Människor och makter 2.0 En introduktion till religionsvetenskap. Forskning i Halmstad 21 

Högskolan i Halmstad, 2010, 156 
3
 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva. Diskursanalys i praktiken. Malmö, Liber, 2007, 12 
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det diskursiva, då behöver också forskningen ta ett steg tillbaka från sin pretention att stå på 

neutral plats.
4
 

En diskursanalytisk metod gör alltså inget anspråk på neutralitet, det handlar snarare om att 

påvisa den specifika diskursens egenskaper och värderingar. Med ovanstående citat vill jag 

legitimera och förklara hur det kommer sig att jag i analysen intar en kritisk position till 

skolverkets texter. Diskursen blir tydligare om den ställs mot alternativa förslag samt kritiska 

frågor, vilka i sig är genererade inom min tolkningsram. I ljuset av detta blir frågan om 

forskningsneutralitet något som kan komma i konflikt med den diskursanalytiska metoden. 

Läsaren ska därför vara medveten om att invändningarnas syfte är att belysa diskursen snarare 

än att tala om hur något egentligen är eller borde vara. 

Eftersom skolverkets material, olika författare till trots, har en mycket enhetlig syn på 

värdegrunden så kan en diskursanalys vara en intressant metod att bearbeta det med. Att det 

råder konsensus inom detta material betyder ingalunda att relevant kritik mot skolans 

värdegrund inte publiceras, det publiceras bara inte av skolverket. Den kritiska diskussion 

som förs fram ifrågasätter inte värdegrunden i sig utan siktar in sig på exempelvis dess 

tillämpning i verksamheten.
5
 Värdegrundsarbetet utgör en slags normaliseringsprocess där 

eleven under sin grundskoleutbildning aktivt ska tillgodogöra sig en uppsättning normer och 

värderingar. Detta samtidigt som en av huvudpunkterna i värdegrunden är att lära sig att 

respektera olika åsikter. Eftersom värdegrundens innehåll framställs som självklart blir det ett 

intressant studieobjekt för undersökningar med diskursanalytisk metod. Ett sätt att tänka kring 

diskursanalys är att ”låta empirin och dess detaljer avgöra vad som är relevanta kategorier och 

definierade sanningar – för dem som yttrar dem.”
6
 Detta har även varit mitt huvudsakliga 

tillvägagångssätt i denna uppsats. Då Lgr 11 utgör uppsatsens empiri kommer stora delar av 

den att få utrymme på sidorna. Den kommer dock att vara uppdelad så att relevanta 

resonemang kan föras tematiskt med utgångspunkt i skolverkets centrala värdegrundsbegrepp. 

Inledningsvis kommer Lgr 11 och dess centrala begrepp att presenteras varefter den styckas 

upp och analyseras tematiskt. Därefter lyfts skolverkets filosofiska tankegods in i ett vidare 

perspektiv där det ses i ljuset av några av de dominerande filosofiska inriktningarna. 

Avslutningsvis diskuteras en del invändningar och problem innan resultatet presenteras. 

                                                           
4
 Ibid, 18 

5 Se exempelvis Häger, Andreas. Kamperin, Rosemarie. Toivo, Michael. Gemensamhet i mångfalden - En 
rapport om 32 skolors arbete med värdegrunden i praktisk tillämpning. Stockholm: Skolverket, 1999 
[http://www.skolverket.se/publikationer?id=511] 
6
 Börjesson & Palmblad. Diskursanalys i praktiken, 15 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=511%5d
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Tidigare forskning 

Skolans värdegrund är flitigt omskriven, särskilt med fokus på tillämpning. Det tycks finnas 

en oro från skolverkets sida att lärarkåren inte tar värdegrundarbetet på allvar då många av de 

texter som återfinns på deras hemsida uppmanar till värdegrundsarbete istället för att föra en 

mer förutsättningslös diskussion kring ämnet. En bok, som trots att den har några år på 

nacken, varit behjälplig vid uppsatsskrivandet är Kennert Orlenius Värdegrunden - finns 

den?.
7
 Även om Orlenius har en syn på människan som grundar sig i en kristen livsåskådning 

så låter han, oftast, inte sina personliga värderingar komma till uttryck i boken. 

I artikeln ”Ständigt, alltid! - kommentarer till skolans värdegrund”, utgiven av skolverket 

inleds texten med följande kommentar som visar på svårigheterna med att veta vad 

värdegrundens utformare avsåg. 

Det är alltid svårt att rekonstruera vilka tankar som låg bakom en text som skrevs för flera år 

sedan. Det handlar om minnets brister men också om tankars bearbetning. De tankar som fanns när 

texten skrevs har naturligtvis förändrats och ibland förädlats. Än svårare är det, när texten är en 

produkt av ett kollektivt arbete. I denna artikel kommer vi att behandla tankar kring 

Läroplankommitténs ställningstaganden kring begreppet värdegrund. Det är vår rekonstruktion och 

måste så uppfattas.
8
 

Detta kommentarmaterial är alltså ett försök att rekonstruera vad värdegrundens skapare 

avsåg med sin text vilket gör att min användning av denna text blir en tolkning av en tolkning. 

Det må så vara, men det reser frågor kring huruvida detta gäller för fler av skolverkets 

publikationer på området. För uppsatsens del kan det komma att innebära att en rad olika 

tolkningar får komma till tals vilket eventuellt ger en splittrad bild av vad värdegrunden avser. 

Det ska dock påpekas att detta kommentarmaterial avser den föregående värdegrunden, som 

visserligen i stort är den samma som Lgr 11. Skolverket har publicerat en artikel med namnet 

”Gemensamhet i mångfalden” där kritik mot värdegrunden förekommer. Detta gör den till ett 

intressant komplement eftersom den beskriver värdegrunden som en, på flera områden 

problematisk, paradox. Den tar sin utgångspunkt i en undersökning där utvecklingsarbetet på 

270 skolor följdes under en tvåårsperiod. Det är med andra ord en undersökning där 

värdegrundens praktik blir belyst. På samma område finns även artikeln ”Redovisning av 

uppdrag om skolans värdegrund” publicerad. Den grundar sig i en forskarstudie som pekar på problem 

som genereras i relation till värdegrunden. Även om den, precis som övriga artiklar, påpekar att 

värdegrunden inte får relativiseras så ser forskarna i studien ett behov av reflektion kring 

                                                           
7
 Orlenius, Kennert. Värdegrunden – finns den?. Stockholm 2001 

8
 Skolverket (1999), 7 
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värdegrunden. Skolverket har även publicerat sin dokumentation av värdegrundsuppdraget i 

vilken de problem som möter värdegrunden ute i verksamheten belyses. Den utgör 

tillsammans med ”En fördjupad studie om värdegrunden”, ”Samtal om förskolors och skolors 

demokratiska uppdrag”, ”Med demokratin som uppdrag – en temabild om värdegrunden” och 

”Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i skolan” den huvudsakliga litteraturen som 

använts för att visa på skolverkets tankar kring värdegrunden. 

 

För att definiera den kristna etiken, positionera den i förhållande till humanismen, och på så 

vis skapa en tydligare bild av dess plats i värdegrunden, har jag begagnat mig av Carl-Henric 

Grenholms bok Bortom Humanismen – En studie i kristen etik. Boken redogör tydligt för 

likheter och skillnader mellan dels olika humanistiska synsätt, dels mellan humanismen och 

den kristna etiken samt mellan olika varianter av kristen etik. 

Avslutningsvis har jag velat sätta värdegrunden i relation till ett övergripande resonemang om 

samhällets fostransanspråk. Sociologen Zygmunt Bauman anlägger i sin eminenta bok 

Auschwitz och det moderna samhället ett sociologiskt perspektiv på samhället och dess moral. 

Även om boken har några år på nacken så har tankegodset inte förlorat i giltighet och 

relevans. Här ställs intressanta frågor om samhällets roll som moralproducent. Trots att boken 

inte handlar specifikt om skolan så är den användbar för den som vill sätta skolans fostrande 

roll i ett större sammanhang. 

Materialet 

Lgr 11 innehåller ingen diskussion om värdegrunden eftersom det är ett styrdokument vars 

syfte är att tala om för läsaren vad som gäller, snarare än varför. Skolverkets 

fördjupningsrapporter innehåller inte någon kritisk debatt av värdegrunden utan förklarar 

snarare för läsaren hur den är avsedd att användas. Det rör sig även om undersökningar av hur 

värdegrunden används i verksamheten samt kommentarer till detta. En artikel är exempelvis 

en sammanfattning från en forskarföreläsning.
9
 Det rör sig således om artiklar med aningen 

olika utgångspunkt men gemensamt för dem är att ingen intar ett problematiserande 

förhållningssätt till värdegrundens varande eller icke varande. De problem som existerar anses 

inte bero på värdegrunden i sig utan på en uppsjö av andra faktorer såsom exempelvis 

tillämpning. Avsaknaden av en nyanserad diskussion kring värdegrundens 

existensberättigande berövar uppsatsen ett intressant undersökningsmaterial. 

                                                           
9 Skolverket (2000 b). Skolverkets nationella konferens om värdegrunden: Samtala, tro på mångfalden, var 

oense, minns, avstå inte makten, håll koll, håll ut. Stockholm: Skolverket, 2000 
[http://www.skolverket.se/publikationer?id=790] 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=790%5d
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Historisk bakgrund 

För att förstå varför värdegrunden ser ut som den gör och sätta i denna i ett större 

sammanhang behöver vi veta något om svensk skolpolitik under 1900-talet. Som svar på 

rapporter om ökad mobbing i skolan under 1990-talet så gjordes ansatser för att stärka skolans 

värdegrund.
10

 Det föreslogs att ett särskilt kärnämne, "etik och moral", skulle ersätta 

religionskunskap, samhällskunskap och en del historia i gymnasieskolan. Det sades att det 

inom dessa ämnen inte fanns tid nog för att få till stånd en fruktbar undervisning om 

värdegrunden. Det som ledde fram till förslaget hade sin grund i att regeringen uppfattade 

svenska ungdomars kunskaper kring förintelsen som bristfälliga. En åtgärd var skapandet av 

"Levande historia" projektet. Skolverket fick dessutom i uppdrag att utreda hur 

undervisningen i nutidshistoria såg ut. Detta ledde till en rapport som visade att det fanns ett 

starkt intresse för nutidshistoria samtidigt som lärarna uppfattade att deras tid inte medgav 

infogandet av värdegrundsfrågor i historieämnet. Det pekades på att historieämnet 

framgångsrikt skulle kunna tjänstgöra som det centrala ämnet för värdegrundsundervisningen, 

samtidigt avvisades tanken på ett sammanslaget etik och moralämne. 

Utbildningsdepartementet struntade dock i detta och skickade ut förslaget om ett 

sammanslaget ämne på remiss. Efter att remissinstanserna sågat förslaget sansade sig 

utbildningsdepartementet och föreslog i stället att historia skulle göra till kärnämne. 

I äldre tider dominerade kyrkans kunskapssyn och moral innehållet i skolundervisningen, men 

i och med demokratins genombrott kom fokus i stället att hamna på att förmedla de kunskaper 

som individen behövde för att kunna uppfylla sina medborgerliga plikter. Även om 

kunskapsinnehållet skiftade så dröjde det innan kyrkans moral utmanades, och så småningom 

ersattes, av den humanistiska etik som skulle komma att utgöra värdegrunden. Det har enda 

sedan den första skollagen 1962 fram till 2010 års skollag stått skrivet att skolan inte endast 

ska förmedla kunskaper utan även värden. Värderingar står alltså jämsides kunskaper i fråga 

om relevans.
11

 

Från mitten av 1960-talet till början av 1980-talet togs en rad beslut med, i förhållande till tidigare, 

en delvis annan innebörd i begreppen demokrati och jämlikhet. Tyngdpunkten försköts från det 

olikartade till det enhetliga och alltmer uttryckt som en yttre konkret enhetlighet. Värnandet av 

demokratin ansågs nödvändiggöra arbete i heterogena grupper. Grundskolans individualisering 

                                                           
10

 Larsson, H.A. Mot bättre vetande – En svensk skolhistoria. Stockholm, SNS, 2011, 108f 
11

 Ibid, 11f 
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övergick till generella regler, lika för alla [...]
12 

Läroplanskommittén såg dock såhär på saken. 

Den värdegrund läroplanen anger inrymmer inga nya värden. Det finns en klar kontinuitet mellan 

nuvarande och tidigare läroplaner. Det nya är tydliggörandet av skillnader mellan värden och mål. 

Det fanns en djup samstämmighet i grundläggande värden – det som svarar mot det som nu kallas 

värdegrund– i de tidigare läroplanerna, även om de tillkommit vid olika tider och språk och form 

skilde sig.
13

 

En viss skillnad kan här anas i synen på huruvida värdegrunden omformats eller varit konstant 

över tid vad gäller värdenas innebörd. Läroplanskommittén väljer att betona likheterna och 

kontinuiteten mellan nuvarande och tidigare läroplaner och omnämner inte en eventuell 

förändring av värdenas innebörd. Att undersöka huruvida värdegrundens värden har kommit 

att betyda olika saker i olika tid finns det tyvärr inte utrymme för inom denna uppsats ramar. 

Värdegrunden i LGR 11 

Eftersom Lgr 11 är det dokument som utgör empirin i denna uppsats inleds 

värdegrundsanalysen med detta centrala dokument. Innehållet sammanfattas på följande sätt. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. […] främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. […] Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan 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 i skolan ska vara icke-konfessionell. […] Alla som verkar i 

skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta 

avstånd från det som strider mot dem.
14

 

En del skrivningar kan dock tyckas motstridiga, exempelvis formulerar sig skolverket såhär. 

Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att 

barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. […] Skolan ska 
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13
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14
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aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 

värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
15

 

Vad avser skolverket med ”vårt samhälles gemensamma värderingar”? Om de menar att dessa 

värderingar skulle vara de ovannämnda humanistiska tankarna så kan elevernas föräldrar inte 

skicka sina barn till skolan utan att de blir påverkade till förmån för den inriktningen. Tvärtom 

så står det uttryckligen att skolan aktivt ska påverka eleverna att anamma dessa värden. Detta 

signalerar en syn på den västerländska humanismen som så självklar och positivt laddad att 

den inte över huvud taget ens bör ses som en särskild åskådning i skolverkets ögon. Det 

behövs inte mer än rudimentära kunskaper i etik för att inse att detta är problematiskt, vilket 

jag kommer att återkomma till senare. Lärarens ansvar för att implementera värdegrunden 

slutar inte med att övertyga eleverna om att det är den rätta moralfilosofin. 

Läraren ska […] samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och för samarbete.
16

 

Även föräldrarna behöver gå med på värdegrundens villkor och detta ansvar vilar på lärarens 

axlar. Värdegrundsarbetet tränger sig alltså även in i hemmet och är en förutsättning för 

samarbetet mellan hem och skola i fostransfrågor. Det är det som värdegrundens huvudsyfte; 

att fostra goda samhällsmedborgare. 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.
17

 

Jag ska återkomma till begreppet ”grundläggande värden” senare i texten, för tillfället nöjer 

jag mig med att konstatera att Lgr 11 har ett brett fostransanspråk. För att på bästa sätt fostra 

eleverna och förbereda dem inför livet ska undervisningen, enligt Lgr 11, utgå från följande 

fyra perspektiv. 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt 

perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt 

utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 

för att skapa hållbar utveckling. 
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Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta 

kontakter över kultur - och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att 

utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet 

ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra 

personliga ställningstaganden.
18

 

Genom att kunna sin historia kan eleverna förstå sin samtid, bereda sig för framtiden samt 

utveckla sitt dynamiska tänkande menar skolverket. Eleven ska även lära sig hur människans 

sätt att leva påverkar miljön, hur globaliseringen skärper kraven på internationell solidaritet 

och förståelse för olika kulturella uttryck. Slutligen ska ett etiskt perspektiv genomsyra 

verksamheten och hjälpa eleven att utveckla sin förmåga till välgrundade ställningstaganden. 

Alla dessa perspektiv går att bryta ned till olika uppfattningar om värden. Miljöperspektivet 

och det internationella perspektivet är på grund av globaliseringen intimt förknippade med 

varandra medan det etiska perspektivet blir en integrerad del i helheten och det historiska 

perspektivet får utgöra fonden mot vilket allt ska ses. Det internationella perspektivet, med 

ambitionen att skapa gränsöverskridande solidaritet, stämmer väl överrens med 

värdegrundens mål att utveckla solidaritet med svaga och utsatta grupper. Kopplat till 

miljöperspektivet uppstår en mängd frågor kring individens personliga ansvar vilket kan 

medföra ställningstaganden som kommer på kollisionskurs med andra grundläggande värden 

som exempelvis individens fri och rättigheter. 

Centrala begrepp 

Vad är egentligen en värdegrund och varför ska vi ha en? På en konferens om värdegrunden 

uttryckte sig år 2001 skolverkets generaldirektör Mats Ekholm på följande vis. 

I det här landet har vi bestämt oss för att vi ska ha en skola som ett slags instrument för att påverka 

människorna som finns i vårt samhälle, så att vi får en gemensam grund, så att vi kan fortsätta vara 

ett samhälle. Vi måste minnas vad själva grundvalen är; uppdraget som skolan har är att tjäna 

överlevnaden på lång sikt, bildandet av samhällen där överlevnadsproblematiken är central, 

grundad på både välfärd och demokrati och kulturell kvalitet. Det handlar om varför vi organiserar 

oss.
19
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En gemensam grund utgör enligt utsagan en av förutsättningarna för att vi över huvud taget 

ska kunna fortleva som samhälle. Denna gemensamma grund utgörs av en uppsättning 

centrala begrepp som kommer att granskas nedan. Som vi ska se så är demokratibegreppet, på 

vilket hela skolans värdegrund vilar, mycket omfattande och det blandar sig med begreppet 

värden. Dessa används omväxlande och i olika konstellationer för att ge uttryck åt ungefär 

samma sak vilket ibland kan få dem att kännas diffusa. Under rubriken ”Skolans 

demokratibegrepp” kommer därför åtskillig tid att läggas på att förklara detta centrala 

begrepp. 

Skolans demokratibegrepp 

Det framstår tydligt att värdegrunden i skolan är ett instrument för att lära eleverna om 

demokrati och demokratiuppdraget överskuggar allt annat innehåll i värdegrunden. Men vad 

avser Lgr 11 med demokrati och hur ser demokratibegrepp ut? 

Skolverket sätter läraren i en position där diskussionen kring etik och moral måste föras med 

utgångspunkt i följande. 

Värdegrunden i läroplanerna tar alltså sin utgångspunkt i de värden som tillskrivits demokrati, t.ex. 

människors lika värde, människolivets okränkbarhet, frihet, solidaritet och respekt. Dessa värden 

är fasta och kan inte kompromissas bort. [...] Etiken står för vad som anses vara gott i samhället 

och är till stora delar oberoende av tid, religion, tradition och kultur.
20

 

Värdena är inte förhandlingsbara utan tycks snarare naturgivna och universella, oförytterliga, 

för att använda ett av skolverkets återkommande omdömen om dem.
21

 Hur förhåller det sig 

egentligen med detta? Är etiken i stort oberoende av tid, religion, tradition och kultur? Jag har 

kraftiga invändningar mot detta, dock kan den frågan lämnas därhän till förmån för en, för 

uppsatsen intressantare reflektion; varför framställa etiken som universell och oföränderlig? 

Med en sådan formulering så sätts värdegrunden in i en större, världsomspännande och 

uråldrig helhet som skänker den ett stort mått av legitimitet. Humaniora har under sin 

framväxt som vetenskaplig disciplin behövt förhålla sig till naturvetenskapen, vilken även 

fick stå som förebild med sina vetenskapliga metoder. För att vinna legitimitet har därför 

naturvetenskapens anspråk på lagbundenhet och universalism ibland anammats av 
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humanvetenskapen.
22

 Att framställa värdegrundens etiska ursprung i termer av naturgivenhet 

ligger i linje med detta sätt att tänka. Skolverket framhäver dock vikten av samtal som en 

utgångspunkt för demokratin. Följande citat skulle dock kunna tolkas som ett uttryck för att 

åsikter får framföras så länge de är på rätt sida av värdegrunden. 

En verksamhet som öppnar möjligheter för demokratiska samtal, där värden och normer kan brytas 

mot varandra och därmed åstadkomma utveckling, innebär dock inte att alla åsikter och uttryck 

skall tolereras. Det är viktigt att skilja mellan barns och ungas sociala utveckling, och den 

värdegrund som är beslutad och skall gälla. Läroplanernas värdegrund får inte relativiseras.
23

 

Ett problem med ett sådant förhållningssätt skulle kunna vara risken för att elevernas 

uppfattning om vad det demokratiska samtalet innebär reduceras. Eleven befinner sig redan i 

en, i förhållande till läraren, underordnad maktposition på många plan och är dessutom i en 

beroendeställning till läraren eftersom denna sätter elevens betyg. Det ligger något paradoxalt 

i att vilja främja ett demokratiskt samtal då den ena parten står för en uppfattning som per 

definition inte kan vara felaktig. De ovanstående citaten innebär att hela den postmoderna 

traditionen avfärdas och ogiltigförklaras. Även om begreppet postmodernism är mycket 

omfattande så kan en definition vara på sin plats. 

”Postmodernism” hänför sig således till kulturella och intellektuella fenomen. Ett sådant fenomen 

är att man inom vetenskapsfilosofin överger ”fundamentalismen”, uppfattningen att vetenskapen 

bygger på en fast grund av iakttagbara fakta. Förutom detta ifrågasätter postmodernismen alla 

upplysningens centrala utfästelser. Ett andra fenomen är åtföljande sammanbrott för kunskaps-, 

smak- och åsiktshierarkierna och intresset för det lokala i stället för det universella.
24

 

Den som argumenterar utifrån en postmodern tradition och väljer att ifrågasätta de absoluta 

sanningarnas existens bör enligt läroplanen inte arbeta i skolan. 

Som jag ser det så finns det tre olika betydelser av demokrati i skolans värld. Vi har dels 

demokrati som en del av undervisningen om hur landet Sverige styrs, med rösträtt, riksdag 

och regering med mera. Sedan har vi en aspekt som inte avser demokratins abstrakta form 

utan snarare dess funktion och innehåll. Eleverna får lära sig ansvar genom medbestämmande. 

För det tredje så talas det om demokratiska värderingar vilket är en sorts universallösning som 

hjälper mot det mesta. Det exakta innehållet är svårt att greppa men det rör sig om en mixtur 

av diverse etiska filosofier, vilket jag kommer att återkomma till längre fram. Begreppets 
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innebörd blir i skoldiskursen ett verktyg som syftar på att främja jämlikhet genom att tala om 

allas lika värde, lära ut ansvar, förankra samhällsordningen och skapa moralfilosofiskt 

konsensus. Demokrati blir, i denna form, kittet som håller samhället samman, det enda 

otvetydigt goda som alla kan sluta upp runt som en minsta gemensamma nämnare. Skolverket 

förhåller sig således kritisk till att demokratibegreppet ute i verksamheten i många fall 

reduceras till klassråd och individuella beslut som eleven kan ta för att påverka sin skolgång. 

I en demokratisk skola måste både demokratin som form och innehåll 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 elevinflytande. Ofta har skolan ett 

instrumentellt förhållningssätt till elevinflytande och formen har ibland blivit viktigare än 

innehållet. [...] En tolkning av skoldemokrati och elevinflytande som lägger tyngdpunkten på de 

formella strukturerna, tycker vi är en för snäv syn på vad demokrati och värdegrund innebär.
25

 

Demokratibegreppet är ambivalent, för samtidigt som det tycks lika självklart som 

gravitationskraften så upplevs det samtidigt som hotat. Detta hot, som skolverket upplever 

det, kommer från flera olika håll. Dels bidrar invandringen av utomeuropeiska elever till att 

skolan upplever sig behöva en gemensam värdegrund, men även förekomsten av subkulturer 

(vilka inte definieras närmare) nämns som en orsak.
26

 Skolverket hänvisar vidare till 

undersökningar i samhället som bland annat har visat att nästan 50 % av den svenska 

befolkningen vid undersökningstillfället var för dödsstraff.
27

 Detta ses som ett tecken på att 

respekten för människovärdet är ifrågasatt och således behöver förstärkas. I många av de 

texter skolverket publicerat så betonas att eleven ska lära sig att ta hänsyn till och respektera 

oliktänkande. Visar skolan eleven samma hänsyn? Även om eleverna uppmuntras till att ha 

olika åsikter och ta ställning och argumentera för sin sak så ska skolan försöka få eleverna att 

erövra de grundläggande värdena (vilka beskrivs närmare nedan). Skolan har med andra ord 

lyckats uppnå sin värdegrundsmålsättning den dag eleven tar värdegrunden till sitt hjärta och 

låter den ersätta tidigare filosofiskt tankegods som de primära referensramarna för individens 

verklighetsuppfattning. Vikten av att eleven inte bara intellektuellt kan förstå värdegrundens 

logik och se den som en av många likvärdiga synsätt utan även anammar den betonas särskilt. 

Poängen med detta är exempelvis att eleven inte ska agera utifrån värdegrundens normer 
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endast i klassrummet utan i alla de sociala miljöer som skolan härbärgerar, vilket i sin tur 

bidrar till minskad risk för kränkande behandling.
28

 Den starka sammankopplingen mellan 

begreppen ”grundläggande värden” och ”demokrati” hjälper till att befästa dessa 

grundläggande värdens oomtvistliga status. De grundläggande värdenas innehåll 

problematiseras därför aldrig eftersom de hela tiden ses som en hörnsten för demokratifostran. 

Är det förenligt med demokrati att under nio års grundskola aktivt verka för en likriktad 

livsåskådning? Är det ens önskvärt? 

Det demokratiska uppdraget som skolan är ålagt lämnar en hel del tolkningsfrihet. Orlenius 

påpekar då han talar om civil olydnad, att synen på demokratiuppdraget är beroende av 

lärarens syn på vad skolningens syfte är samt på vad som ryms inom demokratibegreppet. 

Är uppdraget att fostra barn och ungdomar så att de ska anpassas till det etablerade samhället och 

verka som lojala medborgare? Eller ska de fostras till samhällskritiska förnyare? Det som för vissa 

lärare (och andra samhällsmedborgare) kan uppfattas som anti-demokratiska yttringar, kan av 

andra bedömas som hög grad av demokratimedvetande och ansvarsfullt samhällsengagemang.
29

 

Lgr 11 fastslår att eleverna ska uppmuntras att framföra olika åsikter, göra personliga 

ställningstaganden, tänka kritiskt och fundera över vilka konsekvenser deras ståndpunkt får i 

praktiken. Samtidigt som de även formulerar uppdraget på följande sätt. 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 

värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. […] Skolan har i uppdrag att 

överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för 

att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram alla i samhället behöver.
30 

Läraren skulle kunna välja att ta fasta på sin roll som överförare av värden och traditioner. Då 

blir eleven, som i Orlenius exempel ovan, utlämnad åt lärarens tolkningar. En elev är 

visserligen alltid utlämnad åt lärarens världsbild och uppfattningar på så vis att läraren styr 

undervisningens upplägg och i stort även bestämmer vilka delar av ämnesstoffet som ska få ta 

plats. Som påpekas från olika håll så är en förutsättning för demokratins utveckling att vi 

tillåts att vara oeniga. Skolverket tycks med sina formuleringar om att eleverna ska 

uppmuntras att tänka fritt slingra sig undan anklagelser om värdegrundsfundamentalism 

samtidigt som mycket i Lgr 11 kan tolkas som uttryck för just en sådan fundamentalism. 
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Skulle det vara att kapitulera inför någon form av moralisk och värdemässig anarki om skolan 

avsade sig visionen om att skapa medborgare som lyder under samma föreställningar om vad 

som är rätt och fel, samt hade andra motiveringar till sitt handlande än de som föreskrivits? 

Även om skolverket använder sig av ordet demokrati så ofta det går, som en sorts universal 

och oomtvistlig auktoritet, för att skänka legitimitet åt, eller fördöma, diverse företeelser, så 

finns det även en mer praktisk sida av begreppet. 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 

att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom 

att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, 

teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.
31 

Här används demokrati som en beskrivning av ett arbetssätt grundat på medbestämmande och 

inflytande, vilket åsyftar att öva upp förmågan att ta ansvar. 

Demokrati blir ett paraplybegrepp som kommer att omfatta även etiken. I ”Med demokratin 

som uppdrag – en temabild om värdegrunden” konstateras följande. 

Även om förutsättningarna inte alltid är de bästa förefaller de flesta eleverna ha demokratiska 

värderingar. Men värderingarna är många gånger inte förankrade på djupet. Barn och unga har 

svårt att argumentera för och stå upp för dem i faktiska situationer. Det är stor skillnad mellan att 

på ett teoretiskt och abstrakt plan lära sig om demokrati, och att omfatta demokratiska värden och 

därmed också kunna försvara dem när de utmanas. Detta förklarar också förekomsten av 

kränkande behandling.
32

 

Här avses med demokrati alltså inte styrelseskicket utan en uppsättning värden som anses vara 

knutna till demokratin. Elevernas oförmåga att på ett djupare plan tillägna sig kunskaper om 

och förståelse för demokrati anges som förklaring till att det förekommer kränkande 

behandling i skolorna. Demokrati börjar, i skoverkets regi, att anta formen av en etisk filosofi. 

Men vad innehåller denna etiska filosofi då? Finns det anledningar till att eleverna uppvisar 

svårigheter med att argumentera för dess giltighet i praktiken? Detta kommer jag att titta 

närmare på under rubriken ”Filosofisk förankring”.  
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Grundläggande värden 

Grundläggande värden är kanske den mest problematiska, samt den mest centrala, 

formuleringen i texten och således kräver den extra uppmärksamhet. Det är snarast att 

betrakta som likvärdigt med begreppet ”demokratiska värden” och används omväxlande i 

texten. Såhär lyder ett utdrag ur Lgr 11. 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan 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 i skolan ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
33

 

När skolverket talar om grundläggande värden så utgår de ifrån att dessa värden omfattar hela 

det svenska folket. Dessa värden är normen, inte bara för skolans verksamhet utan för hela det 

svenska samhället. 

Läraren ska […] klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet. […] [Eleven] kan använda sig av ett kritiskt tänkande 

och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden 
34

 

Hur ska vi se på ett begrepp som ”det svenska samhällets värdegrund”? Det behöver ju 

knappast påpekas att nio miljoner människor har livsåskådningar som skiljer sig åt. Begreppet 

blir således ett uttryck för en strävan mot en filosofisk likriktning, en önskan om hur 

samhället bör se ut snarare än en beskrivning av det. Det är normerande och det är inte 

förhandlingsbart huruvida läraren ska förhålla sig till detta. Låt oss nu åter anknyta till en av 

formuleringarna i läroplanen. 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
35
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Dessa värden lämnar dock utrymme för mycket egen tolkning, exempelvis så skulle en lärare 

som anser att människolivets okränkbarhet går före individens frihet kunna propagera för att 

abort är fel. (Skulle anförandet få karaktären av ”i Sverige så tycker vi att…”?) Läraren ska 

diskutera med eleverna och dessa förväntas förvärva kunskaper i kritiskt tänkande samt 

utveckla egna ståndpunkter, men utgångspunkten för rätt och fel är redan fastslagen. Skulle 

det inte kunna existera flera parallella likvärdiga värdegrunder? Följande exempel belyser hur 

skolans värdegrundstänk kan ställa till med problem.  

Andra exempel är diskussioner om svårigheter att få nyanställda lärare att ställa upp på en 

gemensam värdegrund, eller vikten av att ha en gemensam värdegrund innan man kan engagera sig 

internationellt. Detta tyder alltså på att elevernas föräldrar, nya lärare eller människor i andra 

länder inte antas ha samma värdegrund. De av ordet värdegrund nybildade och på flera av 

projektskolorna förekommande termerna ”värdegrundare” eller ”värdegrundande”, t.ex. i 

formuleringen en ”skolan som värdegrundare”, pekar i samma riktning. De uttrycker att 

”värdegrunden” är något som ska förmedlas, läras ut till eleverna, som alltså inte heller antas ha 

samma värdegrund, utan antingen har en annan värdegrund eller ingen alls. Å andra sidan talar 

man också på några skolor om ”värdegrunder”, i flertal.
36 

Att anta att människor utanför skolans värld inte har någon värdegrund eller möjligtvis ”fel” 

värdegrund och därför behöver bildas kan ses som ett uttryck för en sorts paternalism som kan 

uppfattas som kränkande. Inte på grund av värdegrunden i sig utan på grund av skolans 

inställning till hur människor utanför verksamheten uppfattar sin verklighet. Skolan står för 

det som är värdemässigt rätt och gott, andra uppfattningar ska respekteras men genom skolans 

försyn ersättas med värdegrunden. 

Det kan tyckas oroväckande men vi bör fråga oss om inte skolverkets formuleringar i första 

hand syftar mot ett antal specifika punkter, nämligen förebyggandet av kränkande behandling 

och diskriminering, utvecklandet av förståelse för oliktänkande samt demokratifostran. Dessa 

värden är förmodligen inte särskilt problematiska för flertalet medborgare i det svenska 

samhället, att en del av skolpersonalen ute i verksamheten tycks ha ett oreflekterat 

förhållningssätt till det övriga samhällets förmåga att konstruera demokratiska värderingar är 

bara delvis en produkt av värdegrundens formuleringar. Läroplanskommitténs egen 

formulering av motiveringen till varför värdena är att betrakta som oförytterliga lyder som 

följer. 
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Sådana värden kan kallas oförytterliga. Oförytterliga värden är de som i en given kulturkrets gäller 

under alla omständigheter. De utgör medborgarnas samfällda moraliska fond som egentligen inte 

behöver motiveras med målrationella argument. Ingen kan med hänvisning till arbetslivets 

förändrade krav eller till nya rön om undervisningens inlärningsresultat hävda att nu har det ena 

eller andra oförytterliga värdet satts ur spel. Värden är i kraft oavsett om de i enskilda fall kan te 

sig opraktiska, oekonomiska eller onyttiga.
37

 

Det finns en föreställning om en historisk kontinuitet som används för att legitimera värdenas 

givna plats i vårt samhälle. Vi, i det här fallet det svenska folket, har genom en historisk 

progression med rötterna i antiken nu nått fram till dessa universella, oomtvistliga, djupt 

förankrade värden. 

De normer skolans verksamhet skall bygga på; såsom respekt för människans egenvärde och 

integritet, individens frihet, livets okränkbarhet, omsorgen om de som har det svårt, det personliga 

ansvaret, har en djup förankring i vårt land och vår kultur. Det är normer som således har djupa 

rötter i vår historiska utveckling; antikens kulturbidrag, kristen etik, humanism och upplysning. 

Skolan har i sin kunskapsförmedlande uppgift en viktig roll i att hävda dessa värden och ge en 

förståelse för hur de vuxit fram och fått en förankring i vårt land.
38 

Det kan ses som ett uttryck för klassisk humanism, tanken om den mänskliga progressionen, 

den röda tråd som binder samman den upphöjda antiken (förpassar medeltiden till 

parentesen), med upplysningen och humanismens genombrott i harmoni och samförstånd med 

den kristna etiken. Många skruvar kanske lite besvärat på sig inför en sådan historiesyn och 

det med rätta. En historiesyn där dagens samhälle ses som produkten av en sorts social 

evolution som sett till att skapa den bästa av världar genom en linjär färd från en mörk dåtid 

till ett upplyst nu ställer nog få upp på. Kristendomen var under medeltiden inte humanismens 

vapenbroder utan snarare ett problem, eller snarare så var det humanismens fokus på 

individen som ställde till med problem för kyrkan.
39

 Mer om detta senare, under rubriken 

”Vad är humanism?”. Låt oss nu titta närmare på de olika grundläggande värdena som utgör 

skolans, och det svenska samhällets värdegrund. 

Människolivets okränkbarhet 
De två första punkterna, människolivets okränkbarhet samt individens frihet och integritet 

rymmer inneboende motsättningar som inte uppmärksammas i skolverkets texter. Om 

människolivet är okränkbart så kan detta tolkas som att det är fel med abort och dödshjälp 
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samt att veganer och andra som inte ställer upp på människorasens överhöghet har fel, vilket 

påpekas av etikern Torbjörn Tännsjö i en intervju om skolans värdegrund.
40

 Det beror ju 

såklart på vad vi menar med okränkbarhet samt vad vi menar med människoliv. Ordet 

människoliv utesluter, till att börja med, alla andra former av liv, de är kränkbara. Människan 

sätts i centrum och upphöjs över resten av skapelsen i enlighet med den kristna och 

humanistiska etik som värdegrunden vilar på. Men vad bör räknas som människoliv? Ska vi 

förstå ”kristen tradition” som att människolivet börjar vid befruktningsögonblicket? Hur 

ställer sig värdegrunden till frågan huruvida det är rätt att ta ett människoliv för att rädda flera 

andra? Det kan tyckas som om dessa frågor missar ämnet men jag vill påpeka att eftersom 

skolan gör anspråk på moralfilosofisk fostran genom sin hybridetik så bör den, om den ska tas 

på allvar, kunna ge konsekvent vägledning. Skolverket kan knappast uttrycka välbefogad oro 

över att eleverna inte kan praktisera värdegrundsetiken om den samtidigt saknar relevanta 

svar. Så hur förhåller det sig då? 

Individens frihet och integritet 
När skolverket talar om individens frihet så kan detta innebära olika saker. Det skulle kunna 

betraktas som ett värnande om de specifika grundlagsstadgade friheter som vi har i Sverige. 

Det skulle även kunna vara frukten av en klassisk humanistisk världsbild där människans fria 

vilja ses som ett av artens adelsmärken och någonting som ska värnas därför att det är en av 

hörnstenarna i det som skiljer oss från de övriga djuren. Det har ju från forskningshåll 

påpekats att begreppet ”fri vilja” är väldigt problematiskt.
41

 I vilken utsträckning kan 

individen sägas ha en fri vilja, och frihet från/till vad? Om vi inte har en fri vilja i den vanliga 

bemärkelsen; vad får det för konsekvenser för moralen? Dessa frågor ska dock inte behandlas 

här, däremot kan det vara värt att fundera över det första ordet i ovanstående rubrik; 

”individens”, vilket säger något om diskursen. Både den kristna etiken och den klassiska 

humanismen ser varje individuell människa som unik och värdefull, dock med vissa 

skillnader. 

En skillnad mellan traditionell humanistisk och kristen människosyn är att den förra ser varje 

människa som unik och att det inte finns något högre värde än människan. […] Kristen 

människosyn betonar också det unika och människans egenvärde, men med tillägget att allt detta 

har sin förankring i skapelsen genom Gud.
42 
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Om människan, som inom den klassiska humanismen, ses som alltings måttstock blir hennes 

frihet och integritet av yttersta vikt eftersom hennes handlingar är normerande för moralen. 

Människan är fri att välja väg i livet och har till sin hjälp sitt förnuft vilket kommer att se till 

att hon kan förstå vad som är rätt och fel. Således hamnar hela ansvarsbördan på individen, 

som ju aldrig kan skjuta över ansvaret för sina handlingar på någon/något annat. 

Vi har organiserat vårt samhälle så att de individuella friheterna regleras på en mängd olika 

områden. Detta reser frågor av typen; hur ska man exempelvis se på åsiktsfriheten och 

värdegrunden? Är värdena naturgivna? Det samma gäller för begreppet rättigheter; Vad 

åsyftas med rättigheter? Är det rättigheter i juridisk bemärkelse eller är det moraliska 

rättigheter härledda från en filosofisk tradition av rättighetstänkande? När de mänskliga 

rättigheterna åberopas som något som ska värnas och respekteras syftar skolverket på de 

mänskliga rättigheter som finns i FN:s rättighetskatalog. Det är dock rimligt att anta att 

majoriteten av den svenska grundskolelärarkåren inte känner de 30 artiklarna utantill och att 

de inte heller kommer att lägga större möda på att inpränta exempelvis respekten för rätt till 

arbete (artikel 23) i sina elevers medvetande. 

Alla människors lika värde 

Tanken om alla människors lika värde kan kopplas både till den kristna etiken och till 

humanismen. I ett sekulärt samhälle där humanismen, om man som skolverket väljer att se det 

som en enhetlig filosofi, endast är en filosofi bland andra filosofier och inte allmän lag 

uppstår behovet av att formulera människovärdesprinciper på nytt. För att kunna godta tanken 

om att människan har ett objektivt och oföränderligt värde enligt skolverkets 

kristet/humanistiska filosofi så krävs ett essentialistiskt förhållningssätt. Det räcker då med att 

vara människa för att vara värdefull och i en jämförelse med resten av livsformerna på vår 

planet så är detta värde det högsta. Läraren uppmuntras att diskutera olika livsåskådningar 

med sina elever men förväntas kunna försvara den essentialistiska filosofin och övertyga 

eleverna om människans överhöghet över skapelsen. Även om ett miljötänkande numera är 

inskrivet i Lgr 11 så förändrar inte det synen på människan som det enda som är berättigat ett 

egenvärde. Allt annat har endast ett instrumentellt värde i förhållande till människan. För att 

ytterligare öka klyftan mellan människan och hennes omvärld så kan det inte nog betonas, 

både för lärare såväl som elever, att varje människa är unik och således ska behandlas som en 

individ och inte som en del av ett kollektiv (även om det ena inte utesluter det andra). 
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Konsekvenserna av detta blir att i skola och samhälle bekämpa allt som strider mot respekten för 

människan och hennes värde. Med viss travestering av Kants så kallade kategoriska imperativ, och 

med stöd av bland annat Demokratiutredningen, kan följande pliktetiska norm hävdas: Handla på 

ett sådant sätt att människovärdet skyddas och främjas!
43

 

Det kanske dock inte är det som skolverket i första hand avser. Under rubriken ”Förståelse 

och medmänsklighet” skriver de såhär. 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 

för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet 

och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.
44

 

Förståelse för olika verklighetsuppfattningar och levnadssätt står i fokus. Hur blir det i mötet 

med elever från kulturer som anser att alla människor inte är lika mycket värda samt att 

kvinnor har en lägre ställning än män? Hur ska barn till religiösa människor, som kanske 

menar att alla som inte delar deras tro hamnar i helvetet, bemötas? Som skolverket påpekar så 

ställer skolans mångfald stora krav på elevers och lärares förmåga att leva med och inse 

värdet i detta. Alla som verkar i skolan måste träna sig i att försöka förstå andras värderingar, 

samtidigt som de, som vi ju vet, ska socialiseras in i den humanistiska värdegrunden. Om en 

person bara har en tillräcklig förankring, och är delaktig, i det gemensamma kulturarvet ger 

det en trygg identitet. Vad är det gemensamma kulturarvet? Är det Astrid Lindgren, 

Melodifestivalen och Julafton med Kalle Anka? Är det historiska reliker i 

kulturmiljölandskapet som vi förväntas knyta an till? Handlar det om ett identitetsskapande 

där fokus ligger på att varje individ ska bli kulturella medproducenter, är vi skyldiga att agera 

goda kulturkonsumenter? Kan det vara en historisk medvetenhet som avses? 
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Peter Aronsson, professor i kulturarv och historiebruk skriver bland annat såhär om skolans 

inställning till kulturarvet. 

Detta anknyter till det gamla bildningsideal som betonar hur människan lever inbäddad i och 

genom tradition […]  På motsvarande sätt blev det i det modernt kritiska projektet en betoning av 

frigörelse från traditionen som en livsavgörande handling […] På ett politiskt plan kan den 

nuvarande betoningen av demokratisering vara ett försök att lösa denna knut, som faktiskt är helt i 

linje med den lite ytliga bekännelse till en konstruktivistisk kunskapsteori som akademin står för: 

varje grupp skapar sitt kulturarv och någon essentialistisk grund finns inte för någon.
45

 

Denna demokratisering av kulturarvet kan, enligt Aronsson, betyda flera saker, vilka kan 

sammanfattas på följande vis: Det kan röra sig om en demokratisk insamling av kulturarv som 

skapar ett folkets kulturarv; En demokratisk spriding och förmedling till de som annars inte 

skulle få ta del av det; Samt ett demokratiskt deltagande i kulturarvet.  

Genom att medborgarna själva deltar (styr eller kompletterar) i de professionella 

kulturarvsprocesserna kan vi föreställa oss mindre sammanhållet, ett öppet och individualiserat 

”processkulturarv”. Allt kan vara ditt kulturarv och det är upp till dig att tillsammans med dina 

närmaste ta för dig av verkligheten.
46

 

Slutligen även genom en demokratisk fostran med en fokusförskjutning ”från gemenskap till 

självkännedom, kritik, tolerans genom flerkulturella möten; från ’lär känna ditt land’ till ’lär 

dig uppskatta de andras kulturer’.”
47

 Aronsson menar att kulturarvet bör betraktas och 

utformas utifrån tre perspektiv. Ett pragmatiskt, där folk får ge uttryck åt vad de betraktar som 

sitt kulturarv. Ett vetenskapligt perspektiv där även mindre trevliga delar av historien 

synliggörs om de har varit viktiga för förståelsen av samtiden. Samt ett normativt perspektiv 

där frågan om vad i kulturarvet som bör betonas för att skapa en önskvärd framtid, är 

kärnan.
48

 Frågan blir då kanske; finns det ett gemensamt kulturarv som vi kan finna trygghet 

i? När skolverket anser det finns ett gemensamt kulturarv så skulle det alltså kunna vara 

ovannämnda demokratiska processkulturarv där allt kan vara ditt kulturarv som de avser. 

Likväl skulle det kunna vara tillägnandet av ett normativt kulturarv som skolan är skyldig att 

förmedla genom historieundervisning och klassutflykter till reliker i kulturlandskapet. 

Kulturarv är inte ett oproblematiskt och entydigt begrepp. Beroende på vilket perspektiv som 

anläggs får även kristendomen olika betydelse. I ett sekulärt samhälle kanske kristendomen, 
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ur ett normativt kulturhistoriskt perspektiv, inte betonas på samma sätt som den skulle göra 

med ett vetenskapligt perspektiv. I det avseendet fungerar skolan som en förmedlare av just 

det vetenskapliga perspektivet eftersom eleven anses behöva förstå kristendomens historiska 

roll för att förstå sitt samtida samhälle. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män 

Varför inte helt enkelt ”jämställdhet mellan könen”, det ordet inkluderar ju fler? Även en 

formulering där ”kvinnor och män” byts ut mot ”genus” hade varit tänkbar eftersom ett sådant 

anslag inte hade utestängt någon människa från jämställdheten. Genom att beakta följande så 

ser vi att skolverkets formulering förutsätter en världsbild där människosläktet låter sig 

indelas i två tydliga kön, man och kvinna. Detta är inte en självklar uppdelning vilket påpekas 

både inom queerteoriforskningen samt antropologin. På olika platser runt om i vår värld så 

förekommer exempelvis ett tredje kön.
49

 En uppdelning i män och kvinnor utesluter, medan 

en formulering som syftar på genus inkluderar alla tänkbara varianter av biologiska och 

sociala konstruktioner. Det påpekas dock att skolan ska motverka stereotypa könsroller samt 

att ingen ska behöva bli kränkt på grund av en könsöverskridande identitet.
50

 Det skulle 

kanske kunna tyckas att det i så fall vore en möjlighet att inte skapa en uppdelning i man och 

kvinna i skolan eftersom skolan, som vi strax ska se, är ålagd att motverka traditionella 

könsmönster. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. […]Skolan ska 

klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka 

rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig 

i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt 

till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.
51

 

Skolan har alltså i uppgift att motverka traditionella könsmönster. Det ska även föräldrarna 

vara på det klara med att skolan kommer att göra. Hur ska då ”traditionella könsmönster” 

förstås? Vad är det som ska motverkas och hur bör detta ske? Skolan ska hjälpa till att forma 

elevernas uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt, men det gör att eleven behöver 
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förhålla sig till dessa två positioner i stället för att placera sig i förhållande till det mer 

inkluderande begreppet genus. Ett uppdelande i manligt och kvinnligt gör att individens 

relation till dessa poler i olika situationer kommer att befinna sig på en skala där något kan 

luta mer åt det manliga eller det kvinnliga. 

Solidaritet med svaga och utsatta 

Även solidaritet ingår i värdegrundsbegreppet. Med basis i föregående sidors resonemang så 

är det rimligt att anta att det är svaga och utsatta människor vi talar om och inte exempelvis 

utrotningshotade djur. Vilka är då dessa svaga och utsatta och hur ska eleven lära sig att visa 

solidaritet? Hur långt stäcker sig det moraliska ansvar som värdegrunden proklamerar? Vilket 

är förhållandet mellan fokus på makro och mikronivå, det vill säga; är det centrala en 

solidaritet med, för barn eventuellt mer abstrakta, människor i fattiga utvecklingsländer eller 

är det solidaritet med svaga i närmiljön, exempelvis fattiga klasskamrater? Solidariteten med 

andra människor är förankrad både i den humanistiska människosynen samt inom den kristna 

etiken. Beroende på hur den kristna traditionen tolkas kan solidariteten med de som har det 

svårt få mer eller mindre betoning. En kristen etik som tar sin utgångspunkt i berättelserna om 

Jesus kommer kanske att ställa krav på individuell självuppoffring till de svaga och utsattas 

förmån som sträcker sig utöver det som anses rimligt för en icke troende. 

Filosofisk förankring 
Hur ser värdegrunden ut om vi lyfter in den, och ställer den i ljuset av, några av de i vår 

världsdel dominerande filosofiska inriktningarna? Ligger de demokratiska värderingarna i 

linje med någon eller några av dessa etiska skolor och hur ser förhållandet dem emellan ut? I 

inledningen till ”Med demokratin som uppdrag” finner vi följande, tankeväckande 

formulering. 

Frågor om demokrati och grundläggande värden har allt mer hamnat i förgrunden i senare års 

samhällsdebatt, inte minst vad gäller de uttryck som på olika sätt bryter mot demokratiska värden, 

t.ex. mobbning, rasism och sexuella trakasserier.
52

 

När skolverket formulerar sig på det här viset kan läsaren få intrycket av att de uppräknade 

oförrätternas huvudsakliga fel är att de bryter mot demokratiska värden vilket kan framstå 

som aningen besynnerligt. Borde det inte vara fel med exempelvis mobbing utifrån en tyngre 

etisk position? Ett sätt att betrakta det är att se begreppet ”demokratiska värden” som en sorts 
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etisk inriktning bestående av ett hopkok av diverse olika filosofiska traditioner. Även mycket 

av det som skolverket i sina skrifter anger som motiveringar för specifikt handlande har sina 

rötter i olika etiska skolor. De särskiljs aldrig utan buntas ihop under samlingsbegrepp som 

”västerländsk humanism”, ”kristen tradition” och ”demokratiska värden”. Skolverket har, som 

tidigare visats, själva insett problemet i att de demokratiska värderingarna inte lyckas slå rot 

hos eleverna i önskvärd utsträckning. Det kan dock vara tämligen svårt för en tioåring, såväl 

som för en lärare, att begripa logiken i skolverkets värdegrund. Jag tänker dock avsätta en del 

av uppsatsen till att se vilka traditioner som utgör de demokratiska värdenas kärna. 

Dygdetik 
Till att börja med så finns ett stort mått av dygdetik i synen på hur elevuppfostran bör 

bedrivas. Skolverket räknar upp ett antal eftersträvansvärda dygder som eleverna bör tillägna 

sig såsom; rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
53

 Förvärvandet av dessa 

dygder ses som ett led i att förmedla de värderingar som jag citerar under stycket om Lgr 11. 

Tanken på att människan bör tillägna sig ett antal goda egenskaper för att handla i enighet 

med vad samhället anser vara eftersträvansvärt är  

”Dygdetiken ställer frågan vad slags karaktärer vi ska försöka utveckla för egen del och 

bibringa våra barn.” Skriver etikprofessorn Torbjörn Tännsjö.
54

 Han menar vidare att om vi, 

utifrån ett dygdetiskt synsätt, vet vilka dygderna är så ska vi försöka odla dem. En pedagogik 

som leder till att utveckla dessa dygder är per definition riktig. En pedagogik som inte 

utvecklar dessa dygder är oriktig. ”Den är oriktig, inte p.g.a. att den gör världen sämre, bryter 

mot några absoluta förpliktelser eller liknande, utan den är oriktig, punkt slut.”.
55

 

Rättighetsetik 
Detta kombineras med rättighetsetik. Lgr 11 konstaterar att skolan ska främja respekt för 

individens frihet, samt förankra de mänskliga rättigheterna hos eleven. Klassisk rättighetsetik 

utgår från tanken på att Handlingar är förbjudna om de kränker någons rättigheter. Rättigheter 

ska ses i moralisk snarare än i juridisk bemärkelse. Även om den juridiska lagen säger en sak 

så kan det vara rätt att bryta mot den om den kränker de moraliska rättigheterna.
56

 

Värdegrunden är inte tydlig på den punkten men det är rimligt att anta att det är juridiska 

rättigheter som avses då värdegrunden är skriven utifrån skollagen. Således är det inte 
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meningsfullt att driva analysen vidare på den punkten utan konstatera att det som ryms i 

rättighetsbegreppet förmodligen överrensstämmer med FN:s lista över mänskliga rättigheter. 

Pliktetik 
Pliktetiken tar sin utgångspunkt i humanismens tilltro på individens förnuft och hennes 

förmåga att inse vad som är en rätt eller orätt handling. Detta innebär att människan, eftersom 

hon är en förnuftig varelse, är underkastad plikter och förbud.
57

 En av förgrundsgestalterna 

inom denna tradition är 1700-tals filosofen Immanuel Kant. Kant menar att, åtminstone det 

oskyldiga, människolivet är okränkbart.
58

 Däremot måste människan hållas ansvarig för sina 

handlingar eftersom hon kan välja att begå onda sådana. En ond handling är en orätt handling 

som utförts frivilligt. På detta följer sedan skuld och straff, vilket är i enlighet med målet att 

fostra samhällsmedborgare eftersom de behöver acceptera brott och straff som en naturlig del 

av ordningen. Detta innebär även att dödsstraff, enligt Kant, kan vara försvarbart.
59

 

Pliktetikens stränga förbud mot dödande av oskyldiga gör däremot abort förkastligt.
60

 Oavsett 

om konsekvensen av människans handlande blir gott eller inte så är, Enligt Kant, den goda 

viljan det enda som har något egentligt egenvärde.
61

 Pliktetiken har sedan 1700-talet givetvis 

utvecklats grundtankarna är i princip de samma. Frågan är om värdegrunden inte fråntar 

eleven hennes möjlighet att låta förnuftet komma fram till vad som är en rätt och fel handling? 

Således intar inte pliktetiken någon framträdande ställning i värdegrundens filosofiska grund. 

Kristen etik 
I Lgr 11 anges det att etiken förvaltas av ”kristen tradition” i form av ett antal uppräknade 

dygder. Men vad är kristen etik, går det att tala om det som ett enhetsbegrepp och är den etik 

som åsyftas i värdegrunden verkligen specifikt kristen? Carl-Henric Grenholm, professor i 

etik, inleder sin bok Bortom humanismen – en studie i kristen etik med att just påpeka att 

kristen etik inte är ett enhetligt begrepp.
62

 Han skisserar i stället fem olika modeller för hur en 

kristen etik kan utformas. För att definiera den kristna etikens särskilda karaktär ställer han 

sina modeller mot humanismen samt postmodernismen. Här följer först en mycket kortfattad 

redogörelse för dessa, varefter den naturrättsliga modellen kommer att beskrivas mer 

ingående då den uppvisar många likheter med humanismen. Den första modellen som 

Grenholm skisserar är ovannämnda naturrättslig modell där människan med hjälp av sitt 
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förnuft kan upptäcka vad som är rätt och fel. Den andra modellen är ”narrativ dygdetik” där 

insikterna om vad som är gott endast kan upptäckas genom Kristus. Den tredje modellen är en 

teocentrisk etik där människan, till skillnad mot hur humanismen och den naturrättsliga 

modellen se på saken, inte utgör normen för vad som är rätt och gott. I stället står Guds vilja 

med skapelsen i sin helhet i centrum. Den fjärde modellen bygger på befrielseteologi och är 

således en etik med utgångspunkt i de fattigas perspektiv. Den hävdar en etisk kontextualism 

där de fattigas upplevelse av rättvisa har särskild betydelse. Vidare vänder den sig, precis som 

den teocentriska etiken, mot ett antropocentriskt synsätt och tillskriver således även naturen 

ett egenvärde. Avslutningsvis tar Grenholm upp den kristna feministiska etik som har sin 

utgångspunkt i kvinnors erfarenheter i ett patriarkalt samhälle. Den är inte en enhetlig etik 

utan har många olika inriktningar men hävdar generellt en socialkonstruktivistisk 

människosyn och avvisar således en gemensam mänsklig natur samtidigt som den är kritisk 

till etisk universalism. 

För uppsatsens del blir det intressant att titta närmare på den naturrättsliga modellen eftersom 

den tycks stämma tillräckligt bra överens med det humanistiska tankegodset för att vara den 

odefinierade kristna tradition som omnämns i skolans värdegrund. Låt oss först titta på de 

likheter som Grenholm tar upp. Till att börja med så definieras det sant värdefulla utifrån 

människans natur vilket gör att den naturrättsliga modellen, precis som humanismen, är 

antropocentrisk. Således verkar den mänskliga naturen normerande för moralen.
63

 

Uppfattningen om den mänskliga naturen innebär att det finns vissa inneboende egenskaper 

som förenar alla människor, med andra ord har bägge skolorna en essentialistisk 

människosyn. Vidare sätter både den naturrättsliga modellen och humanismen det mänskliga 

förnuftets förmåga att avgöra vad som är moraliskt riktigt högt. Detta innebär att alla 

människor, oberoende av livsåskådning, kan komma fram till vad som är rätt och riktigt. 

Således tar den naturrättsliga modellen bort Kristus som en nödvändighet för moralisk insikt. 

Båda skolorna betonar att alla människor har ett särskilt värde i jämförelse med resten av 

världen, samt att detta värde är lika för alla människor. Dock motiverar humanisterna det med 

att människan, som art, har särskilda egenskaper vilka ger henne detta värde medan den 

kristna naturrätten hävdar människovärdet med hänvisning till att människan är skapad till 

guds avbild.
64

 Såväl humanismen som den naturrättsliga modellen menar att etiken är 

autonom, det vill säga att det goda är gott för att det kommer från den mänskliga naturen (till 
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skillnad mot en teonom etik där det goda anses vara gott för att gud vill det). Etiken ses, inom 

båda skolorna, som universell. Detta innebär att alla människor, oavsett kulturell kontext, kan 

godta vissa grundläggande moraliska principer. Dessutom hävdar de att dessa moraliska 

principer får legitimitet genom anförandet av rationella skäl som alla människor kan ställa upp 

på. Alla människor kan med andra ord finna det rätta sättet att leva. Dock skiljer sig 

naturrätten från humanismen i det att den förra menar att värdena har en självständig existens 

medan den senare hävdar att inga värden existerar utanför det mänskliga medvetandet.
65

 

Grenholm konstaterar att: 

Läran om den naturliga lagen är den etisk modell som varit dominerande i kristen tradition. Den 

har varit allmänt omfattad inom katolsk moralteologi och denna lära möter också hos många 

tongivande protestantiska etiker. Det är en utformning av kristen etik som i flera avseenden 

överensstämmer med etiken inom humanistisk tradition.
66

 

Men, frågar han sig, är det en godtagbar modell för kristen etik? Sedan följer ett antal 

invändningar som jag nu kort kommer att redogöra för. Till att börja med så riktas kritik mot 

antagandet att det mänskliga förnuftet allena ska kunna fälla avgörandet för vad som är 

moraliskt riktigt. Även om människan är skapad till guds avbild och således besitter förmågan 

att med sitt förnuft komma underfund med vad som är rätt och riktigt så är hon samtidigt 

moraliskt ofullkomlig och i behov av vägledning. Erfarenheter från våra liv pekar i den 

riktningen och lösningen blir att söka moralisk vägledning hos Kristus då förnuftet sviker.
67

 

Eftersom uppenbarelsen i Kristus är nödvändig för den moraliska insikten så kommer den 

kristna etiken att skilja sig från övriga etiska förklaringsmodeller. Detta gäller inte minst för 

förståelsen av vårt ansvar gentemot andra människor. 

I kristen etik framträder emellertid en delvis annan förståelse av vad som utmärker en riktig 

handling. Berättelserna om Jesus visar att till ett sant mänskligt liv hör en beredskap att helt och 

hållet avstå från sitt eget bästa för andra människors skull. Vi är förpliktigade till en sådan radikal 

omsorg om andra att vi ibland måste underkasta oss lidande för egen del.
68

 

En sådan etik får konsekvenser, inte minst för den punkten i värdegrunden som handlar om 

solidaritet med svaga och utsatta. Även tanken på en etisk universalism är något som 

Grenholm ifrågasätter. Han hänvisar till studier som visar att människans moraluppfattning är 

knuten till hennes kultur samt det sociala sammanhang i vilket hon befinner sig. Även om 
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skilda kulturer kan vara överrens om att exempelvis rättvisa är någonting gott och 

eftersträvansvärt så kommer det att finnas olika uppfattningar om vad rättvisa innebär. På 

samma tema så ifrågasätts huruvida det finns en gemensam ståndpunkt för vad som kan kallas 

för etisk rationalitet. Det tycks enligt Grenholm inte råda någon konsensus mellan världens 

olika kulturer på denna punkt vilket innebär att det som uppfattas som godtagbara kriterier för 

en etisk rationalitet i en del av världen mycket väl kan förkastas av människor i en annan del. 

En anknytande tanke gäller huruvida det finns en enhetlig mänsklig natur utifrån vilken 

moralen kan sägas komma. Denna essentialism, som humanismen och den naturrättsliga 

modellen hävdar ifrågasätts bland annat av socialkonstruktivismen (från vilken skolans 

pedagogiska tankegods hämtar mycket av sin näring). Detta innebär att det inte finns en 

mänsklig natur och om det skulle vara så att uppfattar att en sådan existerar så är det en 

föreställning som även den är socialt konstruerad. Slutligen anförs en invändning mot den 

naturrättsliga tanken att moralen skulle existera oberoende av människan. Grenholm menar att 

det inte kan finnas givna moraliska sanningar som väntar på att upptäckas eftersom människor 

har så pass skilda uppfattningar om vad som är rätt och gott.
69

 Således avfärdas den 

naturrättsliga modellen som en legitim kristen etik. 

Nu är givetvis Grenholm endast en röst bland många och jag ämnar inte diskutera dess 

legitimitet vidare i denna uppsats. Poängen är snarare att visa på problemet med att tala om en 

kristen etisk tradition samtidigt och samtidigt redogöra för den mest humanistiska av dessa 

traditioner. Eftersom den naturrättsliga modellens värden stämmer ganska väl överrens med 

värdegrundens är det rimligt att anta att det är denna modell som åsyftas när det hänvisas till 

”kristen tradition”. Den teocentriska etiken och den narrativa dygdetiken uppvisar 

fundamentala skillnader med skolans värdegrund. Den teocentriska etiken menar exempelvis 

att naturen har ett egenvärde och avvisar humanismens antropocentrism medan den narrativa 

dygdetiken exempelvis avvisar tanken på en mänsklig natur eller att vi kan få moralisk insikt 

genom vårt förnuft. Det är inte heller rimligt att anta att det är feministisk etik eller 

befrielseteologi som skolverket avser. Slutligen så bör det påpekas att uttrycket ”kristen 

tradition” lämnar ganska stort tolkningsutrymme vilket skulle kunna innebära möjligheten att 

vädra en del av Bibelns mindre smickrande tankegods inom värdegrundens ramverk. 
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Vad är humanism? 

Uttrycket ”Människan som alltings mått” ger en ganska tydlig bild av var humanismen har sin 

utgångspunkt. Det är den förnuftiga mänskliga naturen som är avgörande för vad som är 

moraliskt gott och riktigt. En av de som har haft mycket inflytande över den moderna 

humanismens form är Immanuel Kant, vars filosofi kort redogjordes för tidigare i uppsatsen. 

Hans välkända kategoriska imperativ (här återges endast en av formuleringarna) ”Handla bara 

enligt en maxim som är sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle bli allmän lag.”
70

 har en 

del likheter med bibelns gyllene regel ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det 

skall ni också göra för dem” (Matt 7:12). Avståndet mellan humanismen och den kristna 

etiken är inte så stort kan tyckas, men precis som den kristna etiken har förändrats över tid 

samt är uppdelad i många, sinsemellan ganska olika, skolor så är inte heller humanismen 

enhetlig. Problemet med samlingsnamnet humanism är att den rymmer många olika 

filosofiska skolor som exempelvis utilitarismen och existentialismen, vilka skiljer sig markant 

från den kantianska etik som kanske några först tänker på då de hör begreppet. Att tala om 

västerländsk humanism, som värdegrunden gör, utan att vidare specificera vad i humanismen 

som avses innebär ett problem. En utilitarist skulle inte nödvändigtvis ställa upp på 

människolivets okränkbarhet och skulle kunna låta ändamålen helga medlen så länge flertalet 

fick det bättre och existentialisten skulle kunna hävda att det inte finns en universell mänsklig 

natur att forma etiken utifrån. Humanismen är starkt sammankopplad med föreställningen om 

att den ideala människan är en väl bildad människa. Vad denna bildning ska bestå av har det 

dock funnits olika uppfattningar om. Såhär sammanfattar Kjörup saken. 

Ett bestämt, väldefinierat ideal är det knappast fråga om, inte bara för att det har undergått 

historiska förändringar utan också för att det knappast vid någon tidpunkt har haft en tydlig 

karaktär.
71

 

Länge hade den klassiska bildningen med idealen i antiken varit vägledande för humanismen 

men under 1800-talet dök nya tankar kring bildningsidealet upp. 

Gymnasieskolans undervisning har bara människans allmänbildning som mål; det viktiga är inte 

att samla användbar kunskap utan ”att öva anden”; eleven kommer alltid senare att kunna lära sig 

något praktiskt, men i skolan rör det sig om att forma hans ande för en högre värd […] 

alltsammans i motsättning till den praktiskt orienterade ”filantropinismen”.
72
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Tanken på bildning som något som framförallt är karaktärsdanande snarare än ett sätt att 

förvärva praktiska kunskaper genererar fortfarande diskussioner inom utbildningsväsendet 

(ska studenter få plugga vad de vill eller måste de anpassa sig efter samhällets behov?). 

Humanismens huvuddrag blir alltså; människan som utgångspunkt för allt, även moralen; stor 

tilltro till det mänskliga förnuftet; tanken på att det finns en sant mänsklig natur och att alla 

människor är lika mycket värda, samt ett bildningsideal (som dock skiftat fokus under åren). 

Vad är det då för sorts humanism som går att utläsa ur värdegrunden i Lgr 11? Till att börja 

med så kommer själva tanken på en värdegrund i konflikt med en av de humanistiska 

grundtankarna. 

För det första kännetecknas en humanistisk etik av att människan uppfattas vara alltings mått inom 

moralen. Detta innebär framför allt att det är människan själv och inte någon över henne stående 

auktoritet som bestämmer vad som är gott och rätt.
73

 

Det är alltså, enligt humanismen, inte rätt att skolan ska tala om för människor vad som är rätt 

och fel. Det skulle å ena sidan gå att hävda att barn kanske inte uppfyller kravet på att vara 

rationella varelser som kan förväntas ta ansvar för att konstruera en fullgod moral på samma 

sätt som en vuxen. Å andra sidan skulle det vara att grovt underskatta barn och ungas etiska 

kapacitet, humanismen har ju stor tilltro till det mänskliga förnuftet. Vidare finner vi även 

tanken på alla människors lika värde samt en stor tilltro till det mänskliga förnuftet 

representerad i Lgr 11. 

Problem 

Även om diskursen i skolverkets publikationer är enhetlig så tenderar verksamhetsfältet att 

vara av skiftande karaktär. Följande stycken kommer att ta upp något av det som sker i mötet 

mellan textens ambition och skolans vardag. I uppsatsen har skolverkets diskurs fått möta min 

diskurs. Vad sker i mötet med de olika diskurser som finns på varje enskild skola? Precis som 

Orlenius boktitel ”Värdegrunden – finns den?” antyder så finns det en osäkerhet kring detta. I 

undersökningen som mynnade ut i artikeln ”Gemensamhet i mångfalden” belyses denna 

osäkerhet från praktisk erfarenhet på 270 undersökta skolor. Det tycks från skolans perspektiv 

som om svaret på Orlenius fråga lyder som följer. 

Frågan om vems värdegrund det är behandlas däremot inte på ett lika uttryckligt sätt. Som torde 

framgå av flera exempel verkar man på skolorna utgå från att den ”gemensamma värdegrunden” är 

en existerande realitet, bara man finner den. Å andra sidan uttrycks i olika sammanhang också att 
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den inte omfattas av alla människor.
74 

Värdegrunden finns, men behöver upptäckas. Den är gemensam men omfattas inte av alla. Ett 

problem är såklart även vem som får definiera det gemensamma.  

Skolans struktur, och dess uppgifter att utbilda och fostra, gör att många av de möten som äger 

rum sker mellan ojämlika parter. Med andra ord: många av relationerna i skolan är maktrelationer. 

Det gäller mellan enskilda individer, men också möten mellan grupper, i första hand mellan vuxna 

och unga. [...] När man till detta resonemang lägger perspektivet att mötet mellan de olika 

grupperna är ojämlikt, blir det tydligt att det är den grupp som har överhanden i relationen som 

definierar vilken kultur som ska vara gemensam.
75 

Med värdegrunden så definieras den gemensamma kulturen i styrdokumenten för skolans 

verksamhet och lärare och elever kan där läsa om hur de förväntas bete sig. Hur ser det ut då 

dessa förväntningar sätts på prov ute i verksamheten? Skolverket har publicerat en 

redovisning av sitt uppdrag att skapa en värdegrund. Detta material består av en 

sammanställning av en enkätundersökning som genomförts på landets skolor. Skolverket 

skriver där att det har varit en utmaning att avgränsa sig. De har dock valt att ha skollagens 

skrivelser om demokrati och mänskliga rättigheter som prioritet. De medger att skolans 

värdegrund är så pass omfattande att den riskerar att framstå som otydlig vilket är ett av 

skälen till dess fokus på demokrati. En utvärdering som genomförts ger vid hand att det är en 

svår uppgift för skolans personal att främja skolans värdegrund. Många som verkar i skolan 

anser att det är särskilt svårt att försvara exempelvis demokratiska värderingar i mötet med de 

äldre eleverna vilkas uppfattningar kan te sig provocerande.
76

 

Den andra punkten som skolverket har valt att lägga tonvikt på är diskriminering och 

kränkande behandling. På detta tema hölls sju konferenser under våren 2010 för att på detta 

vis upplysa om skolhuvudmannens ansvar i frågan samt föra ut kunskap om hur skolorna bör 

arbeta med frågor rörande diskriminering. Vidare skriver skolverket att lärarna bör utveckla 

sin kompetens i ett normkritiskt förhållningssätt. Läraren bör alltså fundera över sina egna 

fördomar och sin roll i relation till rådande normer.
77

 En av forskarnas utgångspunkter var att 

värdegrundstexterna måste tolkas av den enskilde läraren, vilket ställer höga krav på dennes 

kompetens. Eftersom tolkningsutrymmet är stort så blir även variationerna stora. Skolan ska 
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förmedla grundläggande demokratiska värderingar men samtidigt vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra personliga ställningstaganden. Rapportens forskare menar att 

värdegrunden riskerar att förringas om den uppfattas som något självklart. I kontrast till detta 

ser de en fara i att kritiskt dekonstruera värdegrunden eftersom detta skulle kunna 

destabilisera värdena.
78

 De förordar en ständig och systematisk reflektion kring värdegrunden 

som den bästa lösningen. Vad innebär detta paradoxala påpekande egentligen, ska det tolkas 

som ett förordande för en okritisk reflektion? Nej, det är snarare så att lärarna ska föra 

diskussionen någonstans mellan en oönskad självklarhet å ena sidan och en lika oönskad 

kritisk dekonstruktion å andra sidan. 

I sin undersökning av skolornas värdegrundsarbete har skolverket identifierat två 

övergripande sätt att arbeta med värdegrundsfrågor. Det första sättet beskrivs som ett 

förhållningssätt till värdegrunden där "det rätta och goda tas för givet".
79

 Detta är, enligt 

skolverket ett problematiskt förhållningssätt eftersom värdegrunden betraktas som något 

normalt och inte utsätts för reflektion i förhållande till läroplanen. Arbetet med 

värdegrundsfrågor blir på detta sätt oreflekterat. Forskarstudien visar att värdegrunden 

uppfattas som otydlig bland såväl lärare som elevernas föräldrar och ibland kokades ihop till 

"vanligt folkvett". 

Denna vaga och oproblematiserade värdegrund kan då bli [sic] omöjliggöra en granskning av de 

värderingar som kommer till uttryck i beslut och handlingar. Med en sådan tillämpning av 

värdegrunden är risken stor att de som uppfattas som avvikande blir exkluderade. Denna 

värdegrund riskerar också att bli svårbegriplig för elever och föräldrar.
80 

Forskarna menar att värdegrunden ska värderas och omvärderas men att den på inga vis är 

förhandlingsbar. Poängen är att värdegrunden inte ska uppfattas som något naturligt som 

därmed kan riskera att bli osynligt såväl i teori som i praktik. Exempelvis så kan en 

oreflekterad värdegrund medföra problem om den sätter sig över andra kulturers sätt att 

betrakta det goda och då verkar exkluderande.
81

 

Forskarstudien visar alltså att när det goda definieras gentemot sin motsats kan det bli svårt att 

möta det som upplevs som annorlunda eller avvikande från existerande normer. På mångkulturella 

skolor såg man exempel på hur ”elever genom sina handlingar blev främmandegjorda”. Beteenden 

tolkades då utifrån elevers främmande bakgrund vilket dels stängde dörren för andra rimliga 
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tolkningar, dels försvårade ”en öppenhet inför samtal om andra sätt att närma sig 

ställningstaganden i etiska dilemman.”
82 

Ett oreflekterat förhållningssätt riskerar dessutom att bli moraliserande. Det som upplevs som 

avvikande blir i förhållning till, den goda och naturliga, värdegrunden, sett som ont och 

onaturligt menar skolverket. 

Skolan är en av det svenska samhällets stora moralproducenter där alla barn under minst nio 

års tid ska tillägna sig samhällets värderingar. Värdegrunden är det moralsystem som skolan 

är ålagd att förmedla. Såhär skriver sociologen Zygmunt Bauman om moralsystemens roll i 

samhället. 

Varje moralsystem är ägnat att tjäna fortsatt existens och bevarad identitet för det samhälle som 

stöder dess bindande kraft genom socialisering och straffpåföljder. Samhällets fortbestånd uppnås 

och stärks genom att man inför restriktioner för samhällsmedlemmarnas naturliga (asociala, 

presociala) böjelser: genom att tvinga dem att handla på ett sätt som inte strider mot behovet att 

upprätthålla social enighet.
83 

Denna syn på ett moralsystems samhällsfunktion tycks stämma med skolverkets 

fostransanspråk även om några ”naturliga” böjelser inte nämns. Värdegrunden är även den en 

tvingande kraft även om den kanske inte tydligt upplevs på det viset. Bauman påpekar även 

svårigheten med att göra en objektiv utvärdering av ett moralsystem såsom exempelvis 

värdegrunden. 

Om moralens enda existentiella grundval är samhällets vilja, och dess enda funktion är att tillåta 

samhället att överleva, då kommer själva frågan om en självständig utvärdering av specifika 

moralsystem att effektivt avföras från den sociologiska dagordningen. Om man uppfattar social 

integration som den enda referensramen för en utvärdering, finns inget sätt att jämföra och värdera 

olika moralsystem.
84

 

Detta problem avspeglar sig även i skolverkets publikationer. Som tidigare nämnts så förs 

knappast någon diskussion om värdegrundens utformning eller varande, fokus ligger snarare 

på tillämpningsproblem av olika karaktär. Utgångspunkten är ständigt den att värdegrunden är 

ett måste för den svenska skolan. Dess innehåll styrs av vad som uppfattas vara värdefullt för 

det svenska samhällets fortlevnad och kommer till uttryck exempelvis i ett antal angivna 
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egenskaper som samhällsmedborgarna bör förvärva. Ett annat problem med att inte öppna upp 

för en vidare diskussion kring värdegrunden utrycks av Bauman på följande vis. 

Denna moralteori erkänner samhällets rätt […] att genomdriva sin egensjälvständiga version av 

vad ett moraliskt beteende är; och sammanfaller med praktiken att den sociala auktoriteten hävdar 

sitt monopol på moraliska omdömen. Den accepterar tyst att alla omdömen som inte bygger på en 

sådan monopolutövning är teoretiskt ogrundade; så i all väsentligt blir moraliskt beteende liktydigt 

med social konformitet och majoritetens lydnad mot normerna.
85 

Jämför denna syn på moraliskt beteende med skolverkets syn på etik. ”Etiken står för vad som 

anses vara gott i samhället och är till stora delar oberoende av tid, religion, tradition och 

kultur.”
86

 Det är alltså å ena sidan möjligt att betrakta moralen som ett noga definierat 

kontrollverktyg avsett att hålla ihop samhället, samtidigt som det å andra sidan kan betraktas 

som en mer universell samhällsvilja som existerar oberoende av socialiserande instanser. 

Värdegrunden får således olika innebörd beroende på vilket synsätt som anläggs. 

Resultat 

Som det inledande citatet om att värdegrunden inte är läroplanens poesidel antyder, så är 

försvaret av värdegrundens själva existens ett genomgående tema i publikationerna (Lgr 11 

undantagen) som behandlats i denna uppsats. Det är lätt att få intrycket av att värdegrundens 

förespråkare anser sig slåss ur ett giltighetsmässigt underläge. Dock kan det vara så att 

problemen med att få värdegrunden att slå rot som ett givet inslag i undervisningen föranleder 

skolverket att spendera extra kraft på att trycka på dess relevans i undervisningen. Att skolan 

ska ha en värdegrund tycks dock de flesta som får komma till tals i skolverkets publikationer 

vara överens om. Som vi kunnat se är värdegrunden intimt sammanlänkad med ett antal 

värden som går under beteckningen ”de demokratiska värdena”. Även om dessa begrepp står 

att finna i olika former hos diverse moralfilosofiska inriktningar så utgörs den filosofiska 

förankringen endast en mycket svepande hänvisning till ”västerländsk humanism” och 

”kristen tradition”. Som vi har sett existerar dock vare sig någon enhetlig kristen etik eller 

humanism, vilket värdegrundens författare borde vara medvetna om. Således gör skolverket 

det svårare för de lärare och föräldrar som ska socialisera eleverna in i värdegrundens etik 

eftersom de i sina ansträngningar efter att finna de gemensamma värdena, gör svepande 

hänvisningar till en mångfacetterad djungel av etiska skolor. Ett alternativ hade varit att ange 
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att värdena hämtats från bland annat dygdetiken och kristen naturrätt. En sådan precisering av 

värdegrundens filosofiska källor skulle underlätta förståelsen för värdenas innebörd eftersom 

intresserade lärare och föräldrar mycket enkelt skulle kunna sätta sig in i materialet. Dock 

skulle värdegrundens etik inte framstå som lika inkluderande och således skulle den, på gott 

och ont, eventuellt utsättas för en mer kritisk debatt.  

Först kommer frågan hur förhållandet mellan värdegrund och demokrati ser ut att besvaras. 

Skolverket anger att de eftersträvansvärda värdena i första hand är demokratiska, 

hänvisningen till västerländsk humanism och kristen tradition följs aldrig upp i läroplanen. Att 

vi har demokrati i vårt land är knappast något som ifrågasätts i skolan och genom att tala om 

värdegrunden i termer av demokrati får denna åtnjuta demokratins legitimitetsstatus. Detta 

grepp fungerar dock inte fullt ut, vilket visar sig i de många problem som värdegrunden stöter 

på ute i fältet. Frågan är om inte värdegrundens status skulle höjas om den utgjordes av en 

moralfilosofi som hade en stadig teoretisk förankring utifrån vilken, de av skolverket utsedda, 

värdena kunde försvaras. Som det nu ser ut så fungerar demokratibegreppet dels som en 

beskrivning av styrningen av vårt land, dels som ett sätt att lära eleverna om ansvar genom 

medbestämmande och slutligen som ett samlingsnamn för den etik skolan vill förmedla. De 

demokratiska värderingarna är alla förankrade i humanismens ideal. Det är även här som 

tyngdpunkten ligger, på demokrati som en fostrande filosofi. Innehållsmässigt innebär det att 

demokratibegreppet innefattar en syn på alla människors lika värde, människolivets 

okränkbarhet, jämställdhet och solidaritet som något naturgivet som inte kan kompromissas 

bort. De demokratiska värdena anses oförytterliga vilket innebär att i samtal kring 

värderingsfrågor måste de demokratiska värdena alltid ses som det goda och rätta. Detta 

innebär att de demokratiska värderingarna blir en sorts absoluta sanningar som endast är det 

på grund av att de är definierade så, det vill säga en form av essentialism. De demokratiska 

värderingarna är goda till sin natur, punkt. Problem uppstår givetvis om två av dessa värden 

skulle komma i konflikt med varandra men detta tycks inte utgöra ett tillräckligt problem för 

att generera en diskussion. 

I den första frågeställningen undrade jag vilka etiska skolor som innefattas av värdegrunden. 

De etiska skolor som kommer till uttryck i värdegrunden är framför allt dygdetiken med sina 

tankar om att individen bör eftersträva att utveckla vissa dygder som anses vara goda men 

även den skola som går under benämningen kristen naturrätt har många anknytningspunkter 

till värdegrunden. De dygder som enligt värdegrunden bör utvecklas av eleven är; rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Om eleven tillägnar sig dessa dygder kommer hon 
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att få förståelse för de grundläggande värdena. Värdena i sig har sina rötter i humanismen 

eller den kristna naturrätten, traditionerna liknar varandra i sitt förhållningssätt till 

värdegrundens oförytterliga värden. Slutligen tänker jag besvara frågan om vad som menas 

med kristen tradition och västerländsk humanism. Så som skolverkets värdegrund är 

formulerad överrensstämmer den i mångt och mycket med den kristna etiska tradition som går 

under namnet ”naturrätt”. Där återfinns många av de tankegångar som även är dominerande 

inom den klassiska humanismen så som den utformats av bland annat Kant. Problemet är 

dock att den kristna naturrättsmodellen skulle kunna avfärdas från det som kan kallas kristen 

etik eftersom den inte uppvisar ett innehåll som är specifikt kristet. Hänvisningen till en 

kristen tradition blir således snarare en dubbel hänvisning till humanismen. Humanismen i sig 

innebär generellt en stor tilltro till människans förnuft, hennes okränkbara värde, en vurm för 

bildning samt en antropocentrisk världsbild. Som uppsatsen visar finns det dock flera, 

inbördes väldigt olika, etiska skolor som hamnar inom humanismens ramar vilket gör det till 

ett problematiskt begrepp att använda för betecknandet av en uppsättning gemensamma 

värden. 

Avslutande reflektioner 
Värdegrundens oförytterliga värden kan i mångt och mycket ses som en produkt av vita 

europeiska mäns (varav de allra flesta sedan länge är döda) tankegångar. Att konstruera en 

normerande moralfilosofi utan att förse utövarna med annat än ytlig vägledning och sedan 

förvänta sig att den ska vara kraftfull nog att ersätta individuella livsåskådningar låter sig 

svårligen göras. Varför är människolivet okränkbart? På den, mycket grundläggande frågan, 

ger värdegrunden inget tydligt svar. Trots detta görs anspråk på universalism. Den kulturella 

och etiska splittringen i samhället tas upp som ett argument för en gemensam värdegrund, 

vilket föranleder frågan om vilken sorts samhälle det är skolverket uppfattar att vi lever i. 

Beskrivningen av ett sekulärt, pluralistiskt samhälle utan gemensamma sanningar låter i mina 

öron som en beskrivning av ett postmodernt samhälle. Ska värdegrunden i så fall ses som ett 

statligt motstånd mot postmodernismen? Är samhället, som det ser ut i dag, inte önskvärt? 

Kommer det svenska samhället att falla i ruiner utan en lagstadgad moraluppfostran? Hur det 

än må vara med den saken så kommer det att vara svårt att hävda etisk universalism, inte bara 

på grund av att ”de grundläggande värdena” inte nödvändigtvis är grundläggande, utan även 

för att olika människor har olika uppfattning om dessa värdens innebörd. Om det är så att vi 

uppfattar de grundläggande värdena som grundläggande så är det frukten av just den sortens 

socialisation som är värdegrundens mål. Således kan värdegrunden bäst beskrivas som 
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normativ, det vill säga att den syftar till att skapa ett samhälle där värdegrundens värden är 

gemensamma för samhället. Avslutningsvis kan vi fundera kring hur moraliska regelverk kan 

ses på flera olika sätt, exempelvis som ett uttryck för människans goda sidor eller som ett 

begränsande regelverk avsett att hålla människans destruktiva natur i schack. Om det är så att 

vi från barnsben får veta att det endast finns en godtagbar uppsättning med värden så får 

kanske värdegrunden mer av det sistnämndas karaktär vilket också gör den praktiserande 

individen mer sårbar.  
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