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Värdegrundscentrum, VGC, är en nationell centrumbildning vid Umeå
universitet. VGC etablerades på uppdrag av Utbildningsdepartementet
år 2001. Organisatoriskt är centret knutet till Fakulteten för lärar-
utbildning vid Umeå universitet. VGC har till uppgift att på vetenskaplig
grund höja kompetensen för skolans personal inom värdegrundsområdet
genom att anordna konferenser och seminarier, samla in och informera
om verksamhet, som har anknytning till värdegrundsområdet, i skolor,
kommuner, universitet och högskolor, samt initiera och medverka i
genomförandet av forsknings- och utvecklingsverksamhet. VGC har
medverkat till bildandet av flera olika nätverk av kontaktpersoner och
samverkar med organisationer och myndigheter för att stimulera diskussion
och debatt inom värdegrundsområdet.

Denna skrift är VGC:s allra första publikation Värdegrund i teori
och praktik. Skriften kommer också att presenteras och vara tillgänglig
på VGC:s webbplats: www.vgc.umu.se. Här finns även presentationer
av annan nyutkommen litteratur, länkar, kontaktinformation samt
dokumentation av konferensverksamhet och intervjuer som berör
värdegrundsfrågor.

Skriftseriens titel, Värdegrund i teori och praktik, symboliserar dels
VGC:s arbete med att skapa samverkan mellan högskolor och universitet
samt skolor och kommuner. Symboliken syftar även på den utmaning
som praktiskt värdegrundsarbete handlar om – det vill säga att omsätta
teoretisk kunskap i praktiken. I detta sammanhang kan det vara värt
att påminna om det som språkforskare hävdat sedan början av 1900-
talet, nämligen att alla (”praktiska”) handlingar rymmer teoretiska och
begreppsliga antaganden om världen och om handlingarnas betydelse
och resultat. Detta gäller forskarens val av undersökningsmetod lika
väl som lärarens val av undervisningsmetod. Såväl forskarens som
lärarens arbete är alltså samtidigt praktiskt och teoretiskt!

Denna första text inom ramen för skriftserien utgör en redovisning
av en enkätstudie som VGC genomförde under sitt första verksamhetsår.
Enkäten syftade till att skapa en bild av värdegrundsarbete i skolor och
kommuner och att fokusera på forskning relaterad till värdegrunds-
området. Under innevarande år genomförs en förnyad studie med
samma syfte.

Förord
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Nästa publikation i VGC:s skriftserie kommer att innehålla proceedings
från den av VGC årligen arrangerade, internationella konferensen: Values
in Education across Boundaries.  Årets konferens har underrubriken: Teaching
Democratic Values for a Sustainable Society.  Mer information om konferensen
och anmälningsformulär finns på vår hemsida.

Min förhoppning är att skriftserien skall vara informativ, aktuell och
väcka många tankar samt bidra till utveckling av värdegrundsområdet.

Umeå 6 juni, 2003

Gun-Marie Frånberg
Föreståndare, VGC
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Inledning

Detta är värdegrunden
Värdegrundsområdet är som kunskapsområde betraktat relativt ungt
och saknar också en tydlig innehållsmässig definition (jfr Zackari och
Modigh, 2000). Värdegrund, som är ett svenskt begrepp, dyker först
upp i Läroplanskommitténs utredning Skola för bildning (SOU
1992:94). De läroplaner vilka är daterade 1994 inleds bägge med ett
kapitel om ”Skolans värdegrund och uppgifter” där ett antal politiska
och etiska principer och ideal skrivs fram. Där slås fast att skolan vilar
på demokratins grund samt att skolan skall gestalta och förmedla
följande värden: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och
män, samt solidaritet med svaga och utsatta”. Detta ska ske genom
individens fostran till ”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”.
Läroplanerna åberopar också ”kristen tradition och västerländsk humanism”
som den samhällstradition som skall utgöra grunden tillsammans med
de demokratiska värdena. I förskolans läroplan från 1998 saknas dock
denna omtvistade koppling till ”kristen tradition och västerländsk
humanism”.

Detta stycke i läroplanerna kan sägas vara värdegrunden och därmed
utgångspunkten för skolans arbete med värdegrundsfrågor och värde-
grundsrelaterad forskning vid högskolor och universitet. Implementeringen
av värdegrunden i skolans dagliga arbete är, liksom all undervisning,
beroende av en mängd faktorer. Läroplanerna kännetecknas t.ex., som
en del av skolans decentralisering, av värdestyrning där skolaktörer har
givits friutrymme för lokalt handlande utifrån angivna mål och resultat.
Skolaktörerna har således det pedagogiska ansvaret att omsätta de värden
och riktlinjer som anges i läroplanstexterna utifrån villkoren i varje
enskild skola. Vad det gäller skolans demokratifostran, som kan sägas
vara värdegrundens huvuduppgift, har det visat sig att tolkningen och
genomförandet varierar markant mellan kommuner och skolor beroende
på politisk kultur och skolklimat. Delvis antas detta bero på svårigheter
att förstå och tillämpa kursplanerna, vilket inneburit att strävansmålen
i värdegrunden översatts till uppnåendemål och fokusering vid betyg
(Skolverket, 2001). Värdegrundens abstrakta mål konkretiseras heller
inte i önskvärd utsträckning i kommuner och i skolor. Det har dessutom
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visat sig att skolan sällan använder läroplanerna som planeringsunderlag
i den dagliga verksamheten. Farhågor har därför uttryckts om att värde-
grundsarbetet är satt på undantag (jfr Zackari och Modigh, 2000).

Vad det gäller forskning inom värdegrundsområdet är det svårare
att göra en bestämning. Området svarar inte mot någon egen avskiljd
vetenskaplig disciplin. Med tanke på värdegrundens ursprung i skolans
måldokument bör pedagogik, eller kanske framför allt pedagogiskt
arbete i dag vara de discipliner som har den närmaste kopplingen.
Samtidigt skulle man kunna påstå att all forskning som berör sociala
fenomen knyter an eller berör värdegrundens teman, då ”sociala
fenomen blir relevanta för samhällsforskaren bara i den mån som de
relateras till tidens kulturvärden” (Gilje och Grimen, 1992 s. 277).
Begreppet värdegrund förekommer också i andra verksamheter i
samhället. Som framgår i föreliggande rapport bedrivs ”värdegrunds-
forskning”1 (eller vad forskarna själv sorterar som forskning inom
värdegrundsområdet) i en mängd olika vetenskapliga discipliner och
dessutom ofta tvärvetenskapligt.

Någon mer övergripande analys av vad värdegrundsarbete och värde-
grundsforskning är har faktiskt inte gjorts. Man har analyserat det
innehåll värdegrunden givits i läroplaner, med fokus på teman som
gemensamma värden kontra värdepluralism, förankring i enskilda
traditioner eller universella värden (och möjligheten av universella
värden), kunskapssyn och människosyn etc. Intresset har riktats mot
hur undervisningen bedrivs, kan eller borde bedrivas utifrån läroplanerna
– övergripande, i enskilda ämnen, i olika åldersintervall och i skolformer.

1 I forskningsöversikten ”Värdepedagogik i internationell belysning” (Colnerud
& Thornberg, 2003) lanseras, med engelsk förebild, termen värdepedagogik i
den svenska pedagogiska forskningsdiskursen. I sin iver att skriva vetenskaps-
historia konstruerar författarna där ett begrepp som på intet sätt avviker eller
kan avskiljas från det som länge rymts inom den vetenskapliga disciplinen pedagogik.
Författarnas konstruktion kan sammanfattas som teorier och forskning om ”värden
och normer” i pedagogiska processer! En poäng med denna term uppges vara
att den, till skillnad från termen fostran, rymmer såväl det ”avsiktliga” som det
”oavsiktliga”. För att understryka förvirringen i denna lek med ord lanserar
man också den tautologiska termen specifik värdepedagogik som är en form av
undervisning som läraren kan välja att ”exponera” eleverna inför (s. 204). För
att klargöra det hela så handlar detta då om en pedagogik som på en gång är
avsiktligt avsiktlig och avsiktligt oavsiktlig. Se även s. 11.
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Man har studerat aspekter av värdegrund och värdegrundsarbete i
skolan (demokrati, mobbning, etik, rasism, jämställdhet etc.) utifrån
olika perspektiv osv. Vad man inte har studerat är vilket innehåll
aktörerna själva väljer eller betonar när de säger sig bedriva värde-
grundsarbete eller forskning inom värdegrundsområdet.

Denna översikt syftar till att inleda besvarandet av frågor som t.ex.
Vad är värdegrund i praktiken? Vilket innehåll ger skolaktörer och
forskare dessa begrepp?

Frågorna tar sin utgångspunkt i det innehåll som värdegrunden givits
i de gällande läroplanerna samt i skrifter som Värdegrundsboken och
Med demokrati som uppdrag, skrifter som å ena sidan säger vad värdegrund
skall vara och å andra sidan vad den är och kan vara. Som en möjlig
strategi att försöka skapa en bild av det aktuella kunskapsområdet har
det delats upp i nio möjliga områden. Utan några anspråk på att göra
en slutgiltig eller heltäckande innehållsbestämning har, utifrån
ovannämnda skrifter, en sortering i följande områden gjorts:2

Demokrati; medinflytande, solidaritet
Etik och moral
Etnicitet, mångkulturalitet
Jämställdhet, jämlikhet
Kränkande behandling; mobbning, diskriminering
Livsvetenskap
Mänskliga rättigheter; frihet, integritet etc.
Rasism, främlingsfientlighet
Sex och samlevnad

Via dokumentation och analys av avslutad, planerad och pågående
utvecklings- och projektverksamhet i skolor och kommuner liksom

2 Mellan ovanstående områden finns inga skarpa skiljelinjer. Tvärtom överlappar
de allt som oftast varandra på olika sätt som värdegrundsfrågor oftast gör. Utgångs-
punkten är heller inte att värdegrundsarbete bäst bedrivs uppdelat i olika typer
av perspektiv. Den aktuella uppdelningen i områden syftar alltså främst till att
skapa en bild över hur skolor och universitet/högskolor prioriterar inom
värdegrundsområdet. I denna översikt är dessa områden också behäftade med
vissa problem. Till exempel har de olika begreppen kopplats samman med andra
begrepp och därmed givits bestämda konnotationer som kan tänkas påverka
resultatet i denna rapport.
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avslutad, planerad och pågående forskning på värdegrundsområdet
kommer det nedan att ges en bild av värdegrundsområdet.

Värdegrund som kunskapsområde
Sedan 1842 års folkskolereform har traditionen bjudit, och bjuder
alltjämt, att skolan skall överföra vad som brukar kallas samhällets
normer och värderingar3. I den gällande läroplanen skrivs detta fram
som ”en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden,
traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa” (Lpo 94 s. 7).
Följer man de övergripande styrdokumenten över tid visar det sig att
socialisationsanspråken innehållsmässigt utvecklats från kristen etik via
demokratiska värden (Lgr 80) för att sedan åter landa i kristen etik.
Den nuvarande förankringen i kristen etik och västerländsk humanism
har, som tidigare nämnts, blivit föremål för omfattande kritik och
möjligtvis är den helt på väg bort från läroplanstexterna (Hedin och
Lahdenperä, 2000).

Att demokratin i dag framstår som överordnad är dock ganska klart.
Detta demokratiska uppdrag har skolan haft sedan andra världskriget,
även om dess utrymme och inriktning varierat med samhällsutveckling
och politiskt styre. Enligt Englund (1999) innebar t.ex. övergången
från Lgr 80 till Lpo 94 en återgång från en normativ till en funktionalistisk
demokratiuppfattning samt en förskjutning från den stora demokratin
till den lilla, från folkstyre till självförvaltning och från en samhälls-
centrerad till en indvidcentrerad demokratiuppfattning.4

3 I diskussionen om värdegrund ges ibland intrycket av att skolan skulle kunna
förmedla kunskaper destillerade från normer och värderingar, där det sociala
antas kunnas skiljas från det kognitiva, inlärning från fostran (jfr Fritzell, 1998).
Utgångspunkten här är att detta inte är möjligt. Det bör kanske därför påpekas
att t.ex. en medveten prioritering av kunskapsförmedling under 1990-talet
(jfr Zackari och Modigh, 2000) på bekostnad av värdegrundsarbete i sig själv
rymmer värderingar som får konsekvenser för barnens socialisation. All under-
visning, oberoende av hur den organiseras, förmedlar normer och värderingar
(inte minst då kunskaperna själv är historiska produkter) (jfr Englund, 1998).
Ett inställt eller omedvetet värdegrundsarbete är i en mening alltså också ett
värdegrundsarbete. Mot bakgrund av decentraliseringen inom skolans område,
och därtill kopplade form- och innehållsmässiga skillnader i värdegrundsarbete,
finns det kanske alltså anledning att tala om flera möjliga värdegrunder – formell
och informell (alt. Dold, jfr Jackson, 1990), lokalt formell och lokalt informell etc.
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Det finns fog för att påstå att många skolor under de senaste
decennierna ägnat sig åt vad vi i dag benämner värdegrundsarbete. Det
dagliga arbetet mot mobbning och kränkande behandling, diskussioner
i livsfrågor, solidaritets- eller demokratiarbete (formellt i form av t.ex.
elevråd och skolval eller i mer informella former), arbete mot rasism,
sex- och samlevnadsundervisning eller daglig fostran och socialisation
överhuvudtaget har dock inte rubricerats som just värdegrundsarbete
tidigare. På motsvarande sätt har forskare också innan begreppet värde-
grund gjorde entré ägnat sig åt att studera hur skolorna bedrivit detta
arbete eller mer generellt ägnat sig åt de teman det rymmer. Termen
värdegrund har alltså inte använts, men det begreppet står för har ofta
varit en viktig del i skolarbetet och den vetenskapliga forskningen.
Införandet av begreppet värdegrund i samtalet om skola kan således
betraktas utifrån ett maktperspektiv, där kampen om resurser och
utrymme betonas. Huvudfrågan blir då inte vad värdegrund är eller
inte är, utan hur den vetenskapliga diskursen inom värdegrundsområdet
utvecklats. Det vill säga en analys av ordet värdegrund som en del av
en språklig marknad.5 Någon mer omfattande dylik analys har emellertid
inte genomförts och den ligger också utanför denna rapports ramar.

Betoningen och expansionen av värdegrundsområdet kan också ses
som en del i lärarnas professionalisering och skolans utveckling. I Lärar-
utbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) handlar detta

4 Den normativa demokratiuppfattningen betonar det aktiva deltagandet i
det politiska beslutsfattandet där jämlikhetssträvanden i skolan ses som ett medel
att nå detta. ”Demokratin är ett levnadssätt som alla uppväxande medborgare
skall bli delaktiga i genom alla institutioner … som kan befordra demokratin …”
(Englund, 1999 s. 18). Den funktionalistiska demokratiuppfattningen avgränsar
demokrati till en fråga om representativ styrelse med en förvaltande elit. Demokratin
som kunskapsområde i skolan innebär enligt denna uppfattning en viss mängd
fakta av vilka eleverna förväntas vara mer eller mindre intresserade.
5 Forskning som gör anspråk på att förse det offentliga samtalet med nya
distinktioner, beskrivningar och förklaringar av tillstånd och händelser måste
kunna avyttra sina produkter på denna ”marknad”. Man skulle kunna hävda
att ordet värdegrund erhålligt ett speciellt värde på denna ”marknad”, inte
därför att ordet i sig betyder något, utan just därför att det inte har en specifik
innebörd. (Jfr Lundgrens analys av didaktikbegreppet vara i den pedagogiska
vetenskapen. Lundgren, 1987.) Det är bland annat i ljuset av ovanstående
som lanseringen av termen värdepedagogik (se s. 8) är intressant.
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dels om att hos blivande lärare befrämja speciella kvaliteter ”så att de
kan förmedla och förankra de normer och grundläggande värden som
den pedagogiska verksamheten skall bygga på” (ibid. s. 92). Där betonas
också ökande krav på lärare att vara verksamma i och förbereda barn
och ungdomar för såväl ett mångkulturellt som komplext samhälle
(ibid. s. 50). Som en förutsättning nämns vidare att läraren måste
”kritiskt granska och värdera sitt eget arbete och bli medveten om sina
egna värderingar …” samt att ”utveckla en grund för eget etiskt och
moraliskt handlande” (ibid. s. 92-93). Överhuvudtaget innebär det
faktum att skolans fostransanspråk i gällande läroplaner placerats i en
avgjort mer framträdande position att de erhåller en större betydelse.
Det skall därför kanske påpekas att även de som utifrån ett läroplans-
teoretiskt perspektiv kritiserat gällande skrivning om värdegrund i
läroplanerna medger att de senaste årens ökade intresse för densamma
också inneburit ett ökat intresse för skolans demokratiserande socialisation
(Englund, 1999).

Detta överordnade kunskapsområde rymmer också möjligheter för
reflektion och analys beträffande utbildning – av ”praktiker” såväl som
”forskare” – ur en mängd perspektiv och inbjuder dessutom till tvär-
vetenskapligt utbyte. Värdegrundsområdet möjliggör att grundläggande
filosofiska, etiska och kunskapsteoretiska frågor diskuteras i relation
till skolans politiska styrning och den dagliga verksamheten i skolan.
Mot bakgrund av de förändringar samhället antas genomgå – t.ex. i
form av ökande differentiering och abstraktion – borde dessa frågor
framstå som intressanta och viktiga. Om man dessutom relaterar värde-
grunden till en mer övergripande tanke om samhällelig integration
spelar dessa frågor en avgörande roll för att hantera den historiskt
samhälleliga tendens vi nu förmodas vara en del av. Detta oavsett om
integrationen sker (eller inte sker) utifrån nuvarande substantiella värden
eller med hjälp av andra möjliga alternativ vilkas utforskning också
rimligtvis ligger inom kunskapsområdets ramar. Värdegrunden är
definitiv som utgångspunkt för skolans arbete via läroplanen,
tolkningsbar i praktiken och förgänglig i ett vidare historiskt perspektiv.
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Resultat

Värdegrundsområdet – en aktuell översikt
Denna översikt grundar sig på en enkätstudie vilken ytterst syftade till
att knyta kontakter med och kartlägga planerade, påbörjade och
avslutade värdegrundsprojekt vid kommuner/skolor och högskolor/
universitet. Enkäten var nätbaserad och har besvarats dels av aktörer
inom på skolor (lärare, skolledare etc.) och dels av forskare vid högskolor
och universitet. Totalt har 204 skolenkäter och 97 universitets- och
högskoleenkäter besvarats.6

Frågorna syftade till att såväl geografiskt som innehållsmässigt
kartlägga värdegrundsarbete och värdegrundsforskning. Respondenter
i skolan har fått ange kontaktpersoner, projektnamn, projektbeskrivningar,
projektdokumentation samt kunskapsintresse för medverkan i referens-
grupp, framtida seminarie-/konferensverksamhet och för samverkan i
elektroniska nätverk. Frågorna har också berört respondenternas upp-
fattningar om angelägna områden för framtida projekt/utvecklingsarbete
eller forskning samt behov av kompetensutveckling inom kommuner,
skolor, rektorsområden eller bland enskilda. Forskningsenkäterna frågade
inte efter behov av kompetensutveckling, men till skillnad från skol-
enkäterna efter institutionstillhörighet och efter viktig referenslitteratur.

Kring resultaten som berör skolområdet kommer en del problematiska
inslag att kommenteras. Avsikten är då inte att rikta kritik mot enskilda
skolor eller att dela in skolor i bättre och sämre. Syftet är snarare att på
en övergripande nivå uppmärksamma problem som har att göra med
den form, innehåll och uppgift värdegrundsarbetet erhålligt. I studien
presenteras först resultaten från skolor och kommuner och sedan från
universitet och högskolor. Översikten avslutas med en kortare diskussions-
del.

6 I studien används 191 enkäter från skola/kommuner och 65 från högskola/
universitet. Bortfallet rör sig i de flesta fall om dubbletter.
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Skolor

Planerade, pågående och avslutade skolprojekt
Skolprojekt inom värdegrundsområdet är ofta svåra att kategorisera
med avseende på deras inriktning. Som framgår ovan saknas det för
det första en entydig definition av begreppet värdegrund. Skolans
aktörer har också svårt att innehållsbestämma detta begrepp. Även om
man utifrån värdegrundsdiskursen menar sig identifiera olika värde-
grundsteman är det, som nämnts tidigare, svårt att innehållsmässigt
skilja dessa teman från varandra. Vilka frågor ryms t.ex. inom området
mänskliga rättigheter men inte inom demokrati? Handlar inte rasism
också om etnicitet?

Resultaten nedan (figur 1) bygger på skolaktörernas kategorisering
av de egna projekten. Skolaktörerna har ombetts att sortera sina skolprojekt
i något av de nio kunskapsområden som nämnts ovan. Figuren visar
att kommun- och skolprojekten först och främst riktar in sig mot området
etik och moral (21 procent). Ungefär vart femte projekt har markerat
att de har etik och moral som sitt intresseområde. Kränkande behandling
(16 procent) i olika former liksom demokratifrågor (13 procent) är
andra vanliga intresseinriktningar i värdegrundsarbetet, medan t.ex.
området sex och samlevnad (3 procent) verkar vara tämligen ovanligt i
skolornas värdegrundsarbete.7 Av figuren framgår också att ungefär en
tiondel har markerat att deras projekt har en inriktning som inte stämmer
med de på förhand givna alternativen. I kategorin ”annat” återfinns
först och främst projekt som menar sig beröra samtliga angivna teman.
Dessa projekt anser sig därför inte prioritera något eller några områden
framför andra. Enstaka projekt arbetar med teman som till exempel
funktionshinder och värdegrund, barnkonventionen, organisatoriska frågor,
informationsteknik och demokrati, värdegrund och skolkultur, personlig
utveckling samt konflikthantering.

7 I denna studie är det i stort sett endast skolaktörer som arbetar i särskolan
som betonat vikten av insatser på detta område.
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En analys av projektnamn, projektbeskrivningar8 och olika former av
projektdokumentation (webb, tryckta publikationer och cd-rom) upp-
visar en bild som i stort är samstämmig med den ovan. Många bedriver
värdegrundsarbete som skär genom de angivna kategorierna. Projekt-
beskrivningarna nämner i relativt liten utsträckning begreppen etik
och moral explicit. Detta trots att detta kunskapsområde enligt skol-
aktörernas egna kategoriseringar är det största området. I stället förekommer
framför allt ord som demokrati, rasism, mobbning och kultur när projekten
utvecklar innehållet i sina värdegrundsarbeten. Ytterligare områden
som droger, hälsa, social kompetens och miljö förekommer också, om än
något mer sällan.

Värdegrundsarbetet verkar i relativt stor utsträckning bedrivas isolerat
och vid sidan av det övriga skolarbetet och inte som en del av all verksamhet
i skolan. I den tolkningen kan värdegrundsarbetet decimeras till att bli
ett mål i sig själv, snarare än ett möjligt medel för utveckling eller
förändring. Vissa andra projekt betonar dock att man strävar efter att
integrera värdegrundsmålen i all daglig verksamhet i skolan.

Figur 1. Kunskapsintresse för planerade, pågående och avslutade skolprojekt (%).
N:191.

8 Färre än hälften av projekten hade inte utarbetat någon projektbeskrivning.
Projektbeskrivningarna varierar också i omfång.
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Som utgångspunkt fungerar ofta andra dokument eller regelverk än
läroplaner och skollag. FN-konventioner (Barnkonventionen och
Konventionen om mänskliga rättigheter) åberopas t.ex. relativt ofta.
På så sätt öppnas skolan mot samhälleliga organisationer. Det kan också
medverka till att skapa en bas för en mer internationellt orienterad
solidaritet. Även om den gällande läroplanen alltså inte särskilt ofta
utgör den uttryckliga utgångspunkten för värdegrundsarbetet betonas
dock ofta demokratin, demokratiska arbetsformer och värderingar samt
inflytande och delaktighet. Vissa projekt strävar också medvetet efter
att göra värdegrunden känd bland personal, barn och föräldrar. Just
demokrati verkar därmed vara ett tema som präglar skolors värde-
grundsarbete i stor utsträckning.

Symptomatiskt för projekten som skriver fram demokrati som kunskaps-
område, liksom för i stort sett alla övriga projekt, är att den teoretiska
förankringen är mycket låg. I regel sker varken någon problematisering
eller diskussion kring vad som egentligen avses med demokrati. Även
om demokratibegreppet kan sägas ha en någorlunda fast grundbetydelse
– allmänt folkstyre på jämlika villkor – förekommer i litteraturen olika
modeller och teorier med vitt skilda perspektiv på vad detta innebär
och hur det skall förverkligas (Lundström, 1999). I den mån kommuner
och skolor tagit del av den relativt omfattande demokratiforskningen
avspeglas detta alltså inte i föreliggande beskrivningar av deras värde-
grundsarbete. Möjligtvis hänger detta samman med det faktum att
många lärare anser sig sakna stöd och kompetensutveckling (Skolverket,
2000).

Värdegrundsarbete tycks av projektbeskrivningarna att döma ofta
syfta till att förbättra eller skapa en ”god”, ”positiv”, ”tryggare” eller ”mer
kreativ” miljö som i sig antas möjliggöra pedagogiskt arbete. Miljön
eller lärandets sammanhang har en avgjord betydelse för det som
utspelar sig eller kan utspela sig i densamma. Fokuseringen vid relationer
är en del i detta och dessutom en mycket grundläggande och viktig
del. Skolorna tar på detta sätt ansvar för den informella lärmiljön genom
att låta värdegrundsarbetet bli en del av det som försiggår vid sidan av
undervisningen. Även om de flesta skolorna prioriterar arbetet med
elevernas ömsesidiga relationer så finns det exempel på skolor som
lägger tonvikt på lärarnas inbördes relationer eller relationer till eleverna.
Detta kan ses som ett sätt att försöka komma till rätta med de mycket
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allvarliga problem som består i att hela 6 procent av eleverna känner
sig mobbade av lärare. Som Skolverkets attitydundersökning från 2001
visade är det fler elever som upplever sig mobbade av lärare än av andra
elever (4 procent).

I många fall när skolorna riktar in sig på elevrelationer eller skolans
miljö består värdegrundsarbetet av s.k. konflikthantering eller konflikt-
lösning, vilket motiveras med hänvisning till en orolig eller våldsam
skolmiljö. Inte sällan framstår värdegrundsarbetet då som en uttalat
korrigerande och normerande praktik med siktet inställt på t.ex. ”beteende”,
”etikett”, ”språk”, ”droger” eller ”hälsa”.

Att arbete mot mobbning i ett fall främst tar sin utgångspunkt i
repressiva avsnitt i skollag, arbetsmiljölag och brottsbalk är talande för
en viss typ av förståelse som främst utgår från ett individuellt perspektiv
i termer av personliga rättigheter, skyldigheter och ansvar. Forskning
har också visat att skolans politiska styrning och praktik i mångt och
mycket motsvarar denna nygamla förståelse.9 Detta visar sig som en
förskjutning av medborgarskapets status i riktning mot en juridisk
och individuell identitet på bekostnad av än en politisk och kollektiv
som i allt också bör innebära förskjutningar av skolans socialisation.
(jfr Englund, 1999) Som Skolverket visat har det skett en förändring i
skolornas praktiska tillämpning av det demokratiska uppdraget från
formella till informella och personorienterade beslutsprocesser (Skolverket,
2001). Man kan till exempel fråga sig vad en sådan förskjutning betyder
för skolans möjligheter att fostra till solidaritet. Den förre skolministern
Bengt Göransson menar t.ex. att den kan resultera i en utveckling där
”jag kräver vad jag vill ha för mig, så får du kräva vad du vill ha för dig”
(Skolverket, 1999).

Värdegrundsarbete tycks därmed också, relativt oberoende från skolans
styrdokument och i varierande grad, svara mot övrig utveckling inom i
samhället och i en bemärkelse därmed också dess värdegrund. I linje med
föreställningen om en dold läroplan finns det alltså förmodligen anled-
ning att tala om en dold eller informell värdegrund. Hur denna kan tänkas
se ut och fungera i olika miljöer är frågor som behöver utredas vidare.

9 Till exempel i form av en ökad individualisering i kombination med en återgång
till ett traditionellt ordnings-, disciplin- och förmedlingsperspektiv (jfr Englund,
1999).
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De ambitioner som nämnts ovan kan givetvis också ses som en önskan
att, i enlighet med Lpo 94, ”främja … respekten för vår gemensamma
miljö”. Samtidigt betyder detta att insatserna i större utsträckning riktas
mot faktorer som antas bryta mot skolans värdegrund, i stället för att
främja de värden som den lyfter fram. Överhuvudtaget skriver skolorna
sällan fram något av den uppgift läroplanen framhåller redan i andra
stycket, dvs. ”att förmedla och hos eleverna förankra de värden som
vårt samhällsliv vilar på”. Med andra ord lyser värden som ”människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga
och utsatta” samt ”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”
med sin frånvaro i de allra flesta projektbeskrivningarna. Att kon-
kretisera och uttolka värdegrundens abstrakta mål för att kunna
praktisera dem i metoder och arbetssätt är både viktigt och krävande.
Analysen visar att det finns brister i detta hänseende.10

Sambandet mellan skolornas måldokument och den faktiska praktiken
är naturligtvis komplicerade. Med andra ord finns det ingenting som
säger att aldrig så ambitiösa skrivningar i diverse dokument kan svara
mot någonting helt annat i det dagliga arbetet – eller varför inte tvärtom?
Avsaknaden av direkta kopplingar till läroplanstexterna kan möjligtvis
ses som ett avståndstagande från den annars gängse, abstrakt normativa,
läroplanspoesi som brukar prägla denna typ av dokument. För att analyser
av dokument liknande dessa projektbeskrivningar ska anses vara
meningsfulla överhuvudtaget bör utgångspunkten vara att de faktiskt
säger någonting om den verklighet de avser att säga någonting om,
dvs. att ”de samspelar med, konstituerar och anger gränser för skol-
verkligheten” (Englund, 1999 s. 15).

I relation till vilka aspekter som faktiskt ofta lyfts fram, t.ex. de
moraliskt korrigerande anspråken, är projektbeskrivningarna därför
intressanta. Utifrån Englund (1999) är dessa tendenser närmast att
förstå som ett arv från en patriarkal utbildningskonception, dvs. ”en
specifik … och tidlös överordnings-underordningsrelation mellan
styrande och styrda och mellan vuxna och barn/ungdomar” där ”den

10 Skolaktörer har också påtalat behov av kompetensutveckling när det gäller
dessa frågor.
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formella underdånigheten auktoritetsrelationerna överskridits” (ibid.
s. 20). Denna inriktning avviker t.ex. markant från den deliberativa
konceptionen med betoning på socialisation till aktivt och kritiskt med-
borgarskap, vilken Englund själv företräder. Möjligtvis har decentralisering,
resurs- och tidsbrist och/eller andra faktorer i närmiljön öppnat för
vissa skolor att ge värdegrundsarbetet denna riktning. Andra projekt
betonar nämligen att värdegrundsarbetet inte bedrivs i traditionell
projektform utan integrerat i verksamheten som en del i det kontinuerliga
arbetet utifrån t.ex. arbetsplaner, process- eller kvalitetsarbete och då
inte med denna mer snäva inriktning på olika typer av ordningsfrågor.
Det sammantagna intrycket är att skolor i växande utsträckning försöker
ge värdegrundsarbetet denna tyngd, dvs. att låta det genomsyra all
verksamhet i skolan. Detta är för övrigt i linje med de tankar som
framförts av bl.a. Värdegrundsprojektet (Zackari och Modigh, 2000)
och Skolverket (1999; 2000).

Många projektbeskrivningar talar om vikten av en gemensam värde-
grund, gemensamma värderingar eller det svenska samhällets värdegrund.
Andra tycks verka för värdepluralism genom att t.ex. betona rätten att
uttrycka sin åsikt. Vad dessa (potentiellt) olika inriktningar avser uttrycks
ej närmare. Relationen mellan det gemensamma och det pluralistiska
kan, beroende på definition, ges legitimitet utifrån olika perspektiv. Så
har tanken om en gemensam värdegrund framställts som å ena sidan
problematisk i ett samhälle som präglas av snabb förändring och
betydande politisk, social och politisk pluralitet (Månsson, 1999) och
å andra sidan som en förutsättning för pluralism och olika etiska
handlingsalternativ (Liljestrand, 1999).

Utifrån det förra perspektivet innebär det faktum att samhället i
dag präglas av ”skilda livsåskådningar, förankrade i olika kulturer och
traditioner, var och en med olika uppfattningar om hur människan
bör leva och varför” att skolans uppgift att ”förbereda den uppväxande
generationen till att tänka och handla på ett visst sätt” blivit allt mer
problematisk (Månsson, 1999 s. 114-115).11 Formuleringen av ett

11 Enligt Månsson är gällande formulering av värdegrund problematisk, inte
bara genom att den ger den egna traditionen universell giltighet, utan genom
att den utgår ifrån en föreställning om värden och moraliska sanningar som
av människan oberoende.
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”moraliskt metaspråk” (Månsons benämning av den gemensamma
värdegrunden) syftar antigen till konsensus kring frågan om hur
människan skall leva eller till att ”legitimera det moraliska tillstånd
makten ser som eftersträvansvärt” (ibid. s. 117). Konsekvensen av detta
moraliska språkbruk blir, enligt Månsson, att möjligheterna för jämlika
demokratiska samtal och solidaritet reduceras.

Johan Liljestrand framhåller som företrädare för det senare perspektivet,
icke etiskt neutrala jämlikhetsnormer som antas möjliggöra en diskussion
där alla människor kan deltaga: ”Reproduktionen av … bestämda värden
kan … legitimeras argumentativt som förutsättningar för de reflexiva,
pluralistiska målen i läroplanen” (Liljestrand, 1999 s. 132). Detta kan
också sägas vara Värdegrundsprojektets tolkning av värdegrunden: ”Vi
menar att värdegrunden i läroplanerna gynnar en pluralistisk diskussion
om etik i skolan och kan t.o.m. tolkas som en förutsättning för sådana
samtal. Det finns alltså ingen motsättning mellan en gemensam värde-
grund och pluralism” (Zackari och Modigh, 2000 s. 42).

Skolornas projektbeskrivningarna uttrycker dock bara undantagsvis
föreställningen om gemensamma värden som en förutsättning för
verksamheten. Formuleringarna kring vikten av det gemensamma står
tvärtom ofta för sig själv som vore gemensamma värderingar ”gott i sig
själv”. Det finns också exempel där projektbeskrivningar utvecklar
strategier kring dessa gemensamma värderingar. ”Kartläggning av attityder
och värderingar” och ”öppna diskussioner” sägs då resultera i ett ”värde-
dokument” som ”klart och tydligt” ska ”formulera vad gruppen
gemensamt tycker i dessa frågor och vilka åtgärder som vidtas om man
inte följer det man enats om” (ur projektbeskrivning). Exakt vilka typer
av ”attityder och värderingar” kring vilka det krävs öppna diskussioner,
konsensusbeslut och repressalier framgår inte. I den formen är det dock
tänkbart att värdegrundsarbetet antar en form av tillämpad demokrati-
övning – med den paradoxala konsekvensen att demokrati inte innebär
en möjlighet att tycka och tänka olika, utan ett krav på attityd- och
värderingsmässig konformitet! Normfrågor övergår därmed till elev-
demokratiska inflytandefrågor vilka riskerar att ritualiseras till omröstningar
där majoriteten dikterar villkor och eventuellt tystar minoriteter. De
demokratiska medlen har då blivit mål i sig själva och motverkar
samtidigt uppfyllelsen av styrdokumentens målbeskrivningar.
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Detta är i allt väsentligt någonting annat än läroplanens skrivning
om att skolan skall ”vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra
att de förs fram” samt även ”framhålla betydelsen av personliga
ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (Lpo 94 s. 6). Som
Liljestrand (1999) påminner, behöver moraliska samtal inte handla
om rationella överenskommelser eller att uppnå konsensus; moraliska
samtal kan handla om själva möjligheten att låta den moraliska diskus-
sionen fortsätta. Just värdegrundsarbetet som oavslutad process betonas
för övrigt inom just den deliberativa samtalsmodellen, liksom av
Skolverket och av Värdegrundsprojektet (Hedin och Lahdenperä, 2000;
Skolverket, 2000; Zackari och Modigh, 2000). Den deliberativa modellen
antas för övrigt skapa insikter som bland annat inbegriper att tolerera
och respektera skilda uppfattningar liksom att komma överens de skilda
uppfattningarna till trots. Vikten av konfliktperspektiv har i detta
sammanhang beskrivits på följande kärnfulla sätt av Sven-Eric Liedman;
”det som gör demokratin till demokrati är, vad jag förstår, inte att vi är
eniga utan att vi har rätt att vara oeniga och t.o.m. uppmuntras därtill”
(Englund, 2000 s. 10).

Skolornas fokusering vid det gemensamma verkar ibland skymma
sikten inför denna möjliga tolkning av värdegrundsarbetets syfte. I
fallet ovan blir det i stället tydligt hur skolan ser sig tvungen att möta
verkligheten med makt och kontrolltekniker. Bland de positivt demo-
kratiska förespeglingarna (”öppna diskussioner”) lurar därför de negativt
laddade (”åtgärder”, ”kartlägga attityder och värderingar”). Det finns
utifrån dessa resultat anledning att ifrågasätta den optimism rörande
skolornas omsättning av läroplanens pluralistiska möjligheter som
uttryckts av vissa. I vissa fall tycks betoningen av en gemensam värdegrund
i läroplanen i stället ses som en möjlighet att hantera en allt ohållbarare
vardag. Värdegrundsarbetet tycks därmed tilldelats en uppgift att
hantera dels de problem skolan själv skapar åt sig men också många
konflikter och problem som inte främst härstammar från skolan själv.

Skolprojekten riktar sig generellt oftast till elever, ibland till elever
och personal och undantagsvis enbart till personal. En bråkdel av
projekten drivs i samarbete med universitet och högskolor och då oftast
i form av s.k. aktionsforskning där forskaren mer eller mindre aktivt
medverkar i den förändringsprocess hon studerar. Samarbete sker också
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med olika typer av förbund (Kommunförbundet, Arbetarnas Bildnings-
förbund), föreningar (Barnens rätt i samhället, Kriminellas revansch i
samhället), institut (Statens folkhälsoinstitut), statliga myndigheter
(Skolverket, Brottsförebyggande rådet, Polisen), organisationer (Rädda
Barnen) och kunskapsföretag (Didaktikcentrum AB). Andra projekt
drivs som EU-projekt eller tillsammans med kyrkor. Ibland sker också
samarbete mellan skolor i kommunen. Samarbete sker undantagsvis med
skolor i andra länder i Norden och i Europa. Detta visar värdegrunds-
arbetets möjligheter att öppna skolan mot det övriga samhället. I dessa
processer finns möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte som
för skolans del kan betyda nya och värdefulla perspektiv på de tema
värdegrunden aktualiserar.

Värdegrundsarbetet sker i regel i form av diskussioner och samtal.
Endast undantagsvis betonas formerna för dessa: som t.ex. ”öppna”,
att dialogen skall ske mellan vuxna, mellan barn eller mellan vuxna
och barn eller att alla skall ha rätt att uttrycka sin åsikt. Betoningen av
samtalets betydelse kan ses som ett överskridande av det traditionella
metodbegreppet. Samtalet framstår därmed som ett övergripande till-
vägagångssätt. Andra metoder som förekommer är rollspel, forumspel,
värderingsövningar, samarbetsövningar, lekar, uppsats- och brevskrivande,
litteraturläsning och videoinspelningar av lektioner. Specifika metoder
eller koncept som t.ex. Alateen, Marte Meo-principen, Quadriceps, Lions
quest eller Empowerment är också relativt vanliga. Alateen vänder sig
till barn och ungdomar vars föräldrar missbrukar alkohol. Marte Meo
är en terapiform som bl.a. utgår från videoteknik. Quadriceps är ett
projekt för att finna nya metoder för arbete med ”barn och ungdomar
i riskzonen”. Lions quest är en drogförebyggande satsning för skol-
ungdomar inom området etik och livskvalitet. Lions läromedel,
Tillsammans, syftar bl.a. till att utveckla färdigheter som ”att fatta sunda
och positiva beslut” och till att ”stärka barn och ungdomars självdisciplin
och familjelojalitet” (http://www.lions-quest.se/ram2.html). Empowerment
används som en samlingsbeteckning över frigörande arbetsmodeller
inom en rad samhällsområden.

Sammantaget framträder en bild som visar på en brokig skara
metoder och tillvägagångssätt vid sidan om samtal och diskussioner.
Skolorna har alltså i stor utsträckning utnyttjat möjligheten att lokalt
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bestämma hur man arbetar med dessa frågor. Ur ett likvärdighets-
perspektiv kan det vara ett problem om skolor låser sig vid vissa metoder
som universallösningar. Tryggheten i användandet av en speciell modell
bör i detta sammanhang vägas mot de nya möjligheter som andra
tillvägagångssätt kan tänkas erbjuda.

Värdegrundsarbetet dokumenteras och publiceras oftast på respektive
skolas eller kommuns hemsida, i tidningsartiklar eller i rapporter.

Kunskapsintresse för vidare kompetensutveckling
Aktörernas kunskapsintresse för kompetensutveckling i form av med-
verkan i referensgrupp, seminarie- och konferensverksamhet liksom
elektroniskt nätverk går även det i linje med den bild som redovisats
tidigare. De tre områdena etik och moral, demokrati och kränkande
behandling intar en absolut särställning medan speciellt området sex
och samlevnad inte tillskrivs något större intresse.

I figur 2 redovisas resultatet av aktörernas rangordning av intresse-
områden för fortsatt kompetensutveckling i fallande skala från ett (hög
prioritet) till tre. Området etik och moral väcker totalt sett mest intresse
(23,3 procent) och sex och samlevnad minst (1,9 procent). Flest första-
handsval har området demokrati (9,9 procent). Figuren visar vidare att
demokrati och moral och etik är de enda kunskapsområden som har fler
första- än andra- och tredjehandsval. Områden som kränkande behandling,
livskunskap och mänskliga rättigheter har däremot relativt sett fler tredje-
än första- och andrahandsval. Av resultatet att döma verkar vissa
kunskapsområden närmast pliktskyldigt tillskrivas viss betydelse i
undersökningen. Området jämställdhet hör till dessa ”alibi-områden”
vilka knappast alls ges några förstahandsval i undersökningen.
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Ett fåtal har markerat att de har kunskapsintresse som avviker från angivna
teman.12 Det handlar, liksom i figur 1 om funktionshinder och värdegrund,
barnkonventionen, organisatoriska frågor, informationsteknik och demokrati,
värdegrund och skolkultur, personlig utveckling samt konflikthantering.
Ytterligare två teman, som relaterar till dels värderingsförändringar bland
ungdomar samt till föräldraskap i relation till etik, moral och kränkande
behandling har kommit till som alternativa kunskapsområden.

Kunskapsintresse för utvecklingsarbete och forskning
Demokrati, etik och moral samt kränkande behandling är också de områden
som framstår som mest angelägna vad det gäller bedrivandet av
utvecklingsarbete och forskning. Detta framgår av figur 3 nedan. Inför
området sex och samlevnad föreligger liksom tidigare endast ett mycket
litet intresse. I relation till behovet av kompetensutveckling som framgick
i figur 2 ovan är prioriteringarna mellan de olika kunskapsområdena
för utvecklingsarbete och forskning förhållandevis samstämmiga. Några

Figur 2. Kunskapsintresse för vidare kompetensutveckling (%). N:191.

12 Denna kategori har inte tagits med i figur 2.
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små skillnader går dock att finna. Området demokrati har relativt givits
något högre prioritet (andelen förstahandsval) vad det gäller den senare
typen av verksamhet (11,3 procent jämfört med 9,9 procent). Detta
förhållande äger också giltighet för området kränkande behandling (6,3
procent jämfört med 4,6 procent). Områdena rasism och jämställdhet
har totalt sett också tillskrivits större intresse beträffande utvecklingsarbete
och forskning än vad de gjorde rörande kompetensutveckling. Samtidigt
kan man notera att intresset för utvecklingsarbete och forskning inom
området jämställdhet endast består av andra- och tredjehandsval.

Behov av kompetensutveckling inom kommun, rektors-
område, skolenhet och bland enskilda
Aktörerna ser behov av kompetensutveckling inom värdegrunds-
området vilket överensstämmer med deras kunskapsintresse. I figur 4
nedan har resultaten för kommun, rektorsområde, skolenhet och
enskilda personer slagits samman. Områdena demokrati (20,5 procent),
etik och moral (19,9 procent) liksom kränkande behandling (18,6

Figur 3. Angelägna områden för utvecklingsarbete och forskning (%). N:191.
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procent) är de områden där behovet av kompetensutveckling anses vara
störst. Minst tycks behovet vara inom området sex och samlevnad (1,9
procent). Av andelen förstahandsval att döma anses behovet av kompetens-
utveckling vara störst inom området demokrati (12,8 procent).

Universitet och högskolor

Planerade, pågående och avslutade forskningsprojekt
Resultatet från undersökningen av universitet och högskolor är inte
representativt för forskning inom värdegrundsområdet. Därtill är mate-
rialet allt för litet. Detta visar sig t.ex. i att den geografiska spridningen
är sned och att vissa större lärosäten och institutioner är under-
representerade. Det behövs alltså ytterligare översikter innan man kan
ge en tydlig bild av forskning inom värdegrundsområdet. Totalt ingår
65 enkäter i föreliggande resultat. Det totala antalet projekt uppgår

Figur 4. Behov av kompetensutveckling inom kommun, rektorsområde, skolenhet
och bland enskilda (%). N:191.
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dock till 68 eftersom en respondent driver fler än ett projekt13. Närmare
två tredjedelar av projekten saknar direkt koppling till skolans område.

En sammanställning av de planerade, pågående och avslutade
forskningsprojekt inom värdegrundsområdet som besvarat enkäten ger
vid handen att kunskapsområdet demokrati (26 procent) är störst.
Omkring en fjärdedel av forskningsprojekten sorterar inom detta område.
Andra stora områden är etnicitet (21 procent), etik och moral (19 procent)
samt jämställdhet (18 procent). Minst forskning bedrivs inom områdena
sex och samlevnad (-), livsvetenskap (-) och kränkande behandling (3
procent).

En stor del av respondenterna (27 procent) har reserverat sig inför
att kategorisera sin forskning enligt de angivna områdena14. Vissa menar
att deras forskning berör flera områden. Bland de alternativa kunskaps-
områdena märks fascismens historia, socialhistoria, förföljelse av religiös
minoritet, etik, moral och rättvisa, förmedling av demokratisk värdegrund
i skolans NO-utbildning, värdegrund i relation till elever med funktions-
hinder och/eller i behov av särskilt stöd, den svenska antisemitismens
historia, hälsoskydd, medborgarskap, feminism och medier samt livs-
åskådningsforskning och religionssociologi.

Figur 5. Kunskapsintresse för planerade, pågående och avslutade forsknings-
projekt (%). N:65.

13 Ett fåtal andra har också anmält fler än ett projekt, men då via flera enkäter.
14 Den grupp (27 procent) som fyllt i alternativet ”annat” består av respondenter
som också fyllt i ett av de angivna alternativen. Kategorin ”annat” har utelämnats
i figurerna 5 och 6.
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Till de lärosäten som representeras av fem eller fler än fem projekt
räknas Umeå universitet (17 projekt), Stockholms universitet (16), Lunds
universitet (9), Göteborgs universitet (7) och Uppsala universitet (5).
Av projekten drivs 22 vid pedagogikrelaterade institutioner så som
pedagogik (5), internationell pedagogik (4), pedagogik och didaktik
(3), utbildningsvetenskap (1), beteendevetenskap (2), samhälls- och
beteendevetenskap (1), centrum för pedagogiskt arbete (1) eller vid
institutioner vid lärarutbildningar (fem). Bland andra institutioner
märks t.ex. kultur och medier (7 projekt), teologi (7), socialt arbete
(4), juridik (4) och statkunskap (4).

En analys av de 59 projekt som lämnat projektbeskrivningar visar
att 23 projekt intresserat sig specifikt för skolans område. Av dessa
drivs en majoritet (19) vid pedagogikrelaterade institutioner, men också
vid institutioner för teologi15, socialantropologi, statsvetenskap och
psykologi. De projekt som studerar skolans område intresserar sig i
störst utsträckning för demokrati (6), etnicitet (5), etik och moral (4)
och jämlikhet och jämställdhet (3). Ytterligare tre projekt har angivit att
deras forskning berör flera områden. Inom områden som mänskliga
rättigheter och kränkande behandling drivs endast ett forskningsprojekt
vardera.

Livsvetenskap, rasism och sex och samlevnad är områden som inte
direkt beforskas av respondenter i denna studie.

Den forskning som intresserar sig för skola och utbildning riktar i
14 fall in sig på mer avgränsade analyser av pedagogisk praktik som
olika typer av empiriska klassrumsstudier. En knapp majoritet av dessa
skriver fram relationen till det omgivande samhället som en viktig del
av forskningen. Som framgår ovan bedrivs endast ett projekt med in-
riktning mot kränkande behandling. Detta projekt studerar skolkontexten
som en arena för kategorisering och differentiering utifrån begreppen
inneslutning och inneslutning. De projekt som inte riktar sig mot
utbildning och skola har mycket varierande forskningsintressen.16 Att
dessa projekt inte fokuserar på skolfrågor och skolans värdegrund
behöver inte betyda att de saknar betydelse ur ett värdegrundsperspektiv.
Tvärtom kan dessa forskningsprojekt, oavsett om de t.ex. behandlar

15 Detta projekt drivs i samverkan med Centrum för multietnisk forskning.
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övergripande etiska frågor (normativ etik), analyser av andra avgränsade
verksamheter (psykiatrisk tvångsvård), politiska idéströmningar
(nationalism och nationalistiska diskurser) eller historiska skeenden
(judisk martyrskapsideologi i skuggan av det första korståget), vara av
intresse för såväl skolaktörer som för forskare som intresserar sig för
värdegrundsfrågor i ett skolperspektiv.

Metodologiskt utgår värdegrundsforskningen i denna översikt i regel
ifrån metoder som intervjuer, deltagande observationer eller diskurs-
eller textanalyser. Ett mindre antal projekt drivs som aktionsforskning
med fokus på metodutveckling eller förändringsarbete i skolan. Det
handlar då om implementering av metoder för att utveckla olika typer
av färdigheter bland eleverna eller projekt med demokrati eller
jämställdhet som mål. Internationella studier liksom komparativa
internationella studier förekommer också.

Av projektbeskrivningarna inom skol- och utbildningsområdet framgår
att kategorier som etnicitet och kön/genus är vanliga. Projekt som
angivit etnicitet som kunskapsområde skriver dessutom ofta fram kön/
genus/jämställdhet som viktiga delar i forskningen. Omvänt förekommer
också att forskning som kategoriserat sig inom området jämställdhet
intresserar sig för etnicitet/mångkulturalitet. Inom parentes kan nämnas
att ingen av de 59 projektbeskrivningarna nämner klass som en ett
tänkbart perspektiv. I den mån forskningen har emancipatoriska
föresatser gäller det alltså främst kvinnors och invandrares frigörelse

16 Socialt arbete och socialpolitik; Normativ etik; Nationalism och nationalistiska
diskurser (generellt eller kopplade till vissa fenomen); Altruismbegreppet inom
biologi och etik; Förändringar av livsåskådningar bland invandrare; Social
interaktion och moralattityd; Diakoni, kyrka och samhälle i samspel och konflikt;
Schengensamarbetet; Strålskydd och etik; Värderings- och attitydförändringar;
Narkomanvård; Det mångkulturella samhället ur köns- eller barnperspektiv;
Politisk konsumtion; Kulturell identitet i arkeologisk vetenskap; Psykiatrisk
tvångsvård; Diskursanalys av politik och vetenskap; Hembygd; Barn i utlännings-
ärenden; Familjeföreställningar; Invandrare och anställningsskyddet; Ryska
ungdomars uppfattningar av mänskliga rättigheter och demokrati; Attityder
till kvinnors förvärvsarbete i Sverige, Tyskland och Italien; Familjemoral på
Sicilien; Skildringar av HIV i media; Kristen etik och mänskliga rättigheter;
Judisk martyrskapsideologi i skuggan av det första korståget; Sverige och
förintelsen samt Medborgarskap och funktionshinder.
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och ökade rättigheter. Socioekonomiskt förfördelade grupper – eller
snarare det perspektiv som fokuserar dessa aspekter – verkar alltså inte
vara intressanta inom den värdegrundsforskning som ingår i denna
studie. Forskning har för övrigt visat att de olika perspektiven, kön,
klass och etnicitet, bör användas tillsammans för att möjliggöra en
djupare förståelse. (Öhrn, 2002).

I huvudsak är det grundskolan som står i fokus för projekt inom
skol- och utbildningsområdet. Gymnasie-, för- och särskola liksom
fritidshem är endast föremål för enstaka projekt. Andra utbildningsformer
(vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, universitets- eller högskole-
utbildning etc.) nämns inte i projektbeskrivningarna.

Kunskapsintresse för samarbete med andra forskare
Kunskapsintresset beträffande framtida samarbete i referensgrupp,
seminarieverksamhet och elektroniskt nätverk är störst inför områdena
etnicitet (25 procent), demokrati (23 procent) och etik och moral (22
procent). Minst intresse väcker sex och samlevnad (-), kränkande behandling
(3 procent) och livsvetenskap (3 procent). Också inför en områdesmässig
kategorisering vad det gäller framtida samarbete finns det en relativt
stor grupp (22 procent) som reserverar sig17. Många av dessa har intressen
som berör flera områden. Bland ytterligare alternativa kunskapsområden
hittas feminism, medborgarskap och sociala rörelser, skolans och de befintliga
formernas utvärdering och legitimitet, kommunikation, konflikthantering
och social utveckling.

17 Kategorin ”annat” är utelämnad.
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Angelägna forskningsområden
De forskningsförslag som forskarna gett är också de svåra att kategorisera.
Vissa förslag skär genom flera kategorier. De mest angelägna områdena
för forskning utifrån de kunskapsområden som nämnts ovan är enligt
forskarna etnicitet (8 förslag) och jämställdhet (5) följt av demokrati,
etik och moral och rasism (3 vardera). Ingen har föreslagit området sex
och samlevnad medan områdena kränkande behandling, livsvetenskap,
och mänskliga rättigheter har fått ett förslag vardera. I stort svarar
forskningsförslagen mot studiens redovisning av den befintliga forsk-
ningen. I relation till denna framstår områdena jämställdhet och rasism
som mest angelägna eller eftersatta ur respondenternas perspektiv.

Ungefär vart fjärde forskningsförslag berör uttryckligen skola och
utbildning. Det handlar om forskning om politiska utbildningsideal,
ansvar för skolarbetet i grundskola och gymnasiet, kunskapsutveckling i
relation till värdegrundsområdet, lärarroll och demokratifostran, etik och
moralutveckling, värdegrund och mångfald, utstötningsprocesser och
praktiskt värdegrundsarbete. Vart tionde forskningsförslag lyfter fram
kopplingar till speciella forskningsdiscipliner eller vetenskapsfilosofiska
utgångspunkter.

Figur 6. Kunskapsintresse för samarbete i referensgrupp, seminarieverksamhet
och elektroniskt nätverk (%). N:65.
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Avslutande diskussion

Som det framgår av föreliggande resultat tycks värdegrundsarbete i skolorna
framför allt bedrivas inom områden som etik och moral, kränkande
behandling och demokrati. Kränkande behandling och mobbning är dock
mycket ovanligt bland de forskningsprojekt som ingår i denna studie
och andra grundligare översikter visar samma sak (Frånberg, 2003).
Denna översikt visar att detta är problem som ägnas stor uppmärksamhet
i skolorna. Dessa är också teman som får betydande utrymme i det
offentliga samtalet om skolan. Frågan är varför forskningssamhället
visar dessa frågor så lite intresse? Av skolornas projektbeskrivningar att
döma verkar det i stället vara andra grupper (konsulter, organisationer
och utbildningsföretag) som försöker svara mot deras behov av snabba
och effektiva metoder mot kränkande behandling och mobbning. Den
definition av mobbning som i dag är den gällande bygger främst på en
individualiserad psykologiserad förståelse där mobbning betraktas som
ett isolerat fenomen som uppstår mellan individer vilkas olika egenskaper
utgör förklaringsgrunderna (Bliding, 2002). Alternativa strukturella
och kontextuella förklaringsmodeller har därmed hamnat i bakgrunden.
Frågan är också vad detta förhållande betyder för skolaktörernas
möjligheter att förstå och förhålla sig till olika former av kränkande
behandling.

Forskarna i denna översikt studerar däremot ofta etnicitet, ett område
som tycks vara eftersatt i skolornas projektverksamhet. Etnicitetsbegreppet
förekommer överhuvudtaget inte i de föreliggande projektbeskriv-
ningarna. Den tänkbara synonymen ”mångkulturalitet” förekommer
endast i ett fall. Möjligtvis saknar etnicitetsbegreppet förankring i
skolorna. Mer eller mindre relaterade begrepp som rasism, främlings-
fientlighet, etnisk diskriminering, nazism och högerextremism är dock
relativt vanliga. Denna tendens är eventuellt möjlig att förstå i relation
till benägenheten att rikta värdegrundsarbetet mot faktorer som bryter
med värdegrunden i stället för att främja de värden som den framhåller.
Till exempel är kamp mot rasism och nazism, vilken går i linje med
skolans demokratiska uppdrag, samtidigt av delvis repressiv karaktär.
En ensidig fokusering vid en sådan inriktning kan innebära att
behandlandet av tema som skulle kunna rymmas inom etnicitets-
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begreppet eller inom diskussionen om kulturell identitet får stå tillbaka.
Till dessa tema kunde t.ex. en granskning av den samhälleligt vanliga
benägenheten att förklara individers och gruppers aktiviteter och
preferenser i termer av just kultur höra (jfr Bourdieu, 1995).

Denna översikt pekar på att jämställdhet inte är ett perspektiv som
får särskilt stort utrymme i skolornas värdegrundsarbete. Endast 6 procent
av skolorna anger jämställdhet som huvudtema. Inom forskningen är
dock köns- eller genusperspektiv relativt vanligt. Arton procent av den
forskning som medverkat i denna studie sätter frågor om kön och
jämställdhet i fokus.

Projektbeskrivningarna på skolnivå visar vidare att etik och moral-
intresset, som överlag är stort, inte nämnvärt utvecklas i projekt-
beskrivningarna. Överhuvudtaget tycks skolor följa den formulering i
läroplanen som framhåller vikten av att förankra grundläggande värden,
snarare än att, vilket också vore möjligt, dessutom problematisera dessa.18

När skolor väljer att betona en förankring av värden kan detta betyda
att skolan och läraren i större utsträckning blir det handlande subjektet
och eleven det passiva objektet. Om man, vilket tycks vara mer sällsynt,
väljer att också problematisera dessa värden finns det eventuellt större
förutsättningar att lyckas åstadkomma en förskjutning i denna balans.
En problematisering kan dessutom sägas gå mer i linje med tanken om
värdegrundsarbetet som oavslutad process och behöver samtidigt inte
motverka skolans uppgift att förankra värden.

18 Med Fritzell (1998) kan man misstänka att värdegrunden därför fungerar ”i
den pejorativa mening som ingår i samhällsvetenskapens begreppsarsenal” där
”’utstuderade koncept’ och ’verksamhetsidéer’ tjänar … till att legitimera
aktiviteter styrda” utan grund i det vardagliga arbetet ”genom att bl.a. försvåra
att de verkliga sammanhangen lyfts fram till kritisk granskning” (ibid. s. 45).
Enligt Fritzell kommer sig detta av den ”pedagogiska abstraktionsprocess” vilken
skiljer fakta kunskaper från social fostran där ”normfria och därmed högst
värdeabstrakta styrningsmekanismer i skolans inre arbete i praktiken” kopplas
”till både form och innehåll, både till definitionen av lärarnas och elevernas
roller och till konstruktionen av skolans kunskap” (ibid. s. 45). Detta skulle
kunna betyda att också värdegrundsarbetet självt underkastas den konkurrens-
logik mellan resultatenheter (elever, lärare och skolor) som antas prägla skolan
generellt (jfr ibid. s. 45).
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Möjligtvis kan betoningen av etik och moral också betyda att värde-
grundsarbete inom andra områden som t.ex. demokrati riskerar att
reduceras till frågor om individens moral och etik.19 Demokratifrågor
har förvisso också sin utgångspunkt i moraliska ställningstaganden,
men möjliggör sannolikt andra perspektiv som till exempel riktar
uppmärksamheten på processer och relationer i klassrummet, skolan
eller i samhället. Vi vet inte närmare vilket innehåll eller form arbetet
med demokratifrågor har. Var hamnar det i förhållande till den möjliga
differentieringen mellan samhällscentrerat och individuellt/familjärt
demokratibegrepp? (jfr Englund, 1999). Också utifrån andra perspektiv
går det att finna möjliga problem att försöka besvara när det gäller
skolans demokratiska arbete; hur löser skolorna t.ex. den pedagogiska
paradox som skolans demokratifostran implicerar, dvs. systematisk
påverkan i kombination med medinflytande/demokrati – elevens
dubbla identitet som passivt objekt och aktivt subjekt? (jfr Fritzell, 1998).

Även om undersökningen inte gör anspråk på att ge en uttömlig
och generellt giltig bild av värdegrundsområdet visar dess resultat på
en del intressanta tendenser. Undersökningen bidrar också till att ställa
nya frågor. Resultatet visar generellt att värdegrundsarbete skiljer sig åt
mellan skolorna och att vissa kunskapsområden får stå tillbaka för andra.
Resultatet reser därmed frågor om huruvida det finns en gräns för
skolornas och de enskilda lärarnas möjligheter att bortse från frågor
rörande t.ex. sex och samlevnad, etnicitet eller jämställdhet. En
hierarkiserade tolkning av värdegrunden där vissa frågor ges en
underordnad roll tycks av projektbeskrivningarna att döma vara en
konsekvens av skolaktörernas egna personliga prioriteringar och inte
främst av en noggrann tolkning av själva läroplanstexterna. Inte minst
ur ett likvärdighetsperspektiv är dessa skillnader viktiga att uppmärk-
samma vidare. Var går gränsen mellan det lokala friutrymmet och de
nationellt övergripande värdegrundsmålen?

Det finns vissa tendenser i materialet som bekräftar beskrivningar
som hävdar att skolan ”åter placerats i ett traditionellt ordnings-,
disciplin-, och kunskapsförmedlingsperspektiv” (Englund, 1999 s. 35).

19 Jfr utvecklingen av demokratibegreppet i svensk skola där demokrati i växande
utsträckning utgår från ett individcentrerat perspektiv (Englund, 1999).
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En rimlig tolkning är att värdegrundsarbetet på sina håll tilldelats en
uppgift att hantera dels de problem skolan själv skapar åt sig men
också många konflikter och problem som inte främst härstammar från
skolan själv. På sätt och vis tyder detta också på att skolans fostrande
aspekter åter erhålligt en mer uttalad nyttofunktion också i relation till
det omgivande samhället. Vilka problem och möjligheter finns med
att ge värdegrundsarbetet en ofta kortsiktigt problemlösande inriktning?
Hur förhåller sig en sådan inriktning mot styrdokumentens grundtankar?

Som tidigare nämnts ser värdegrundsarbete olika ut i skolorna.
Föreliggande studie bygger endast på de beskrivningar skolorna själva
gjort av detta arbete som alltså kan se annorlunda ut i praktiken. Som
en kontrast till den något negativa bild som framkommit i denna studie
bör det också framhållas att många skolor betonar en öppenhet mot
elevernas skilda uppfattningar och personliga erfarenheter. Att som i
denna översikt främst fokusera de problematiska inslagen för alltså
med sig att de många positiva insatserna hamnar i bakgrunden. Varia-
tionen mellan olika skolor reser t.ex. frågor om hur värdegrundsarbetets
utformning varierar i relation till faktorer i och omkring respektive
skolmiljö. Mer generellt uppstår frågor om den form, innehåll och
uppgift värdegrundsarbetet givits i skolan. För att besvara dessa och
liknande frågor måste alltså betydligt mer ingående analyser göras.

Utifrån de önskemål och behov av kompetensutveckling och framtida
forskning kan avslutningsvis konstateras att skolorna främst betonar
områdena etik och moral, demokrati samt kränkande behandling. I
relation till den föreliggande kunskapsöversikten bör kanske framför
allt området kränkande behandling uppmärksammas inom framtida
forskning.
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