
ÖREBRO UNIVERSITET  
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap  
Huvudområde: pedagogik  
__________________________________________________________________________________________  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
Samtalet – skolans viktigaste demokratiska redskap? 

En textanalys av Värdegrundsboken. 
 
 
 
 
 

Petra Tordsson 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
  
Pedagogik med didaktisk inriktning C  
Examensarbete, 15 högskolepoäng    
Vårterminen 2009            
________________________________________________________________  



 

Sammanfattning 

I uppsatsen besvarar jag genom en textanalys frågan om hur vi kan förstå 

demokratiuppdraget utifrån Värdegrundsboken – Om samtal för demokrati i skolan 

(Zackari & Modigh 2002).  

Då demokratiuppdraget enligt läroplanerna (Lpo 94, Lpfö 98) är en stor del av lärares 

uppdrag finner jag det relevant att analysera hur vi kan förstå det.  

Resultatet av min textanalys visar att enligt Värdegrundsboken handlar 

demokratiuppdraget till största delen om ett förhållningssätt. Samtalet beskrivs som 

skolans viktigaste demokratiska redskap då Värdegrundsboken framhåller att det är 

där olika värden kan synliggöras och brytas mot varandra. Demokrati som en fråga 

om kunskap om demokratins förutsättningar och beslutsprocesser är däremot svagt 

representerade i Värdegrundsbokens tolkning av demokratiuppdraget.  
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1 Inledning 
Den här uppsatsen handlar om hur vi kan förstå demokratiuppdraget utifrån 

Värdegrundsboken – Om samtal för demokrati i skolan (Zackari & Modigh 2002). 

Demokratiuppdraget är ett av förskolans och skolans huvuduppdrag utifrån gällande 

styrdokument (Lpfö 98, Lpo 94). Vad demokratiuppdraget innebär, och kanske vad 

det inte innebär, finns det skilda uppfattningar om. Hans Albin Larsson (2003) menar 

att skolans demokratiuppdrag kan ses som statens uppdrag att undervisa och fostra 

utifrån en politisk och värdemässig norm. Ytterst syftar denna fostran till att alla i 

samhället tar till sig de demokratiska värderingarna och accepterar de demokratiska 

beslutens legitimitet.   

Min utgångspunkt för uppsatsen är ett intresse av att se hur demokratiuppdraget är 

beskrivet i olika texter då jag tror att de texter vi läser får konsekvenser för våra 

tankar och handlingar (Bergström & Boréus, red 2000/2005). Då demokratiuppdraget 

enligt läroplanerna (Lpo 94, Lpfö 98) är en stor del av lärares uppdrag finner jag det 

intressant att analysera hur vi kan förstå det. Skolans demokratifostrande roll 

understryks starkt i läroplanen men det är inte klarlagt vilken demokratisyn man avser 

(Larsson 2003). Detta belyser vilket tolkningsutrymme det finns när det gäller 

demokratiuppdragets innehåll. Jag har valt att analysera hur vi kan förstå 

demokratiuppdraget utifrån Värdegrundsboken - Om samtal för demokrati i skolan 

(Zackari & Modigh 2002).  

Vilken innebörd man ger demokrati skiftar över tid och sammanhang (Gustavsson 

1996). I takt med att samhällets förändringar förändrar demokratins förutsättningar får 

det även konsekvenser för skolan och dess demokratifostran. På praktisk nivå handlar 

frågorna om hur det ena eller andra synsättet på demokrati skall omsättas i 

undervisningen (Larsson 2003). För att belysa frågan om hur skolans 

demokratifostran har förändrats inleds uppsatsen med en beskrivning av hur 

relationen mellan kunskap och fostran har förändrats över tid.  
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2 Bakgrund 
Genom följande avsnitt vill jag ge en bakgrund till hur vi kan förstå förskolans och 

skolans demokratiuppdrag idag. Detta sker genom en beskrivning av hur relationen 

mellan utbildning och demokrati, eller med andra ord relationen mellan kunskap och 

fostran, har förändrats över tid. Jag beskriver hur skolans uppdrag har förändrats då 

både synen på kunskap och styrningen av skolan har förändrats. Slutligen redogör jag 

för hur förskolans och skolans uppdrag ser ut idag utifrån den syn på kunskap och 

lärande som dagens läroplaner förmedlar.   

2.1 Skolans uppdrag 
Vad skolans uppgift är, vilket innehåll den ska ha och hur den ska organiseras är 

något som ständigt har debatteras i Sverige. Vid en tillbakablick på historien kan man 

se att styrdokumenten alltid kan relateras till den tidsanda som då rådde och måste 

förstås utifrån de tankar man då hade om samhället och om vilka kunskaper som 

värderades högt. Man kan säga att den svenska skolan har gått från att vara en 

underdånighetsfostrande skola till att bli en kollektiv demokratifostrande skola. Efter 

andra världskriget ställdes helt nya krav på skolan som fostrare. Demokratifrågan blev 

än mer uppmärksammad och det blev viktigt att eleverna skulle fostras till 

självständiga individer med god ideologisk och samhällelig kunskap (Englund 1992). 

På 1960-talet enades de två tidigare parallella traditionerna i Sverige, 

folkskollärartraditionen och läroverkstraditionen, till en sammanhållen skola. Den 

svenska grundskolan fick sin första läroplan 1962. Under slutet av 60-talet växte det 

fram en stor kritik mot tillväxtsamhället och då blev fokus för skolan dess roll att 

skapa ökad jämlikhet mellan människor. Under 1980-talet förändrades 

samhällsklimatet och då även kraven på skolan. Nu efterfrågades en 

marknadsanpassad och profilerad skola och man pratade om decentralisering, 

målstyrning och kommunalisering av skolan. Skolans uppgift att vara 

medborgarförberedande försvagades. Istället ifrågasattes den gemensamma 

grundskolan till förmån för privata alternativ och den enskilda familjens rätt att 

utforma barnens skolgång ökade (Englund 1992). 

I början av 1990-talet gav regeringen en läroplanskommitté i uppdrag att arbeta fram 

ett underlag för nya läroplaner för det offentliga skolväsendet. Det var första gången i 
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svensk skolhistoria som både grundskola och gymnasium utreddes samtidigt. 

Bakgrunden till detta regeringsuppdrag var att riksdagen beslutat om en ny politisk 

styrning av skolan. Den nya styrningen innebar att riksdag och regering fastlägger de 

nationella målen för skolan och lämnar ett stort utrymme till en lokal och individuell 

anpassning av skolan. Skolan blev mål- och resultatstyrd. Utredningens uppgift blev 

att utforma styrdokument som var anpassade till den nya styrningen. Utgångspunkten 

för arbetet var frågor kring utbildningens grund och vad ett offentligt skolväsende kan 

och skall göra, ex. vilka uppgifter skolan ska ha i framtiden och hur målen för skolan 

ska utformas (SOU 1992:94). 

2.2 Förändrad kunskapssyn 
När synen på kunskap har förändrats över tid i samhället innebär det även att skolans 

uppdrag har förändrats. I utredningen Skola för bildning (SOU 1992:94) menar man 

att skolan skall ge medborgerlig bildning. Detta innebär bland annat ”att behärska det 

talade och skrivna språket, att kritiskt granska och kunna möta och värdera argument” 

(s 13). I en medborgerlig bildning ingår det även ”en vana att fungera i demokratiska 

former och att i vid mening vara delaktig i vårt kulturarv” (s 13). Detta innehåll kan 

jämföras med den kunskapssyn som tidigare betonats, att läraren skulle förmedla 

förutbestämda kunskaper och färdigheter till eleverna (Lgr 80). Nu handlar skolans 

uppdrag istället om att främja lärande, då läraren tillsammans med eleverna skapar en 

miljö där lärande främjas (SOU 1999:63). I de nuvarande läroplanerna (Lpo 94, Lpf 

94, Lpfö 98) poängteras att då synen på kunskap förändras över tid krävs en ständigt 

pågående diskussion mellan läraren och eleverna om vad kunskap och lärande är och 

vilken kunskap som är viktig i dagens samhälle.   

2.3 Nuvarande läroplaner 
De läroplaner som nu är gällande är de som blev resultatet av utredningen Skola för 

bildning (SOU 1992:94). 1994 fick grundskolan och gymnasieskolan sina nya 

läroplaner (Lpo 94, Lpf 94) och 1998 fick sedan förskolan sin första egna läroplan 

(Lpfö 98). Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är den första någonsin i Sverige och 

den infördes ett år efter att Utbildningsdepartementet tagit över ansvaret för 

förskoleverksamheten från Socialdepartementet. Förskolan fick ett tydligare 

pedagogiskt barnperspektiv och skulle vara till för barnets omsorg, utveckling och 

lärande. Det pedagogiska innehållet skulle betonas och förtydligas för att skapa ett 
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samband med den fortsatta skolgången. Man började tala om ett livslångt lärande där 

förskolan skulle lägga grunden för lärandet. I förarbetet till läroplanen 

(Prop.1997/98:93) lyfter man fram att ”förskolan har en unik möjlighet att påverka 

barn och utveckla deras synsätt och handlingar i positiv bemärkelse. Regeringen vill 

framhålla förskolans betydelse för att hos barnen utveckla värden som öppenhet, 

respekt, solidaritet och tolerans” (s 20). I Kommitténs förslag till läroplan för 

förskolan (Prop. 1997/98:93, bilaga 1) betonas att värdegrundsarbetet är något som 

skall prägla verksamheten och man lyfter också fram betydelsen av de vuxnas 

medvetenhet om sitt eget förhållningssätt för barnens möjlighet att tillgodogöra sig de 

etiska värden och normer som finns beskrivna i läroplanen.  

Läroplanerna för grundskolan (Lpo 94) och gymnasiet (Lpf 94) innefattar skolans 

värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för innehållet. Man skiljer på två 

sorters mål i läroplanerna, mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot 

anger den önskvärda kvalitetsutvecklingen i skolan medan mål att uppnå handlar om 

vad eleverna skall ha uppnått när de lämnar skolan. Förskolans läroplan (Lpfö 98) 

består av förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer att sträva mot. I 

Skola för bildning (SOU 1992:94) menar man att kunskap och fostran är viktiga 

begrepp i alla läroplaner. Kunskap beskrivs som att ”organisera omvärlden i 

meningsfulla strukturer” och fostran som ”att överföra grundläggande värden, regler 

och handlingskompetens” (s 33). Dessa två begrepp representerar de två 

huvuduppdrag skolan har, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Då mitt fokus 

i uppsatsen ligger på skolans demokratiuppdrag kommer jag framöver att ägna 

innehållet åt detta. 

Jag finner att demokratiuppdraget är intressant att analysera med utgångspunkt i att 

det är möjligt att tolka på flera olika sätt. Kunskapsuppdraget är lättare att mäta och 

utvärdera då det är möjligt att tydliggöra vilken kunskap eleven ska ha tillägnat sig 

vid en viss tidpunkt. Demokratiuppdraget däremot är inte lika enkelt att mäta och kan 

få olika stort utrymme i det pedagogiska arbetet beroende på hur varje lärare och varje 

skola konkretiserar dess innebörd. Innan det går att konkretisera demokratiuppdragets 

innebörd blir den intressanta frågan hur det kan tolkas.  
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3 Syfte och metod 
Utgångspunkten för min uppsats är frågan om hur vi kan förstå demokratiuppdraget 

utifrån de beskrivningar som finns i olika texter. Från början handlade min 

avgränsning om ifall jag skulle titta på forskningstexter eller utbildningspolitiska 

texter. Valet föll på utbildningspolitiska texter då förskolan och skolan är politiskt 

styrda verksamheter och dessa texter därmed direkt påverkar det pedagogiska 

innehållet. 

Min utgångspunkt är som Göran Bergström och Kristina Boréus (red, 2000/2005) 

skriver att de texter vi läser får konsekvenser för våra tankar och handlingar. De texter 

som rör demokratiuppdraget och dess innebörd formar alltså hur vi tänker om och 

handlar utifrån förskolans och skolans demokratiuppdrag. Därför har jag valt att 

använda text som underlag för frågan hur vi kan förstå demokratiuppdraget.  

I min litteraturgenomgång läste jag ett antal texter som beskrev olika tolkningar av 

demokratiuppdragets innebörd. Dessa texter var både forskningstexter och 

utbildningspolitiska texter och de fokuserade olika frågor av skolans demokratiska 

uppdrag. En av de utbildningspolitiska texterna var Värdegrundsboken - Om samtal 

för demokrati i skolan. Värdegrundsboken är skriven av Gunilla Zackari och Fredrik 

Modigh (2002) som en del av Värdegrundsprojektet inom ramen för Värdegrundsåret 

1999. Projektet initierades av regeringen för att uppmärksamma värdegrundsfrågorna 

och göra dessa till huvudfrågor inom skolan. Värdegrundsboken vänder sig i första 

hand till förskolans och skolans ledning och personal, men även till andra som är 

intresserade av skol- och utbildningsfrågor. 

Värdegrundsboken gavs först ut år 2000 av Utbildningsdepartementet. År 2002 gavs 

samma bok ut igen men den här gången av Skolverket.1 Boken är alltså inte skriven 

på uppdrag av Skolverket utan inom ramen för Värdegrundsprojektet. När Skolverket 

ger ut boken igen är mitt antagande att de gör det med utgångspunkten att de kan stå 

bakom den tolkning av demokratiuppdraget som boken förmedlar. Eftersom boken 

inte från början är skriven utifrån Skolverkets tolkning av demokratiuppdraget menar 

                                                 

1 I Skolverkets upplaga framgår inte att boken finns utgiven i en tidigare upplaga. Jag har därför valt 

att ange utgivningsår 2002. 
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jag att då Skolverket väljer att ge ut Värdegrundsboken i sitt namn blir den deras 

tolkning.  

Mitt intresse att analysera Värdegrundsboken utgår från att Skolverket har gett ut den 

i sitt namn. Skolverket har en tung position gentemot skolan då de är dess 

uppdragsgivare. Då Skolverket har givit ut Värdegrundsboken och på det sättet 

förmedlat sin tolkning av demokratiuppdraget får det en direkt påverkan på det 

pedagogiska innehållet i förskola och skola. Värdegrundsboken svarar även väl upp 

mot min avsikt att analysera en utbildningspolitisk text. Även i andra texter som 

handlar om skolans demokratiuppdrag omnämns Värdegrundsboken, bland annat 

refererar Tomas Englund (2003) till Värdegrundsboken som ett sätt att åter aktualisera 

skolans demokratiuppdrag efter en tillbakagång på 1980- och 90-talen. Med dessa 

skäl som grund har jag valt att analysera hur vi kan förstå demokratiuppdraget utifrån 

Värdegrundsboken - Om samtal för demokrati i skolan. 

Staffan Selander och Theo van Leeuwen (1999) säger att en text är ”... ett socialt 

avtryck och bär spår av såväl världsbild och syfte som tillkomsthistoria och avsedd 

användning” (s 178). Denna beskrivning av vad en text är vill jag relatera till 

Värdegrundsboken när det gäller bokens syfte och det sammanhang den är skriven i. 

Bokens syfte är att uppmärksamma och problematisera värdegrundsfrågorna för att 

fördjupa värdegrundsdiskussionen. Då boken är skriven inom ramen för 

Värdegrundsprojektet utgör den därmed en utbildningspolitisk text, vilket innebär att 

den är en del av det politiska klimat som råder och de frågor som för tillfället är 

uppmärksammade i den politiska debatten. Detta ger Värdegrundsboken andra 

utgångspunkter än vad en forskningstext som handlar om demokratiuppdraget har. 

Dessa specifika förutsättningar har bildat utgångspunkten för min analys av hur vi kan 

förstå demokratiuppdraget utifrån Värdegrundsboken. 

Vid tolkning av en text handlar det inte bara om hur den enskilda läsaren förstår 

texten utan texten i sig är socialt bestämd och bärare av institutionella normer 

(Selander & van Leeuwen 1999). Inom diskursanalytisk tradition menar man att 

språket inte bara återger verkligheten utan snarare bidrar till att forma den (Bergström 

& Boréus red, 2000/2005). Med dessa utgångspunkter blir det än mer intressant att 

titta på hur demokratiuppdraget beskrivs i Värdegrundsboken då de beskrivningar 

som görs där också bidrar till och formar vilken innebörd demokratiuppdraget får.  
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De forskningstexter jag har använt ger begreppen demokrati, demokratiuppdrag och 

värdegrund olika innebörd. Dessa olikheter har jag ansett vara avgörande för min 

möjlighet att genomföra en analys av Värdegrundsboken. Genom att jag lyft fram 

olika forskare och använt dem i relation till Värdegrundsboken framgår vilka dessa 

likheter och skillnader är. Dessa tolkningsskillnader i de olika texterna utgör på 

samma gång en granskning av vad de olika forskarna skriver, då de inte får stå 

oemotsagda i sin uppfattning om vad skolans demokratiuppdrag innebär. 

Min analys av Värdegrundsboken har inspirerats av Mats Börjessons och Eva 

Palmblads (2007) beskrivning av diskursanalys. De lyfter fram att diskurser avgränsar 

och utesluter vad som är möjligt att uttrycka och vad som anses vara sant i en viss tid 

och på en viss plats. Dessa gränser för vad som är möjligt att uttrycka kan ge oss en 

förståelse för vad som utgör diskursens kärna respektive yttre gränser. De menar att 

en grundfråga inom diskursanalys kan vara: ”På vilka olika sätt talas och berättas det 

om verkligheten?” (s 13). Dessa frågor har bildat utgångspunkten för min analys av 

Värdegrundsboken. Jag har intresserat mig för frågan om vad som uttrycks i texten 

och vad som inte uttrycks. Frågan om vilken bild Värdegrundsboken ger av 

demokratiuppdraget säger något om det sammanhang den är skriven i och de 

möjligheter och begränsningar som det för med sig.  

Mitt syfte är att undersöka hur vi kan förstå demokratiuppdraget utifrån 

Värdegrundsboken – Om samtal för demokrati i skolan.  

Med utgångspunkt i syftet kommer min textanalys mer konkret att utgå från följande 

frågor: 

• Vilka frågor får mycket utrymme och vilka frågor får litet utrymme? 

• Hur används begreppen demokratiuppdrag och värdegrund? 
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4 Analys  
Jag kommer i följande avsnitt att analysera hur vi kan förstå demokratiuppdraget 

utifrån Värdegrundsboken. Inledningsvis beskriver jag de grundläggande värden som 

enligt läroplanerna (Lpfö 98, Lpo 94) ska ligga till grund för verksamheterna och som 

brukar kallas förskolans och skolans värdegrund. Denna beskrivning gör jag för att 

visa vad styrdokumenten säger om demokratiuppdraget då Värdegrundsboken utgår 

ifrån läroplanernas beskrivning av värdegrunden. Därefter följer analysen av 

Värdegrundsboken. 

Värdegrundsboken - Om samtal för demokrati i skolan är skriven av Gunilla Zackari 

och Fredrik Modigh (2002) och är utgiven av Skolverket. Den består av 122 sidor 

inklusive bilagor och referenslistor. Boken är uppdelad i nio kapitel med följande 

rubriker:  

• Det demokratiska uppdraget  

• Vad betyder egentligen värdegrund?  

• Varför är värdegrunden så intressant nu?  

• Kan och bör skolan fostra enligt givna värden?  

• Skolan och föräldrarna har ett gemensamt ansvar  

• Mångfalden som förutsättning för värdegrunden  

• Målstyrningens konsekvenser för värdegrunden  

• Kan värdegrunden ”genomsyra” all verksamhet? 

• En avslutande diskussion. 

Jag har genomfört min analys genom att omväxlande läsa Värdegrundsboken och 

forskningstexter för att urskilja vilka frågor som fått stort utrymme i boken och vilka 

frågor som fått litet utrymme. Jag har även analyserat hur begreppen 

demokratiuppdrag och värdegrund används. Både Värdegrundsboken och 

forskningstexterna har väckt frågor om olika tolkningar av demokratiuppdraget som 

jag analyserat i relation till varandra. Genom denna växelverkan har jag kunnat 

urskilja några centrala teman i Värdegrundsboken.  

Dessa teman är följande: 

• Begreppen demokratiuppdrag och värdegrund 
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• Titeln Värdegrundsboken - Om samtal för demokrati i skolan 

• Demokrati som innehåll och form 

• Gemensam värdegrund 

• Kristen tradition och västerländsk humanism 

Avslutningsvis analyserar jag frågan om vad Värdegrundsboken inte handlar om. Jag 

lyfter då fram ett par exempel på teoretiker vars frågor skulle kunna ha behandlats i 

boken men som inte berörs. 

4.1 Grundläggande värden 
I inledningen av läroplanerna för grundskolan och förskolan (Lpo 94 och Lpfö 98) 

står det beskrivet vilka grundläggande värden verksamheterna skall utgå ifrån. Först 

fastställs att förskolan och det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. I 

Lpo 94 slår Skollagen (1985:1100) fast att ”verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en 

som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö” (1 kap. 2 §). De grundläggande värden som 

förskolan och skolan skall gestalta och förmedla hos eleverna är ”människolivets 

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

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpo 94, s 1). Dessa 

grundläggande värden ”... kan kallas oförytterliga, genom att de i en given kulturkrets 

gäller under alla omständigheter. De kan aldrig sättas ur spel ...” (SOU 1992:94, s 10). 

”Det svenska skolväsendet vilar på grundläggande demokratiska värderingar som 

historiskt vuxit fram och fått förankring i vårt land” (SOU 1992:94, s 17). 

I Lpo 94 står det att individen ska fostras till ”rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande” (s 1) och att detta ska ske ”i överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” (s 1). I Lpfö 98 finns inte 

meningen om kristen tradition och västerländsk humanism med utan där hänvisar man 

istället till ”de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (s 

1). I grundskolans läroplan (Lpo 94) säger man också att undervisningen skall vara 

icke-konfessionell vilket man inte har kommenterat i förskolans läroplan (Lpfö 98) 

(Sigurdson 2002). 

Det har alltid funnits en koppling mellan kunskap och moral i Sveriges läroplaner 

(Sigurdson 2002). I all undervisning ingår även fostran i någon mening, och skolans 
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uppgift är att ge alla barn och ungdomar en gemensam grund att stå på. Skolan ska på 

samma gång vara en trygg, utvecklande och socialt fostrande plats. Skolan skall både 

bygga på, förmedla och stärka grundläggande demokratiska och etiska värden (SOU 

1992:94).  

Begreppet värdegrund infördes under 1990-talet i och med Läroplanskommitténs 

utredning Skola för bildning (SOU 1992:94) och utgör ett av fundamenten i de nya 

läroplanerna då det ska ligga till grund för all verksamhet. Så som begreppet 

värdegrund är uttryckt i läroplanerna innehåller det både värderingar och normer. 

Värderingar som uttrycker etiska ställningstaganden och normer som talar om hur vi 

ska handla utifrån olika etiska ställningstaganden. Även om begreppet värdegrund är 

relativt nytt kan man återfinna ”grundläggande värden” i samtliga läroplaner efter 

andra världskriget (Zackari & Modigh 2002).  

Det som har förändrats i relationen mellan kunskap och moral är att det har skett en 

förskjutning i skolans fostran från moralisk uppfostran till demokratisk fostran 

(Orlenius 2001). I de nuvarande läroplanerna (Lpo 94, Lpf 94 och Lpfö 98) är 

resonemanget om skolans värdegrund mer utförligt än någonsin förut. Detta kan man 

se hör ihop med förändringen från en regelstyrd till en målstyrd skola. Den stora 

skillnaden mellan tidigare läroplaner och den nuvarande är att värdegrundsarbetet nu 

framställs som något som skall genomsyra hela skolarbetet (Sigurdson 2002). 

4.2 Begreppen demokratiuppdrag och värdegrund  
Då jag läst litteratur som på olika sätt berört skolans demokratiuppdrag har jag börjat 

reflektera över användningen av begreppen skolans demokratiuppdrag och skolans 

värdegrund. Vad menas med dessa begrepp? Är de synonyma med varandra eller 

betyder de olika saker? Menar olika författare olika saker med begreppen eller är man 

överens om innebörden?  

Värdegrundsboken ger genom sin titel Värdegrundsboken - om samtal för demokrati i 

skolan en hänvisning till att värdegrundsarbete har med demokratifrågor att göra. I 

förordet till boken anges att värdegrunden handlar om frågor om demokrati, alla 

människors lika värde, skyldigheter och rättigheter. Vidare påpekar 

Värdegrundsboken att värdegrundsfrågor inte får stanna vid retorik utan att ”samtalet, 

dialogen, är själva kärnan i en demokratisk skola ...” (s 7). Även här görs en direkt 

koppling mellan begreppen demokrati och värdegrund.  



 11 

Värdegrundsboken inleds sedan med ett kapitel som heter just ”Det demokratiska 

uppdraget” med en beskrivning av vad detta uppdrag innebär. Här lyfter 

Värdegrundsboken fram att kärnan i skolans demokratiska funktion är dess 

möjligheter till möten och samtal mellan människor med olika erfarenheter och 

kunskaper. Samtalet lyfts fram som skolans viktigaste demokratiska redskap. ”Ett 

demokratiskt samtal” handlar om att vara öppen och lyssna på argument och låta sig 

påverkas av de man samtalar med. Det är i de här samtalen som värdegrunden tar 

form, utmanas och förändras. Värdegrundsboken lyfter fram att begreppet värdegrund 

är ”mycket komplext och behöver problematiseras” (s 36) och ägnar sedan ett kapitel 

i boken åt att problematisera begreppet. Det faktum att Värdegrundsboken mest 

använder begreppet värdegrund kan ha att göra med att den utgår från läroplanerna 

(Lpfö 98, Lpo 94) där begreppet ”skolans värdegrund” används. Begreppet 

demokratiuppdrag brukar användas med hänvisning till skolans två uppdrag, 

kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget.  

Vid de litteratursökningar jag gjort har jag upptäckt att det blir få träffar vid sökningar 

på ”demokratiuppdrag” medan sökningar på ”värdegrund” ger betydligt fler. I den 

litteratur jag läst och använt i uppsatsen används flera olika begrepp när det handlar 

om skolans demokratiuppdrag. De flesta forskare använder begrepp som 

”demokratisk fostran” (Sigurdson 2002), ”demokratifostran” (Larsson 2003), 

”demokratisk medborgarfostran” (Carleheden 2002) eller ”skapa demokratiska 

medborgare” (Biesta 2003). Det finns också en blandning av de båda begreppen som 

används då man refererar till ”skolans demokratiska värdegrund” (Englund 2003, 

Carleheden 2002).  

Vid en jämförelse mellan de texter jag använt ser jag att begreppen 

”demokratiuppdrag” och ”värdegrund” används i olika typer av texter. Det verkar 

vara så att forskare oftare använder begreppet demokratiuppdrag eller andra begrepp 

med ordet demokrati i medan läroplanerna och de utbildningspolitiska texterna oftare 

använder begreppet värdegrund. Min bedömning är att det är samma fenomen som 

avses med de båda begreppen. Som jag förstår det handlar det om samma innehåll 

även då Värdegrundsboken använder begreppen värdegrund och demokratiuppdrag, 

nämligen skolans uppdrag att fokusera de demokratiska frågorna för att därigenom ta 

sitt ansvar för barns och ungas demokratiska fostran. 
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4.3 Titeln ”Värdegrundsboken - om samtal för demokrati i skolan” 
Valet av titel på boken är intressant att reflektera över, Värdegrundsboken - Om 

samtal för demokrati i skolan. Genom titeln Värdegrundsboken ges läsaren ett intryck 

av att boken kommer att presentera sanningen om värdegrunden, den enda tolkningen. 

Genom att använda bestämd form signaleras till läsaren att det som är intressant att 

veta om värdegrundsarbete finns att läsa i den här boken. Det är svårt att veta vilka 

resonemang som ligger bakom valet av titel, men att sätta en titel som gör anspråk på 

att presentera en sanning är ganska anmärkningsvärt. Speciellt med tanke på att 

värdegrund som begrepp inte är så väl definierat och möjligt att tolka på ett flertal 

sätt. Underrubriken – om samtal för demokrati i skolan visar läsaren redan på 

omslaget att fokus för värdegrundsarbetet ligger på samtalet. Det är samtalet som är 

nyckeln till arbetet med demokratifrågorna i skolan. 

Det kan tyckas att vi i ett demokratiskt samhälle tillsammans borde diskutera vad en 

gemensam värdegrund kan innebära, vilka dessa värden kan vara och om det över 

huvud taget finns värden som är gemensamma för alla människor. Skolverket utgår 

från att dessa gemensamma värden finns och beskriver istället genom 

Värdegrundsboken vad värdegrunden innehåller och hur värdegrunden ska omsättas i 

praktik. Bokens syfte att problematisera värdegrunden handlar inte främst om 

värdegrundens innehåll utan om hur dessa värden ska tolkas och tillämpas.  

4.4 Demokrati som innehåll och form 
I följande avsnitt kommer jag att föra ett resonemang utifrån Värdegrundsboken och 

olika forskare när det gäller spänningen mellan demokratiuppdragets fokus på 

demokrati som innehåll eller form. Med demokrati som innehåll menar jag frågor som 

handlar om att ge skolan ett demokratiskt innehåll, då det handlar om att lära sig att 

leva tillsammans, där respekten för människors olikheter är i fokus och där samtalet 

mellan människor är en grundförutsättning (Zackari & Modigh 2002). Med demokrati 

som form menar jag frågor som handlar om politiska kunskaper om demokratins idé 

och funktion (Larsson 2003, Almgren 2006), de demokratiska processerna och hur 

beslut fattas. 

På ett flertal ställen i Värdegrundsboken framhålls att värdegrunden först och främst 

handlar om ett förhållningssätt. Fokus är att värdegrunden handlar om ”... ett 

demokratiskt och humanistiskt förhållningssätt, som är beroende av sociala relationer 
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och ömsesidiga samtal” (s 35) I Värdegrundsboken beskrivs vikten av att bemöta barn 

och ungdomar med respekt och fånga upp deras frågor som kan uppkomma när som 

helst, både under lektioner inom alla olika ämnen och vid andra tillfällen som raster 

eller måltider. Vidare står att värdegrundsarbete handlar om att ”... öka elevernas 

självkännedom, självkänsla och förståelse för andra människor och deras synsätt och 

värderingar. Uppgiften är att genom kommunikation ge barn och ungdomar 

emotionell och social kompetens” (s 90). I Värdegrundsboken används begreppet att 

utveckla ”en demokratisk mentalitet” som innefattar ”... hur man tilltalar andra, vad 

man säger och om hur man lyssnar, dvs. samtalet och viljan till kommunikation och 

konsensus” (s 35). I diskussionen huruvida demokratiuppdraget ska fokusera 

demokrati som form eller innehåll görs klart att fokus i uppdraget ska ligga på 

innehållet, då det handlar om att utveckla etiska och moraliska förhållningssätt. Detta 

görs enligt Värdegrundsboken bäst genom samtal och möten där olika uppfattningar 

kan möta varandra. Att skolans demokratiska fostran främst handlar om demokrati 

som innehåll menar även Ola Sigurdson (2002) då han definierar den demokratiska 

fostran som ”... ett sätt att lära sig att leva med människor som har andra perspektiv på 

tillvaron, perspektiv som kan stå i konflikt med mitt eget. Framför allt blir den 

demokratiska fostran ett sätt att lära sig leva med konflikter utan att ta till våld” (s 

148). 

Tomas Englund (2003) lyfter fram det deliberativa samtalet som centralt i arbetet med 

skolans demokratiska värdegrund. Med deliberativa samtal menas ”... att skilda 

perspektiv kommer upp till ytan, problem växer fram, att frågor ställs samt att det 

egna perspektivet därmed utmanas” (s 69). Det finns likheter mellan Englunds (2003) 

resonemang om det deliberativa samtalet och det fokus som Värdegrundsboken har 

lagt på samtalets betydelse. I det deliberativa samtalet utmanas det egna perspektivet 

då skilda perspektiv kommer upp till ytan. Enligt Värdegrundsboken ska eleverna 

genom samtal och möten utveckla en förståelse för andra människor och deras synsätt 

och värderingar. När Värdegrundsboken refererar till att utveckla en ”demokratisk 

mentalitet” handlar det däremot om en vilja till konsensus. Att säga att målet för 

samtalen skulle vara att nå konsensus är att röra sig långt ifrån det deliberativa 

samtalets ideal. Där handlar det snarare om att vara överens om att inte vara överens.  

Det är märkligt att begreppet konsensus används i Värdegrundsboken då boken i 

övrigt framhåller vikten av pluralistiska samtal där alla olika åsikter får komma till 
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tals. Det kan väl inte vara så att det bara handlar om att alla barn och ungdomar ska få 

uttrycka vad de tycker och känner för att sedan enas i en gemensam uppfattning? I så 

fall har alla fina skrivningar om pluralistiska samtal och möten mellan olika åsikter 

och uppfattningar förlorat sin innebörd. Begreppet ”demokratisk mentalitet” där 

konsensusbegreppet ingår har Värdegrundsboken hämtat från en statsvetare vid namn 

Alf Ross. Då konsensusbegreppet går emot de idéer om vad ett deliberativt samtal 

handlar om verkar det vara ett ogenomtänkt val av begrepp. Det resterande innehållet 

i Värdegrundsboken talar inte heller för att konsensus skulle vara ett mål för samtalen 

vilket gör valet av begrepp än mer oförståeligt.  

Att betrakta deliberativa samtal som ett uttryck för skolans demokratiska värdegrund 

har tagit form under senare år. Det deliberativa samtalet handlar inte bara om ett sätt 

att undervisa om och i demokrati utan också om ”en mer generell modell för skolans 

praktik och (politiska) kultur” (Englund 2003, s 70). Det handlar om en ”successiv 

omvandling av skolans verksamhet från vad som kan ses som kunskapsförmedling i 

en riktning, dvs från lärare till studerande, till ömsesidig kommunikation och 

meningsskapande som verksamhetens nav” (Englund 2003, s 70). Det fokus som 

finns i Värdegrundsboken på samtalet som ”skolans viktigaste demokratiska redskap” 

(s 27) kan ses i ljuset av att en ny förståelse av skolans demokratiska uppdrag vuxit 

fram. I Värdegrundsboken lyfts också fram att skoldemokrati ofta har haft ett 

instrumentellt förhållningssätt till elevinflytande och att formen ibland blivit viktigare 

än innehållet. Då de upplevt detta som en för snäv definition av vad demokrati 

innebär läggs nu istället fokus på att demokrati handlar om ett förhållningssätt, ”om 

hur man bryr sig om och bemöter sina medmänniskor” (s 41). Detta kan också tänkas 

ligga till grund för att Värdegrundsboken nu istället fokuserar innehållet i demokratin.  

I Värdegrundsboken står det alltså ganska lite om demokrati som form, vikten av att 

lära sig de demokratiska processerna och hur beslut fattas osv. Det finns ett avsnitt i 

boken som tar upp demokratins olika betydelser som i politisk rättslig betydelse, i 

ekonomisk och i mänsklig betydelse. I samband med det stycket lyfter boken fram att 

i en demokratisk skola måste demokratin som form och innehåll kopplas ihop. Det 

handlar om att förstå hur beslut fattas och resurser fördelas men också vilka värden 

som ligger till grund för dessa beslut och handlingar. Värdegrundsboken framhåller 

att en demokratitolkning som lägger sin tyngdpunkt på de formella strukturerna ger en 

för snäv syn på vad demokrati och värdegrund innebär. Än en gång hävdas att 
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”demokrati handlar om förhållningssätt, om hur man bryr sig om och bemöter sina 

medmänniskor” (s 41).  

En kritik mot att allt för mycket fokusera innehållsfrågorna i demokratiuppdraget för 

Hans Albin Larsson (2003) och Ellen Almgren (2006) fram. Larsson (2003) menar att 

det inte är tillräckligt att enbart föra diskussioner om värdegrunden. Lärarna måste 

också behärska den demokratiska beslutsprocessen så att de både själva kan påverka 

beslut och träna eleverna att göra detsamma. För att en demokrati ska fungera måste 

dess befolkning vara medvetna om demokratins idé och funktion. Det krävs ett 

demokratiskt förhållningssätt hos individen, ”en idé om hur demokratin bör fungera, 

vad som är dess begränsningar, möjligheter samt hur den kan missbrukas och vilka 

krav den ställer på var och en” (s 150). Ellen Almgren (2006) som skrivit en 

avhandling med titeln Att fostra demokrater. Om skolan i demokratin och demokratin 

i skolan menar att ”skolan har ett uppdrag att fostra eleverna till demokrater, och 

politisk kunskap är en viktig komponent i det demokratiska medborgarskapet” (s 16). 

Hon refererar även till Dewey då han säger att den demokratiska kompetensen inte 

finns hos människan från början utan utvecklas av att man deltar i demokratin.  

Med Larssons (2003) och Almgrens (2006) utgångspunkter om vad skolans 

demokratiska uppdrag handlar om blir det tydligt att detta fokus inte fått särskilt stort 

utrymme i Värdegrundsboken. Den säger helt enkelt inte speciellt mycket om dessa 

frågor. I och med att Värdegrundsboken inte problematiserar dessa frågor som en del 

av demokratiuppdraget kan det tolkas som att de politiska kunskaperna inte anses vara 

lika viktiga som det ömsesidiga samtalet för elevernas demokratiska fostran. Vad är 

det då egentligen att vara en god demokratisk medborgare? Ola Sigurdson (2002) 

menar att den avgörande frågan till slut handlar om vilket samhälle det är eleverna ska 

fostras till. Larssons (2003) och Almgrens (2006) idé om en god demokratisk 

medborgare innefattar politiska kunskaper om demokratins idé och funktion för att 

kunna delta i det demokratiska samhället. Enligt Värdegrundsboken är den avgörande 

frågan för det demokratiska samhället det förhållningssätt vi har gentemot varandra, 

”... hur man bryr sig om och bemöter sina medmänniskor” (s 41). 

Larsson (2003) använder begreppet att utveckla ett ”demokratiskt förhållningssätt” 

hos individen och i Värdegrundsboken står det att eleverna kan utveckla en 

”demokratisk mentalitet”. Dessa begrepp kan låta som om de handlar om samma 
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innehåll men vid en jämförelse av begreppens innebörder visar det sig att de handlar 

om att utveckla helt olika egenskaper hos individen. När Larsson (2003) talar om att 

utveckla ett demokratiskt förhållningssätt hos individen handlar det om att utveckla 

kunskaper om demokrati som form hos individen. Värdegrundsbokens formuleringar 

om att utveckla en ”demokratisk mentalitet” handlar istället om att utveckla 

demokratin som innehåll, då texten talar om ”samtalet och viljan till kommunikation 

och konsensus” (s 35). Larsson (2003) menar att en viktig uppgift för skolan är att 

träna eleverna till kritiskt tänkande och förmågan att analysera. En återkommande 

träning i dessa egenskaper kan ge förutsättningar för utvecklandet av ett demokratiskt 

förhållningssätt. Han ställer sig frågande till var i skolans verksamhet 

demokratiträningen ska komma in och vem som ska ansvara för den. I 

Värdegrundsboken ges inga svar på den frågan då texten istället ger en bild av att 

kunskap om demokrati som form inte spelar någon avgörande roll i skolans 

demokratiska fostran.  

Jag uppfattar dock skolans demokratiuppdrag som större än att det endast skulle 

handla om samtal och förhållningssätt. Jag tycker det går att se en tendens i 

Värdegrundsboken att i samband med att forskningen har lyft fram det deliberativa 

samtalet som ett nytt sätt att förstå demokratiuppdraget blir det på samma gång den 

dominerande tolkningen av skolans demokratiska uppdrag. Detta sker på bekostnad 

av tidigare tolkningar och förståelser av demokratiuppdraget. Mot bakgrund av att 

skolan haft problem med att demokratifrågorna kommit att handla om formfrågorna 

då de till stor del konkretiserats i form av elevråd och elevinflytande blir det 

deliberativa samtalet ett nytt och annorlunda sätt att se på demokratiuppdraget. Det 

problematiska blir att det fokus på samtalet som finns i Värdegrundsboken på samma 

gång innebär att möjligheten till övriga möjliga tolkningar av skolans 

demokratiuppdrag minskar. Då jag ser Värdegrundsboken som Skolverkets tolkning 

av demokratiuppdraget får denna tolkning stor genomslagskraft i egenskap av att de 

är skolans uppdragsgivare.  

De proportioner som råder i Värdegrundsboken när det gäller demokrati som form 

och innehåll är allt annat än jämnt fördelade. Trots att det i texten framkommer att en 

demokratisk skola behöver koppla ihop demokrati som form och innehåll handlar den 

absolut största delen av Värdegrundsboken om demokrati som innehåll. I princip är 

det ett litet avsnitt på fem sidor i boken som behandlar frågan om demokratins olika 



 17 

betydelser i teori och praktik medan resten av boken på ett eller annat sätt talar för en 

förståelse av demokratiuppdraget som en fråga om att ge skolan ett demokratiskt 

innehåll. Detta förstärks ytterligare av uttryckliga formuleringar om att värdegrunden 

först och främst handlar om ett förhållningssätt. Jag finner det anmärkningsvärt att 

Värdegrundsboken nonchalerar den del av demokratiuppdraget som handlar om den 

demokratiska formen genom att nästan inte alls behandla den delen av uppdraget i 

boken. Kan skolan fostra demokratiska medborgare utan att eleverna får lära sig de 

formella strukturerna i demokratin och förutsättningarna för demokratin i stort? Vem 

har ansvaret att lära barn och ungdomar om dessa frågor om det inte är skolans 

uppgift? Om Värdegrundsboken bildar utgångspunkten för skolans arbete med de 

demokratiska frågorna kommer de formella demokratikunskaperna hamna i 

skymundan till fördel för de innehållsliga demokratifrågorna.  

4.5 Gemensam värdegrund 
När det gäller skolans gemensamma värdegrund vill Värdegrundsboken visa  

... att det inte handlar om en gemensam värdegrund som är en gång för alla given, 
utan att värden också är beroende av sammanhang och tid. Värdegrunden både 
formar och formas av oss medborgare i ett ständigt samspel. Läroplanerna ger i 
sina skrivningar uttryck för samtida ideologiska strömningar och värderingar och 
för förskolans och skolans roll i samhället (s 9).  

Här undrar jag om ”värdegrund” avser de grundläggande värden som läroplanerna 

anger: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 

utsatta” (s 34). Är dessa värden verkligen beroende av sammanhang och tid? I Skola 

för bildning (SOU 1992:94) talar man om dessa värden som ”... oförytterliga, genom 

att de i en given kulturkrets gäller under alla omständigheter. De kan aldrig sättas ur 

spel” (s 10). Med en sådan utgångspunkt blir det svårt att säga att de förändras i ett 

ständigt samspel med medborgarna i samhället. Ska man förstå det som att det är hur 

skolan väljer att tolka värdena och utifrån den tolkningen utforma verksamheten som 

förändras över tid? Vilka konsekvenser de grundläggande värdena får för 

verksamheterna kan man tänka sig påverkas av ”samtida ideologiska strömningar och 

värderingar” (s 9) och vilken roll förskolan och skolan har i samhället.  

Ola Sigurdson (2002) ställer frågan om det verkligen är meningsfullt att tala om 

någon gemensam ”svensk” identitet som skulle kunna ligga till grund för en 

gemensam etik för skolan i det mångkulturella samhälle som Sverige håller på att 
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utvecklas till. Det mångkulturella samhället ställer nya krav på hur en demokratisk 

fostran kan se ut. De gemensamma värden som läroplanen vill föra fram, är dessa 

värden verkligen så gemensamma som man förutsätter? Enligt Värdegrundsboken är 

det genom konfrontationer mellan värderingssystem som våra egna värderingar och 

föreställningar blir tydliga. I och med att vårt samhälle har blivit allt mer 

mångkulturellt, har enligt Värdegrundsboken, behovet av att tydliggöra värden, 

normer och samhällstraditioner ökat.  

För att synliggöra värdena krävs det enligt Värdegrundsboken att de diskuteras och 

prövas, både individuellt och i grupp. Bildning i ett demokratiskt perspektiv handlar 

om att utifrån det bekanta möta det obekanta, att kunna sätta sig in och ta andras 

perspektiv. Vår identitet skapas och utvecklas i förhållande till andra med 

utgångspunkt i de återkommande frågorna om tillhörighet, delaktighet och 

deltagande. En användning av skilda perspektiv ökar våra möjligheter till en rik 

tolkning av världen (Gustavsson 2003). Detta bildningsperspektiv stämmer väl 

överens med Värdegrundsbokens fokus på samtalet som skolans viktigaste 

demokratiska redskap. I Värdegrundsboken poängteras dock att värdena inte får 

relativiseras, utan att det handlar om att synliggöra dem genom samtal. När det gäller 

Sigurdsons (2002) fråga om det verkligen är meningsfullt att tala om en gemensam 

identitet som grund för en gemensam etik i skolan tolkar jag det som att Skolverket 

utifrån Värdegrundsboken anser att det är meningsfullt. När Värdegrundsboken pekar 

på att behovet av att tydliggöra värden, normer och samhällstraditioner har ökat i 

samhället innebär det att det är både meningsfullt och nödvändigt med en gemensam 

värdegrund som utgångspunkt för skolans demokratiska fostran.  

När det gäller värdenas innehåll vill Sigurdson (2002) problematisera tolkningen av 

olika begrepp då han menar att frågan om vad ”individens frihet och integritet” 

innebär kan tolkas på annorlunda sätt än det som hittills betraktats som det typiskt 

svenska då människor från andra religioner eller konfessioner tolkar innebörden av 

detta begrepp. I Värdegrundsboken diskuteras inte frågan om olika tolkningar av de 

grundläggande värdena utan där förutsätts istället att de är absoluta och inte möjliga 

att ifrågasätta. Värdegrundsboken poängterar flera gånger att skolan inte kan och ska 

vara värdeneutral utan att skolan alltid aktivt måste värna vissa värden. För att 

värdegrunden ska kunna tillämpas i ett mångkulturellt samhälle bör värdegrundens 

demokratiska värden tolkas med utgångspunkt i demokrati och pluralism för att lägga 
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grunden för ”etiska, pluralistiska samtal med respekten för människors lika värde som 

ledstjärna” (s 69). Dessa formuleringar om hur värdegrunden ska tillämpas i ett 

mångkulturellt samhälle säger inte speciellt mycket om hur skolan ska hantera de 

tolkningsskillnader av de grundläggande värdena som kan uppstå mellan olika 

kulturer. Lösningen ligger som ofta i Värdegrundsboken i att föra pluralistiska samtal 

med respekt för människors olikheter.  

Värdegrundsbokens sätt att hela tiden lyfta fram ömsesidiga, pluralistiska samtal som 

lösningen på de flesta problem upplever jag ibland som ett sätt att förenkla de 

problem som faktiskt kan uppstå när människor med olika kulturell bakgrund ska leva 

tillsammans. Det finns någon slags övertro på samtalets funktion. Jag menar också att 

Värdegrundsbokens formulering om att skolan inte bör sätta traditionerna i centrum 

för etiken i skolan kan vara problematisk då traditioner faktiskt kan spela en 

avgörande roll för många människor i deras etiska val. Den svenska skolan ska vara 

icke-konfessionell men många barn som går i den svenska skolan lever i familjer där 

olika religioner och traditioner utgör själva utgångspunkten för tolkningen av normer 

och värden. När våra olika värderingar möts i samtal kan dessa olika etiska 

utgångspunkter göra att vi argumenterar utifrån helt olika utgångspunkter vilket kan 

försvåra förståelsen för våra olika etiska val. Enligt Värdegrundsboken bör 

traditionerna inte sättas i centrum för etiken i skolan och det säger något om 

inställningen till traditioners värde. Det leder enligt mig till en uppfattning av att det 

är här och nu som är det viktigaste, på samma gång som det innebär en nonchalans 

mot våra samhällstraditioners betydelse. Det är som att det finns en rädsla för att 

erkänna traditioners betydelser för människors liv i Värdegrundsboken. 

4.6 Kristen tradition och västerländsk humanism 
I läroplanen för grundskolan (Lpo 94) står följande om hur de grundläggande värdena 

ska förmedlas: ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 

och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande” (s 1). Innehållet i denna mening ges inget 

stort utrymme i Värdegrundsboken. Främst lyfter boken istället fram att en 

förutsättning för att arbeta med värdegrunden i skolan är att man diskuterar olika 

samhällstraditioner och inte tar dem för givna. Om man inte för denna diskussion om 

alternativa traditioner och deras påverkan på tolkningen av värden och normer blir det 

svårt att förankra de demokratiska värdena. Här gör Värdegrundsboken snarast klart 



 20 

att det viktigaste är att förstå kopplingen mellan hur en specifik tradition påverkar 

tolkningen av olika värden och normer och inte att förstå vad en specifik kristen 

tradition och västerländsk humanism står för. Det har förts fram åsikter av bland 

andra Ola Sigurdson (2002) om att de värden som beskrivs i läroplanerna inte på 

något specifikt sätt refererar vare sig till kristen teologi eller något specifikt kristet 

moraliskt innehåll. De beskrivna värdena är istället allmänt hållna och kan härledas 

till en universell etik. Olika traditioner kan gestalta de grundläggande demokratiska 

värderingar som läroplanen lyfter fram. Det finns däremot flera som tolkat 

läroplanens värden som liberala värden. Kennert Orlenius (2001) menar att läroplanen 

betonar allmänliberala värden som frihet och rätt. Sigurdson (2002) beskriver värdena 

som ”ett uttryck för en liberal etik med tydliga individualistiska drag” (s 130).  

Värdegrundsboken har en undvikande hållning till läroplanens meningar om kristen 

tradition och västerländsk humanism. Jag tolkar det som ett uttryck för att de själva är 

obekväma med att formuleringarna finns med i läroplanen. Ett sätt att dra fokus från 

vad dessa formuleringar får för konsekvenser för tolkningen av demokratiuppdraget 

är att lyfta frågan en nivå, vilket görs i texten. Då hamnar fokus istället på vikten av 

att diskutera olika samhällstraditioner och deras olika konsekvenser när det gäller 

tolkningen av värden och normer. Det blir ett sätt att slingra sig förbi frågan vad det 

egentligen betyder att de grundläggande värdena ska förmedlas ”i överensstämmelse 

med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism ...”(Lpo 

94, s 1). Det är märkligt hur Värdegrundsboken gör frågan om kristen tradition och 

västerländsk humanism till en ”icke-fråga” när dessa formuleringar trots allt finns 

med i läroplanen som är skolans styrdokument. Frågan är vad annat som i så fall är 

möjligt att förbise i läroplanerna? Är inte skolan skyldig att arbeta efter allt som står i 

läroplanerna? Är vissa frågor i läroplanerna möjliga att välja bort? Frågan om kristen 

tradition och västerländsk humanism är helt klart lite obekväm. Är det anledningen till 

att frågan fått så litet utrymme i Värdegrundsboken?  

4.7 Vad handlar Värdegrundsboken inte om?  
I följande avsnitt har jag använt mig av en omvänd lässtrategi som kallas för tolkande 

läsning. Det innebär att jag istället för att utgå från de självklara uppslag som 

Värdegrundsboken ger i fråga om demokratiuppdragets innehåll istället förskjuter mitt 

perspektiv mot de frågor som texten inte tar upp och därigenom utesluter (Säfström 

1999). Jag har valt att lyfta fram ett par exempel på teoretiker vars frågor skulle kunna 
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ha behandlats i Värdegrundsboken då de diskuterar frågor som berör skolans 

demokratiuppdrag. 

4.7.1 Demokrati som ett utbildningsproblem 

Gert Biesta (2003) vill utmana synen på demokrati som ett problem för utbildning att 

lösa. Han menar att många utbildare vilar på antagandet att ”det bästa sättet att 

förbereda för demokrati är genom att delta i demokratiska livsformer” (s 63) och att 

de därigenom ser demokratiska utbildningsformer som det bästa sättet att utbilda 

elever för demokrati, ”att utbilda för demokrati genom demokrati” (s 62). Han menar 

att det istället går att förstå relationen mellan utbildning och demokrati på så sätt att 

demokratin i sig själv är ett utbildningsproblem och inte ett problem för utbildning att 

lösa. Han menar att ett sådant synsätt kan hjälpa oss att få en mer realistisk syn på vad 

utbildning kan innebära för demokratin och vad den inte kan klara av. Det kan 

dessutom främja en mer pedagogisk förståelse av demokratin där den intressanta 

frågan handlar om vilken kvalitet det finns i det demokratiska livet och i den 

demokratiska kulturen. Biesta (2003) vill föreslå en utbildningsdefinition av 

demokratin: ”Demokrati är den situation i vilken alla mänskliga varelser kan bli 

subjekt” (s 65). Som skäl till denna definition lyfter han bland annat fram att 

definitionen kan fånga en demokratisk intention i den bredare betydelse av demokrati 

som en ”förenande livsform” som Dewey förespråkar. Han menar vidare att 

definitionen kan ifrågasätta antagandet att människan är subjekt innan de ingår i 

demokratiska praktiker. Slutligen menar han att definitionen placerar utbildning i 

fokus av vår förståelse av demokrati. Utbildningens främsta intresse handlar då om att 

locka fram och stödja mänsklig subjektivitet. 

Biesta (2003) skriver att hans synsätt kan hjälpa oss att få en mer realistisk syn på vad 

utbildning kan innebära för demokratin och vad den inte kan klara av. Den intressanta 

frågan i ett pedagogiskt perspektiv handlar enligt honom om vilken kvalitet som finns 

i det demokratiska livet och i den demokratiska kulturen. Biestas (2003) resonemang 

pekar på en intressant fråga när det gäller skolans demokratiuppdrag, nämligen vad 

som är möjligt att uppnå och vad som inte är möjligt. Läroplanernas (Lpo 94, Lpfö 

98) texter om demokratiuppdraget ger en bild av ett uppdrag som kan upplevas som 

näst intill omöjligt att uppfylla och som bygger på en stark tilltro till skolans förmåga 

att fostra demokratiska medborgare. Jag finner frågan om vad som faktiskt är 

realistiskt för skolan att klara av inom ramen för demokratiuppdraget som en 
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intressant och viktig fråga. Denna fråga upplever jag ofta saknas i texter som rör 

demokratiuppdraget. Oftast fokuseras istället frågan om hur skolan på bästa sätt ska 

lösa demokratiuppdraget, hur skolan på bästa sätt ska organisera sitt demokratiska 

arbete. Då det dessutom inte finns någon gemensam uppfattning om vad som 

egentligen ingår i demokratiuppdraget blir den diskussionen svår att föra då olika 

författare har olika utgångspunkt när det gäller vad demokratiuppdraget innebär. I 

Värdegrundsboken förs inget resonemang om några alternativa sätt att se på 

demokratiuppdraget. I början av boken står att de vill ”problematisera och fördjupa 

värdegrundsdiskussionen” (s 8) men jag menar att Värdegrundsbokens fokus istället 

hamnar på att presentera en lösning på skolans demokratiuppdrag. I 

Värdegrundsboken görs precis det som Biesta (2003) kritiserar, då den framställer 

demokrati som ett problem för skolan att lösa. Frågan om vad som är möjligt för 

skolan att klara av utreds inte i Värdegrundsboken, utgångspunkten är istället att 

skolan har fått ett demokratiskt uppdrag och uppgiften blir att lösa det demokratiska 

uppdraget på bästa sätt.  

4.7.2 Fostran till frihet 

Mikael Carleheden (2002) vill väcka frågan om det över huvud taget går att fostra 

någon till frihet då det ligger en paradox i begreppet att fostra någon till att bli fri. 

Spänningen mellan fostran och frihet kan bäst balanseras genom liberala värden, som 

innebär respekt för den andre och tolerans för den andres rätt att utforma sitt liv som 

hon eller han vill, så länge det inte hindrar andra människor att göra detsamma. För 

alla människors frihet krävs att vi utifrån respekt och tolerans för varandra ger avkall 

på en del av vår egen frihet till förmån för någon annan.  

Den förändring av värdekomplex som skett under 1900-talet har lett till att en 

förändrad demokratiförståelse ligger till grund för skolans medborgarfostran. 

Carleheden (2002) analyserar skolans demokratiska värdegrund utifrån Habermas 

demokratiförståelse. Där uppmärksammas politiskt deltagande som ett värde i sig, 

vilket kräver både kunskap om och övertygelse om betydelsen av det politiska 

deltagandet. Det dras dock en tydlig gräns mellan politisk byråkrati och deliberativ 

demokrati. För eleverna i skolan blir det viktigt att ”lära sig det diskursiva 

deltagandets dygd” (s 63) då det handlar om att utveckla en kommunikativ 

kompetens. Det går inte att begränsa deliberation till samtal utan det har en vidare 

tolkning.  
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Här presenterar Carleheden (2002) en utvidgad syn på vad deliberation kan innebära. 

Han menar att det inte bara har att göra med samtal utan måste tolkas vidare än så: 

”Också här krävs inte bara utbildning (teoretiskt vetande) utan också reflexiv 

övertygelse (praktik insikt) och fostran (internalisering av den praktiska insikten)” 

(Carleheden 2002, s 63). Carleheden förtydligar vad han menar då han säger:  

Det är ingen tvekan om att vi kan ha en gedigen kunskap om demokratins spelregler 
utan att vara övertygade om dessa procedurers riktighet. Men problemet är mer 
komplicerat än så. Det kan till och med vara så att vi är övertygade om demokratiska 
procedurers riktighet utan att handla i enighet med dem (Carleheden 2002, s 66). 

Jag har många gånger lyft fram Värdegrundsbokens tendens att ange samtalet som 

lösningen på det demokratiska uppdraget. Skulle man kunna förstå 

Värdegrundsbokens skrivningar om det ömsesidiga, pluralistiska samtalet utifrån en 

sådan vidare tolkning av vad deliberation kan innebära? I Värdegrundsboken står att 

”ett demokratiskt samtal innefattar inte bara rätten att tala och bli hörd. Man måste 

också lära sig konsten att lyssna och inte minst vara öppen för argument och låta sig 

påverkas av den man samtalar med” (s 27). Till viss del kan detta anknyta till 

Carlehedens resonemang då det kan handla om att låta sig förändras genom det som 

sker i samspelet med andra, alltså någon form av reflexiv övertygelse och fostran. Jag 

uppfattar dock att Värdegrundsboken till största delen fokuserar det ömsesidiga 

samtalet utan att fördjupa innebörden på det sätt som Carleheden gör då han menar att 

det också innebär en praktisk insikt och en internalisering av den praktiska insikten. 

Min tolkning är att när Värdegrundsboken tar upp samtalets kraft i det demokratiska 

arbetet i skolan stannar det vid just samtal i betydelsen människor som talar med 

varandra. Om någon annan fördjupad tolkning av samtalsbegreppet hade avsetts 

skulle detta ha behövt uttryckas betydligt tydligare i texten. Carlehedens tolkning av 

deliberation som utbildning, reflexiv övertygelse och fostran representerar som jag ser 

det en mer omfattande syn på deliberation än den som Värdegrundsboken 

representerar.  
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5 Diskussion 
I följande avsnitt reflekterar jag över mitt val att göra en textanalys och resonerar om 

hur denna analys har knutits till olika teoretiska perspektiv. Jag för ett resonemang om 

syftets och frågeställningarnas betydelse för innehållet i uppsatsen. Jag försöker även 

peka på de styrkor och begränsningar uppsatsen har med utgångspunkt i de urval av 

texter jag gjort och hur syftet och de konkreta frågorna är formulerade. Med 

utgångspunkt i syftet problematiserar jag sedan några frågor som väckts under arbetet 

med uppsatsen. Avslutningsvis återknyter jag till uppsatsens syfte för att sammanfatta 

frågan om hur vi kan förstå demokratiuppdraget utifrån Värdegrundsboken – Om 

samtal för demokrati i skolan. Jag resonerar även om vilka konsekvenser denna 

tolkning av demokratiuppdraget kan få för det praktiska arbetet i skolan. 

För att konkretisera mitt syfte, frågan om hur vi kan förstå demokratiuppdraget utifrån 

Värdegrundsboken, ställde jag två mer konkreta frågor att utgå ifrån i textanalysen: 

• Vilka frågor får mycket utrymme och vilka frågor får litet utrymme? 

• Hur används begreppen demokratiuppdrag och värdegrund? 

Dessa frågor är allmänt ställda och säger inte så mycket om vilket innehåll jag söker. I 

kombination med syftet blir det mer tydligt vilket innehåll jag är intresserad av. När 

jag ställde dessa frågor till Värdegrundsboken öppnade sig däremot en mängd nya 

frågor. Dessa frågor, om olika tolkningar av begrepp, olika tolkningar av 

demokratiuppdragets innehåll och vilka frågor som anses vara de viktigaste i skolans 

demokratiska fostran, fick forma innehållet för uppsatsen. Då mina konkretiserande 

frågor är öppna och allmänt ställda gav det stort utrymme för Värdegrundsbokens 

innehåll att styra vilka frågor som blev de mest intressanta, motsägelsefulla eller 

anmärkningsvärda i förhållande till syftet. Detta har jag upplevt som en styrka då det 

har gjort att jag kunnat problematisera de frågor som texten fokuserar eller inte 

fokuserar.  

Jag var redan från början intresserad av att göra en textanalys då jag liksom 

Bergström & Boréus (red, 2000/2005) tror att de texter vi läser får konsekvenser för 

våra tankar och handlingar. Demokratiuppdraget är möjligt att tolka på flera olika sätt 

och jag fann det därför intressant att göra en textanalys av hur vi kan förstå det.  
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För att ge analysen ett djup och en bredd har jag använt texter av olika forskare som 

har bidragit med sina olika tolkningar av demokratiuppdraget. Dessa texter kan också 

placera Värdegrundsboken i ett större sammanhang när det gäller vilka frågor som 

forskningen intresserar sig för och skriver om. Något som kan anses vara en 

begränsning i min uppsats är att jag valt att inte använda övrig litteratur som 

Skolverket gett ut när det gäller skolans demokratiuppdrag. Dessa texter skulle kunna 

ha bidragit till att ge en mer sammansatt bild av Skolverkets tolkning av 

demokratiuppdraget. I min uppsats representeras deras tolkning av 

Värdegrundsboken.  

Jag lyfter här fram några frågor som jag vill problematisera med utgångspunkt i mitt 

syfte, frågan om hur vi kan förstå demokratiuppdraget utifrån Värdegrundsboken.  

5.1 Är goda samtal tillräckligt? 
Samtalets betydelse för skolans arbete med det demokratiska uppdraget återkommer 

genom hela boken. I den avslutande diskussionen formuleras det så här i 

Värdegrundsboken: ”Det är ömsesidiga samtal, med respekt för människors olikheter 

men lika värde, som utgör själva kärnan i förskolans och skolans demokratiska 

uppdrag” (s 98).  

I den ständiga upprepningen av samtalets betydelse för det demokratiska uppdraget 

ställer jag mig frågande till om det räcker med att föra denna typ av samtal, där alla 

får komma till tals och åsikter får brytas mot varandra, för att skolan ska ansett sig ha 

uppfyllt det demokratiska uppdraget. Blir eleverna automatiskt goda demokratiska 

medborgare om de får mycket träning i att föra fram sin åsikt och lyssna på andras 

argument? Hans Albin Larsson (2003) menar att förmågan att analysera och tänka 

kritiskt är viktiga egenskaper för att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Dessa 

förmågor kan tränas genom samtal då man får möjlighet att kritiskt värdera 

påståenden och analysera vad det som sägs får för olika konsekvenser. Men denna 

definition av vad ett demokratiskt förhållningssätt är innefattar också kunskaper om 

demokratin som styrform och en sådan kunskap utvecklas däremot inte automatiskt 

genom samtal. Om man med skolans demokratiska uppdrag både menar frågor som 

handlar om demokrati som innehåll och demokrati som form ställer jag mig kritisk till 

att ömsesidiga samtal är tillräckligt för att uppfylla detta uppdrag. Den del av 

uppdraget som handlar om de innehållsliga demokratifrågorna kan vara möjligt att 
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uppfylla genom samtal, där ett förhållningssätt som inbjuder till tolerans och respekt 

för varandras olikheter bildar utgångspunkten. Däremot tror jag att den del av 

uppdraget som handlar om de demokratiska formfrågorna även behöver andra 

arbetssätt än samtal för att den kunskapen ska vara möjlig att tillgodogöra sig.  

5.2 Kan värdegrunden genomsyra verksamheten? 
I Värdegrundsboken poängteras att värdegrundsarbetet är något som ska genomsyra 

hela verksamheten. ”För att nå målen om värdegrunden, att främja demokrati och 

därmed motverka odemokratiska uttryck, krävs långsiktiga insatser som präglar den 

vardagliga verksamheten” (s 89). På en del skolor görs värdegrunden till ett eget 

ämne för att på det sättet garantera att tid avsätts för dessa frågor. Detta tar 

Värdegrundsboken avstånd ifrån med hänvisning till att ”värdegrunden först och 

främst handlar om ett förhållningssätt” (s 90). De frågor som Värdegrundsboken 

lyfter fram som viktiga i skolans demokratiuppdrag, nämligen de som fokuserar 

demokrati som innehåll, är fullt möjliga att låta genomsyra hela verksamheten. Då 

handlar demokratiuppdraget om det förhållningssätt vi har mot varandra, där 

respekten för varandras olikheter är i fokus i samtalen. Detta förhållningssätt kommer 

till uttryck i alla möten mellan människor, och genom att aktivt arbeta för att göra alla 

i skolan, både barn och vuxna, medvetna om innehållet i värdegrunden kan detta 

förhållningssätt komma att genomsyra hela verksamheten.  

Om man däremot har uppfattningen, som exempelvis Larsson (2003) och Almgren 

(2006), att demokratiuppdraget även innefattar frågor om demokrati som form, kan 

det bli mer problematiskt att tala om att detta innehåll kan genomsyra hela 

verksamheten. Frågor om demokrati som styrform kräver att fokus riktas mot dessa 

specifika innehållsfrågor, då räcker det inte med ett speciellt förhållningssätt. Frågan 

är vem som ansvarar för detta innehåll, kanske är det samhällskunskapsämnet? När 

Värdegrundsboken framhåller att värdegrundsarbete är något som kan och ska 

genomsyra hela verksamheten blir det än mer tydligt att fokus för demokratiuppdraget 

ligger på innehållsfrågorna, då dessa är de enda som är möjliga att låta genomsyra 

hela verksamheten.  

5.3 Konflikter mellan olika värdesystem 
I analysen lyfter jag fram att det finns en risk att vissa elever hamnar i en 

värdekonflikt mellan de värderingar som råder hemma och den värdegrund som 
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skolan har. Jag ställer mig frågande till hur skolan hjälper barnen att klara av att 

hantera dessa skillnader. I Värdegrundsboken står det att ”skolan måste sträva efter att 

ha så allmängiltigt förankrade normer och värden som möjligt” (s 95) och vidare att 

en tolkning av värdegrunden utifrån samhällstraditioner ”riskerar att begränsa 

förutsättningarna för pluralistiska och demokratiska samtal” (s 95). Vem hjälper då 

barnen att förhålla sig till de skillnader som finns mellan värderingarna hemma och i 

skolan? Lämnas de att själva navigera mellan dessa värderingar? Är det inte 

nödvändigt för skolan att även innefatta traditioner i tolkningen av värdegrunden för 

att kunna möta dessa barns funderingar? Jag finner det motsägelsefullt att 

Värdegrundsboken hela tiden refererar till ömsesidiga och pluralistiska samtal och på 

samma gång menar att traditioner inte ska användas som utgångspunkt för tolkningen 

av värdegrunden. Kan det vara så att Skolverket menar att samtalen ska bidra till att 

öka barnens förmåga att klara av balansgången mellan de olika värdesystemen? Det 

kanske är detta som menas när det i Värdegrundsboken står att ”ett aktivt arbete med 

värdegrunden i skolan förutsätter att man också diskuterar samhällstraditionerna, och 

inte tar dem för givna” (s 38).  

5.4 Hur kan vi förstå demokratiuppdraget utifrån Värdegrundsboken? 
Avslutningsvis vill jag återknyta till uppsatsens syfte, frågan om hur vi kan förstå 

demokratiuppdraget utifrån Värdegrundsboken – Om samtal för demokrati i skolan.  

Enligt Värdegrundsboken handlar demokratiuppdraget till största delen om demokrati 

som innehåll, då frågorna om att ge skolan ett demokratiskt innehåll är i centrum. 

”Hur skolan fungerar är demokratisk fostran i praktiken” (s 97). På många ställen i 

texten uttrycks detta explicit genom formuleringar som att värdegrunden handlar om 

”etiska och moraliska förhållningssätt” (s 94) eller att värdegrundsbegreppet sätter 

fokus på ”... ett demokratiskt och humanistiskt förhållningssätt, som är beroende av 

sociala relationer och ömsesidiga samtal” (s 35). Värdegrundsbokens fokus på 

samtalet som skolans viktigaste demokratiska redskap stämmer väl överens med 

tolkningen att demokratiuppdraget först och främst handlar om ett förhållningssätt.  

Den fråga uppsatsens titel ställer om samtalet är skolans viktigaste demokratiska 

redskap kan alltså besvaras med ett ja, under förutsättning att vi utgår från 

Värdegrundsbokens tolkning av demokratiuppdraget. Om vi däremot menar att 

demokratiuppdraget även handlar om frågor som rör demokrati som form blir det mer 



 28 

tveksamt om det räcker med goda samtal. Då behöver de goda samtalen kompletteras 

med ytterligare innehåll för att skolan ska nå upp till demokratiuppdraget mål, att 

fostra goda demokratiska medborgare. 

5.5 Konsekvenser för skolan  
Vad kan Värdegrundsbokens tolkning av demokratiuppdraget, att det främst handlar 

om innehållsfrågorna i demokratin, få för konsekvenser för det praktiska arbetet i 

skolan?  

Först och främst vill jag peka på Skolverkets position som skolans uppdragsgivare. 

Deras tolkning av demokratiuppdragets innehåll får betydelse för dem som arbetar i 

skolan, då uppdragsgivarens uppfattning inte går att bortse ifrån. Då det inte heller 

finns någon gemensam definition av vad demokratiuppdraget innebär kan jag tänka 

mig att Skolverkets texter kan få stort utrymme när varje skola ska konkretisera vad 

det faktiskt innebär att fostra demokratiska medborgare.  

När det gäller vilka konsekvenser Värdegrundsbokens tolkning av 

demokratiuppdraget kan få för det praktiska arbetet finns det ett par frågor jag vill 

lyfta fram.  

Värdegrundsbokens fokus på samtalet som det viktigaste demokratiska redskapet 

menar jag kan leda till positiva konsekvenser för skolan. Det sätter fokus på samspelet 

mellan människor och kan göra alla i skolan än mer medvetna om förhållningssättets 

betydelse för arbetet med att förankra skolans grundläggande värden. För att kunna 

prata om demokratiska värden måste vi bemöta varandra med respekt. 

Värdegrundsbokens ensidiga fokus att demokratiuppdraget handlar om de 

innehållsliga demokratifrågorna tror jag däremot kan få konsekvenser för skolan som 

innebär att de formella demokratikunskaperna hamnar i skymundan. I sin iver att 

fokusera samtal och förhållningssätt kan det tyckas som om Värdegrundsboken, och 

därigenom även Skolverket, missat att lyfta fram att de formella 

demokratikunskaperna ingår i skolans demokratiska fostran. För att kunna leva som 

fullvärdiga demokratiska medborgare behöver vi både de innehållsmässiga och 

formella demokratikunskaperna, och skolans demokratiska uppdrag handlar om att ge 

alla individer så goda förutsättningar som möjligt för ett fullt medborgarskap i 

samhället. 
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