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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the content and work processes regarding the values 

written in the curriculum for Swedish high schools and compare it with theories regarding the 

individualized society and political moralism. After the clarification of the content in the 

values of Swedish high schools and the work processes that are supposed to give students 

fundamental understanding about them, I analyze and compere it to the theories that are 

presented in the study. The main questions of the study are the following: What kinds of 

values are found in the curriculum for Swedish high schools? In general, how do Swedish 

high schools work with the written values when focus have gone from education and learning 

to instrumental knowledge, results, abilities and flexibility? 

The result showed that the content and work processes regarding the values in Swedish high 

schools are purely instrumental and moralistic. Due to the fact, that the individualized society 

and the neoliberal ideology do not require reflection and real understanding regarding the 

values. Therefore are the schools now more focused instrumental knowledge rather than 

universal knowledge based on understanding.  

This is not a surprising result, due to the fact that the public and the political discourse are 

colonized by moralism. This is the reaction individuals have to the fragmented society, where 

an alternative to the neoliberal ideology is nonexistent. The only kind of criticism in today’s 

society is based on moralism, which is affecting the work processes regarding the values in 

Swedish high schools. 
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1. Inledning 

Ämnet för föreliggande studie är skolan. Mer specifikt värdegrunden som utgör grunden för 

skolverksamheten, det vill säga, den värdegrund som elever, lärare och övrig personal inom 

verksamheten ska ta del av, följa och förmedla. Studiens tes är; värdegrunden i den 

senmoderna skolan är inte förståelseorienterad utan kunskapsorienterad, vilket gör att den kan 

likställas med övriga skolämnen. Istället för att värdegrunden fungerar som gemensamma 

värden, vilka är förankrade i samhället, som genomsyrar hela skolverksamheten, har 

värdegrunden blivit ett isolerat dokument som lätt ska finnas till tillgängligt och vara enkelt 

att tillskansa sig kunskap ifrån. 

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman menar att skolans organisation har förändrats med målet att 

uppnå samma effektivitet i offentlig sektor som inom industrin (Liedman, 2011 s. 99). Detta 

skiljer sig från det traditionella uppdrag skolan haft, vilket varit att fostra och bilda blivande 

samhällsmedborgare. Detta tyder på att skolan under de senaste åren har genomgått en 

transformation. Denna bygger, enligt sociologen Zygmunt Bauman, på att en långsiktig vision 

har bytts ut mot kortsiktiga lösningar. Resultat skall synas omedelbart och detta medför även 

att skolan och eleven måste besitta förmågan att vara flexibel i sitt arbete, vilket är en central 

del av Baumans arbetsbegrepp (Bauman, 2002 s. 34). Statsvetaren Peter Gustavsson visar på 

detta när han hävdar att kunskapens bruksvärde eller egenvärde, beskrivet som kunskapen i 

sociala, samhälleliga och demokratiska processer och relationer, reducerats till en vara, vars 

avsikt är att säljas på marknaden. Kunskapen blir därigenom instrumentell, vilket medför att 

den inte längre förmår att prägla det sociala och samhälleliga utan blir något som ska 

förverkliga autonoma individers intressen (Gustavsson, 2014 s. 9). Uppgiften att fostra kräver 

reproducering av sociala och politiska värden, vilket Gustavsson visar inte längre sker i den 

senmoderna skola på samma sätt som det gjorde i skolan under moderniteten, eftersom skolan 

har blivit målrationell. Gustavsson skriver att den senmoderna skolan inte längre är ett 

demokratiskt och socialt projekt utan överlåten till samhällets ekonomiska, administrativa och 

teknologiska sfär. Detta medför precis som Bauman uttrycker det att istället för långsiktiga 

visioner, stannar skolans arbete vid kortsiktiga instrumentella lösningar (Bauman, 2002 s. 34 

& Gustavsson, 2014 s. 12). 

I en målrationell skola är dokumentet värdegrunden dock ständigt närvarande. Till exempel i 

form av att förskolor och skolor har värdegrundsdokument, ordningsregler och ledord 

upptryckta på dörrar, väggar och i gemensamma utrymmen. Problematiserande ställer jag mig 
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frågan varför värdegrundsdokumentet är så närvarande idag till skillnad från tidigare. En 

utgångspunkt för studien är att samhället som tidigare, under moderniteten, var präglat av 

sociala relationer och sociala förankringspunkter, gemensamma sociala och politiska värden, 

har genomgått en förändring i vilken dessa sociala förankringspunkter i allt större 

utsträckning har förlorat sitt värde. En process som Bauman och Gustavsson kopplar till 

arbete och därigenom individualiseringen i form av tekniskt och målrationellt fokus (Bauman, 

2002 & Gustavsson, 2014). Liedman visar att i denna målrationella skola saknar vi de sociala 

relationerna av samma anledning som vi saknar den i samhället, att individens rationalitet 

präglas av techne-förnuft (instrumentellt) snarare än fronesis-förnuft (förstående, 

reflekterande) eftersom den förstnämnda har koloniserat den sistnämnda (Liedman, 2011 s. 

251). I en skolverksamhet som präglas av en rationalitet som utgår från techne, tar sig arbetet 

uttryck i kortsiktighet i form resultat och måluppfyllelse snarare än långsiktighet, vilket 

Bauman också pekar på (Bauman, 2002 s. 34). 

Värdegrunden blir här viktig att studera eftersom den är ett uttryck för en samhällsförändring. 

Således kan den säga något om det samhälle vi lever i idag. Som tidigare beskrivet var 

värdegrunden förr, som Gustavsson uttrycker det om skolan, kopplad till en universalistisk 

samhällssyn på produktion av kunskap och värden, i vilken skolan är en del av en social 

helhet, en samhällelig totalitet som görs till föremål för politiskt formulerad strävan och 

vision. Idag å andra sidan, har skolan reducerats till en nyliberal och värdeneutral 

kontrollskola som förmedlar och reproducerar instrumentell kunskap, utan några uttryckliga 

mål om samhällelig och demokratisk socialisation, vilket naturligtvis också får konsekvenser 

för värdegrunden och arbetet kring den (Gustavsson, 2014 s. 7). 

Värdegrunden blir likt övriga ämnen något partikulärt i skolverksamheten, som står isolerat 

från övriga processer och funktioner i verksamheten. Värdegrunden är inte längre något 

allestädes närvarande i den universalistiska form att den inbegrips i all undervisningen, med 

avsikt att fostra goda samhällsmedborgare, utan hamnar för sig själv som ett dokument på 

väggen som alla inom skolverksamheten ska ha kunskap om och känna till. Relationen till 

dokumentet blir likt kunskapsproduktionen instrumentell och jag avser med denna studie att 

visa hur värdegrunden i den senmoderna skolan därmed slutar vara en del av den bildning och 

fostran som ska ske innanför skolans väggar. 

För utan en universalistisk samhällssyn med kunskap och värden som är förankrade i 

samhällelig och politisk vision, blir skolan endast en institution som reproducerar. Det innebär 

att arbetet inom skolan endast reproducerar det rådande samhällets ordning. I denna ordning 
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riskerar värdegrunden och arbetet kring den att bli moralism. Det vill säga ett uttrycksmedel 

byggd på en instrumentell reaktion på den sammanhangslösa världen, det vill säga, det 

senmoderna individualiserade samhället vari den sociala relationen har förlorat sitt värde. När 

samhället framställs som fragment och skärvor, istället för en helhet blir partikulära 

moralistiska yttringar och ståndpunkter det medel som tas i bruk för att finna någon form av 

den gemenskap som gått förlorad i takt med individualiseringen och övergången från det 

moderna till det senmoderna samhället. Av den anledningen anser jag att vi bör 

problematisera innehållet och arbetet med värdegrunden i skolan. Är värdegrunden i dagens 

senmoderna skola endast moralism och är arbetet med den endast instrumentell? Vad är 

skolans värdegrund byggd på och vilken funktion har den i dagens skola? 

1.1 Syfte och disposition 

Syftet med studien är att bestämma hur den senmoderna skolan arbetar med värdegrunden och 

speciellt belysa dess innehåll och problematik, och mot bakgrund av detta analysera mer 

fundamentala och teoretiska frågor om relationen värden och moralism i det senmoderna 

liberaldemokratiska samhället.  

Empirin för denna studie är ett klargörande av värdegrunden, så som den står skriven i 

läroplanen för gymnasieskolan samt en beskrivning av hur arbetet med värdegrunden sker på 

ute i skolor som utgår från en delrapport från skolverket som publicerades 2011. Denna 

empiri ligger till grund för analysera skolans arbete med värdegrunden. 

Syftet riktar uppmärksamhet mot två problemområden: Värdegrunden i Gy11 (kapitel 3.1) 

samt Skolans sätt att arbete med värdegrunden (kapitel 3.2). 

Värdegrunden i Gy11 behandlar följande frågeställning: (1) vilka värden finner vi i skolans 

värdegrundsdokument? Genom att lyfta ut det centrala innehållet i värdegrunden för 

gymnasieskolan och de värden som skolan ska förmedla, så klargörs det innehåll som 

kommer ligga som grund för den analys som kommer ske i kapitel 4.1, vilken har avsikten att 

besvara att besvara ovanstående frågeställning. 

Skolans sätt att arbeta med värdegrunden kommer att behandla frågeställningen: (2) på vilka 

sätt arbetar skolan generellt med värdegrunden om fokus har frångått bildning och hamnat 

på mål, resultat, förmågor, instrumentell faktakunskap och flexibilitet? För att analysen i 

kapitel 4.2 & 4.3 ska kunna genomföras med avsikt att besvara ovanstående frågeställning, så 

har en rapport från skolverket rörande skolors arbete med värdegrunden sammanfattats och 
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presenteras. Den behandlar två olika strategier gällande värdegrundsarbete, vilka framställs 

som mer eller mindre framgångsrika. Utifrån dessa strategier genomförs en analys i kapitel 

4.2 & 4.3 för att bestämma på vilket sätt skolan arbetar med värdegrunden utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna som är beskrivna i kapitel 2. 

Analysen (kapitel 4) ställer följande analytiska frågor. (3) Är värdegrunden i dagens 

senmoderna skola endast moralism och är arbetet med den endast instrumentell? (4) Vad är 

skolans värdegrund byggd på och vilken funktion har den i dagens skola? Utifrån dessa 

analytiska frågor som är kopplade till studiens frågeställningar (1 & 2), så avser studien att 

bestämma hur den senmoderna skolan arbetar med värdegrunden och om det finns några 

sociala och politiska värden i värdegrunden för gymnasieskolan. 

Studien avslutas med ett försök att definiera värdegrunden (kapitel 5) i den senmoderna 

skolan utifrån svaren på studiens frågeställningar och den analys som sker i kapitel 4. I detta 

avsnitt kommer förhållandet mellan värde och moralism att belysas i en senmoderna 

liberaldemokratisk kontext. 

1.2 Metod och material 

Denna studie har för avsikt att dra paralleller och finna spår mellan den nyliberala ideologin 

samt politisk moralism i gymnasieskolans arbete med värdegrunden. För att detta ska bli 

möjligt, så krävs en fördjupad insyn i formuleringarna som utgör värdegrunden för 

gymnasieskolan. Genom att lyfta fram såväl värdegrundens innehåll som strategier för arbetet 

med den och sätta detta i en senmodern nyliberal kontext, så har studien en stabil grund för 

genomförandet av en komparativ analys. Denna metod anses för studien vara mest rimlig, då 

grunden för studien är en omfattande litteraturstudie. Genom att utröna uppkomsten av 

politisk moralism och hur den verkar i det senmoderna nyliberala samhället, så ges en inblick 

i individens förhållande till makten. Denna relation blir sedan avgörande i analysen av 

värdegrundsarbetet i gymnasieskolan, eftersom strukturerna och ideologin i samhället tränger 

sig i skolans verksamhet. Därav kan tydliga paralleller dras mellan samhället och skolan, 

vilket är den grundläggande motiveringen till studiens metod.  

Studien har för avsikt att studera skolans uttryckliga värdegrund, den som står nedskriven i 

Gy11 och hur arbetet med denna fortgår. Studien avser inte att analysera samhällets icke-

officiella värdegrund som utgörs av till exempel sociala relationer och institutioner. Det 
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växande intresset för skolans uttryckliga värdegrund har vuxit, på grund av förlusten av den 

sociala relationen, vilket gör den intressant och lämplig att studera. 

Studien är kritisk till sin utformning och tar sitt avstamp i den kritiska traditionen. Genom att 

studera nuet och därigenom nuvarande sociala processer, avser jag att kunna belysa det 

ömsesidiga beroendet mellan olika institutionella krafter, de processer genom vilka de bevaras 

och förändras samt de processer genom vilka deras arbiträra natur döljs. Genom ideologikritik 

visar jag på hur, i mitt fall, skolan är bildas, bevaras och förvandlas genom både inre och yttre 

processer (Alvesson & Deetz 2000, Giddens 1979 & Deetz 1985). Det handlar om att inte 

isolera skolan från sitt historiska ursprung och någon form av självklar karaktär i ett 

organisationssamhälle, utan visa på de processer som påverkar skolan, till exempel 

maktrelationer (Alvesson & Deetz, 2000). Här har jag valt att lyfta in teorier om det 

individualiserade samhället samt teorier om moralism för att analysera den ideologiska 

makten i värdegrunden i den senmoderna gymnasieskolan. Detta ter sig lämpligt eftersom den 

nuvarande värdegrunden och valda teorier är gällande under samma tidsperiod och därav 

också i samma kontext. Detta medför att genom att studera moralism i förhållande till skolans 

värdegrund ges en bild av de processer som sker i nutiden och hur ideologin påverkar dessa 

processer. Att studera den ideologiska hegemonin i denna studie är central, eftersom det blir 

synligt hur den påverkar såväl skolan som värdegrunden i den. På så sätt avser jag att utröna 

maktrelationer och ideologiska uttryck och inslag i värdegrunden för gymnasieskolan och hur 

det står sig till den nyliberala hegemonin. Angus (1992) i Alvesson & Deetz (2000) uttrycker 

att det hegemoniska systemet verkar genom det sunda förnuftet och blir således en del av det 

vanliga sättet att se på världen (Alvesson & Deetz, 2000 & Angus, 1992). I det avseendet vill 

jag försöka utmana de uppfattningarna som ser värdegrundens formuleringar och arbete som 

naturligt genom att visa på den ideologiska och hegemoniska påverkningen i innehållet, 

utformandet och arbetet kring värdegrunden (Alvesson & Deetz, 2000). 

Utifrån valda teoretiska utgångspunkterna, så anser jag att resultatet för studien är relevant. 

Dock reserverar jag mig för att andra teoretiska utgångspunkter med största sannolikhet skulle 

kunna ge ett annat utfall som skiljer sig från denna studies resultat. Denna studie är 

genomförd under en specifik tidsram, vilket kräver att omfattningen av den begränsas. Samma 

motivering gäller när det kommer till övervägandet av en eventuell kompletterande 

intervjustudie. Genom att intervjua lärare i gymnasieskolan, så hade studien möjligtvis kunnat 

få ytterligare slagkraft, men detta prioriterades bort på grund av den begränsade tidsramen. 
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2. Teori 

I följande kapitel kommer teoriramarna för studien att presenteras. Strukturen för kapitlet är 

följande; först avser jag att presentera och förtydliga för läsaren inom vilka samhällsteoretiska 

ramar studien befinner sig i. Detta kommer göras i ett stort perspektiv, följt av nedslag i 

arbete, identitet och sociala förankringspunkter för att sedan smalna av och fokusera på moral 

och moralism. Teoriavsnittet avslutas med en djupare utredning av begreppet moralism. 

Teorierna kommer sedan appliceras på empirin i studiens analysdel (kapitel 4). 

2.1 Det senmoderna individualiserade samhället 

Följande avsnitt är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar på ett övergripande sätt 

individens situation i det senmoderna samhället och pekar på vissa faktorer som är avgörande 

för hennes situation. Den andra delen kommer på ett mer djupgående sätt utreda förhållandet 

mellan dessa faktorer och individens situation.  

2.1.1 Individens situation i det senmoderna samhället 

Naturen har existerat betydligt längre än människan och kommer existera betydligt längre än 

henne. Antropologen Ernest Becker hävdar att människan höjer sig både individuellt och 

kollektiv över vårt kroppsliga liv och våra begränsningar. Han fortsätter sedan att konstatera 

det faktum att människan höjt sig över naturen, som att hon skulle stå utanför den, men likväl 

ändå är en del av den, gör den ständiga granskningen av henne själv allt mer påträngande och 

plågsam (Becker, 1975). Genom en gemensam, överenskommen vanföreställning bestående 

av sociala lekar, psykologiska knep och personliga sysselsättningar försöker människan att 

glömma bort sitt motbjudande öde. I denna vanföreställning eller ännu mer tillspetsat 

galenskap uppkommer samhället som ett uttryck för att komma överens och dela och blir den 

makt som upphöjer det som människorna har kommit överens om och delar. Anledningen till 

att samhället, likt naturen, är denna makt, beror precis på det som den första meningen i detta 

avsnitt förkunnar. Att samhället och naturen har existerat längre än människan och kommer 

existera längre än henne. Med denna något filosofiska definition av samhället blir receptet för 

ett gott och lyckligt liv i samhället, att vara överens, dela och respektera det vi delar, menar 

Becker (Becker, 1975). Bauman konstaterar i förhållande till Becker att människan befinner 

sig således i en tillvaro där hon är beroende av andra och där det otillräckliga jaget aldrig kan 
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förmå att lösa problem som innefattar förhållanden som individen inte har grepp om och inte 

kan påverka (Bauman, 2002 s. 9-10 & 14).  

Bauman menar att det moderna samhället präglades av en kollektiv medvetenhet, som bland 

annat tog sig uttryck i att var och en var tvungen att vara en producent i samhället innan denne 

kunde vara något annat. I det senmoderna konsumtionssamhället, så präglas individen av 

ensamhet och förvirring i ett samhälle som nu kräver att individen skall fösas in i rollen som 

konsument, före den kan ha en tanke på att bli något särskilt utöver det. Sociala 

förankringspunkter, med arbetet som ett av de tydligaste exemplen, fungerade, enligt Bauman, 

i det moderna samhället som en gemensam nämnare för individuella motiv, social integration 

samt systemisk reproduktion. I dagens senmoderna samhälle har den gemensamma nämnaren 

brutits ner och ersatts av individens konsumtionshandling, en handling som präglas av 

ensamhet och isolation (Bauman, 1999a s. 44 & 49). I en position utgjord av ensamhet och 

isolation, menar Bauman att budet ”ingen mer frälsning genom samhället” är mer påtaglig än 

någonsin. Sociologen Ulrich Beck menar att utvecklingen lett till att institutioner som ska 

övervinna problem har förvandlats till institutioner som framkallar problem, vilket i sin tur 

medför att ansvaret skjuts över på individen som skall disciplineras. Paradoxalt nog utvecklas 

bestraffningssystem med avsikt att plåga individen i en verklighet där individen är det 

viktigaste att försvara (Bauman, 2002 s. 14-15 & Beck, 1997 s. 51).  

För att återvända till ovan nämnda exempel, menar Bauman att individens roll i samhället är 

den av en konsument och skall disciplineras in i denna ”givna” roll. Människan skapar således 

sina liv, men inte under egenvalda villkor (Bauman, 2002 s. 16). Bauman menar, i en 

kommentar till Ibrahim Wardes inlägg om det ekonomiskt korrektas växande tyranni i Le 

Monde Diplomatique i maj 1995, på att samhället har utvecklats på ett sätt som gör att allt 

som är ekonomiskt meningsfullt inte behöver stöd av någon annan mening och därigenom inte 

behöver bry sig om frånvaron av politisk, social eller mänsklig mening (Bauman, 1999b s. 

65). Processerna i samhället och den tydliga ansvarsförskjutningen från institution till individ, 

medför, menar Bauman, att individen står ansvarig för sin egen lycka, men hon är samtidigt 

inrutad i ett spel som aldrig ifrågasätts. Frågan som kan ställas är följande; varför fortsätter en 

fritt väljande individ att spela spelet? Svaret som Bauman finner, ligger i den ideologiska 

hegemonin, vilken gör individen oförmögen att ändra spelets regler och hindrar individen från 

att se verkligheten för vad den är. Enkelt uttryck, befinner du dig i spelet, ser du inget annat 

alternativ än den rådande ordningen. Ett argument som enkelt kan spåras tillbaka till den 
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otillräckliga individen som lever i en tillvaro där denne inte kan nå frälsning genom samhället 

(Bauman, 2002 s. 15-16 & 18-20).  

Tillsynes befinner sig individen i det senmoderna samhället i en utsatt och tillspetsat uttryckt 

hopplös situation, i vilken ensamhet och isolering är stora faktorer. Följande del av avsnittet 

kommer fokusera på faktorer som ligger till grund för denna ensamhet och isolation, det vill 

säga en djupdykning i individualiseringsprocessen. 

2.1.2 Avgörande faktorer för individens roll i det senmoderna samhället  

Ovan belyste jag individens roll som övergått från producent till konsument i övergången från 

det moderna till det senmoderna samhället. Relationen till arbetet är en stor avgörande faktor 

för individens tillvaro, eftersom den påverkar många andra områden i individens liv till 

exempel, teknologi, identitet och även övriga sociala förankringspunkter. 

Arbetet har, enligt Bauman och Marx, alltid haft en stor betydelse för människan. Både i 

identitetsskapandet, tillförandet till samhället samt den sociala förankringspunkten som 

arbetet har erbjudit. Arbetet idag å andra sidan har förvandlats till något helt annat. Bauman 

uttrycker det som att arbetet har blivit utsatt för rationellt tänkande och handlande med avsikt 

att exploatera källan till välstånd. Karl Marx har sedan tidigare varit inne på samma linje och 

menat att den gamla ordningen försvunnit och att ”allt fast och beständigt förflyktigats, allt 

heligt profaneras” (Bauman, 2002 s. 30). Det Marx menar med den gamla ordningen var att 

arbetarna frigjordes från sammankopplingen med naturen. Jorden som bonden skördade och 

bonden framstod förr som en helhet, men med industrialiseringens expansion blev arbetaren 

en del i ett på förhand uppbyggt och utformat system som bygger på rationalitet och tänkande 

(Bauman, 2002 s. 29-30). Marx kritiserar exploateringen av arbetarna och arbetets 

förtingligande, det vill säga att arbetaren inte längre kan identifiera sig med sitt arbete och 

förlorar därför en del av sig själv i processen. 

Det som, enligt Bauman, hände i övergången mellan det moderna industrisamhället och det 

senmoderna samhället var att allt som varit fast och tryggt byts ut mot flexibilitet och 

rörlighet. Ett exempel är Henry Ford som en dag fördubblade sina arbetares löner, med avsikt 

att behålla dem inom företaget, eftersom Ford var trött på rörligheten bland arbetarna 

(Bauman, 2002 s. 31-32). Idag å andra sidan är mantrat flexibilitet och rörlighet. Arbetaren 

måste vara öppen för att ta de möjligheterna som arbetsmarknaden erbjuder, vilka ofta är 

kortare vikariat eller tillfälliga deltidsanställningar. Om helheten Marx talade om gick 
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förlorad i industrialiseringsprocessen, så är det livslånga identitetsskapandet som, Bauman 

menade, arbetet under det moderna samhället var en del av, nu fullkomligt ödelagt under 

individualiseringsprocessen. Individen kan inte längre stanna kvar på ett och samma arbete 

under en livstid och har inte heller för avsikt att göra det, som Fords vision var när han 

fördubblade lönerna. Detta leder enligt Bauman till att arbetet därav inte längre för samman 

arbetarna på en social och politisk nivå. Arbetet har i senmoderniteten således förlorat sitt 

värde som social förankringspunkt och har istället blivit en faktor i cementerandet av 

individens roll som konsument (Bauman, 1999a s. 45 & Bauman, 2002 s. 31-32). Dagens 

minskande arbetstillfällen kopplat till kravet på individens flexibilitet medför att ansvaret 

gällande arbete inte längre är institutionellt utan är förskjutet till individen. Samhället 

efterfrågar idag konsumenter och inte producenter, vilket i sin tur medför att individen är 

inrutat i ett system som kräver av denne att vara en god konsument och arbetet är en av de 

stora nycklarna till att uppfylla detta krav, till skillnad från vad arbetet utgjorde under 

moderniteten (Bauman, 1999a s. 49). Individens identitet kretsar således, enligt Bauman, 

numera kring konsumtion. 

Konsumtion som identitet innebär betydligt mer än att individen konsumerar. Individen 

konsumerade redan under det moderna samhället, men funktionen som konsumtionen fyller i 

det senmoderna samhället skiljer sig, enligt Bauman, mycket från funktionen under det 

moderna samhället (Bauman, 1999a s. 44). Han hävdar att konsumtionen präglas av ett 

ständigt ”tills vidare”, den kan aldrig nå en slutgiltighet. Behovet att konsumera en specifik 

vara, som var den drivande kraften att konsumera just den varan under det moderna samhället, 

har bytts ut mot att förhoppningen om tillfredsställelse att konsumera varan föregår behovet. 

Baumans precisa citat förklarar processen på ett tydligt sätt: ”Spänningen i den nya och hittills 

okända sensationen är vad konsumtionen handlar om” (Bauman, 1999a s. 42). Konsumtionen 

präglas, enligt Bauman således, av att ge konsumenterna tillfällig tillfredsställelse som i en 

ond cirkel kommer öka deras behov av att konsumera. Individen tillåts således aldrig att vila i 

det senmoderna konsumtionssamhället och låter sig själv omedvetet bli förförda av samhällets 

krav på dem (Bauman, 1999a s. 43).  

Bauman visar att konsumtionen även erbjuder valfrihet och blir en avgörande faktor för 

individen gällande kravet att skapa sig själv. Individen bygger sin identitet utifrån 

konsumtionen, men kommer aldrig bli tillfredsställd och dess behov kommer att fortsätta 

förändras i samma takt som utvecklingen. Dock kommer behovet av tillfällig tillfredsställelse 

kvarstå. Återigen går det påtagligt och tydligt se att individen är en del av ett inrutat system, 
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där hon varken kan kontrollera eller förändra systemets regler och villkor. Bauman hävdar då 

att konsumtionen i sin tur erbjuder ett skenbart fritt val, som medför att individen blir 

oförmögen att se bortom det rådande systemet och därigenom internaliseras systemets villkor 

och reproduceras i sin tur (Bauman, 1999a s. 49 & Bauman, 2002 s. 19). 

Återigen blir det tydligt att individen står ensam och isolerad. Konsumtion är, enligt Bauman, 

i grund och botten en individuell och isolerad verksamhet, som dämpar och stimulerar ett 

begär som är högst privat och inte kräver någon social relation. Även om individer samlas och 

konsumerar tillsammans, så finns det inget som heter kollektiv konsumtion, eftersom den 

faktiska konsumtionen sker privat och förblir individuell. Möjligheten att konsumera och 

desto fler val individen kan göra blir i konsumtionssamhället det som visar var inom den 

sociala hierarkin individen är placerad. Nyckeln till valmöjligheterna utgår från inkomst och 

är därmed kopplad till arbetet, som visat i tidigare del av avsnittet också präglas av 

individualitet och avsaknad av sociala relationer (Bauman, 1999a & Bauman 2002).  

I individens identitetsskapande har konsumtionen en stor del, men även relationen till övriga 

sociala förankringspunkter bör nämnas. En övergripande förskjutning i hur individen 

uppfattar världen ligger till grund för förlusten av de sociala förankringspunkterna och detta 

leder oss in till detta avsnitts sista del, nämligen techne-förnuftet, individens målrationella 

förnuft. 

Först vill jag lyfta två begrepp, nämligen techne och fronesis. Aristoteles skilde på mänskligt 

kunnande genom att särskilja techne, den tekniska, ändamålsenliga kunskapen och fronesis, 

den kunskap som gör oss till goda samhällsmedlemmar och medmänniskor, som således 

täcker in den etiska och politiska sfären (Liedman, 2011 s. 251). I det senmoderna samhället 

har, menar Liedman på, techne koloniserat fronesis, vilket har medfört att individen i dagens 

samhälle har en teknisk ändamålsenlig syn på tillvaron. Sociologen Jürgen Habermas 

beskriver det utifrån att livsvärlden (i vilken den förståelseorienterade handlingen 

uppkommer) har blivit koloniserat av systemvärlden (i vilken den målorienterade handlingen 

uppkommer) (Gytz Olesen & Møller Pedersen, s. 183).  

Som tidigare nämnt, får denna kolonisering konsekvenser för individen i det senmoderna 

samhället. Individen lever nu i ett samhälle som utgår från den tekniska rationaliteten och den 

målorienterade handlingen. Habermas menar att reproduktion av solidaritet, mening och 

identitet sker i livsvärlden, vilket blir hindrat i och med den systemvärldsliga koloniseringen. 

För att begripliggöra ytterligare, när den tekniska rationaliteten (techne) får en legitimerande 
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roll i individens handlande även socialt, medför detta problem för individen att se bortom det 

egna intresset och hindrar därigenom reproduktionen av de sociala värdena (Gytz Olesen & 

Møller Pedersen, s. 185-187).  

Individen i det senmoderna samhället befinner sig i en kontext som präglas av ensamhet, 

isolering och teknisk rationalitet. Beck formulerade sig på ett precist sätt i beskrivningen av 

denna isolering, standardisering och tekniska rationalitet som trängt sig in även i familjelivet: 

”Inom familjen sitter alla i sin egen isolerade värld framför dumburken. På det viset skapas 

den sociala bilden av en individualiserad masspublik, eller – för att spetsa till det – de 

isolerade eremiternas standardiserade kollektiva tillvaro” (Beck, 2000 s. 213). Ställs denna 

kontext i relation till Beckers definition av samhället, som denna underrubrik i teorikapitlet 

inledde med, samhället som uttryck för att komma överens och dela uppstår genast en rad 

konsekvenser. Studiens nästa avsnitt kommer fokusera på en av dessa konsekvenser som 

uppstår på grund av avsaknaden av gemensamma sociala- och politiska värden och denna 

konsekvens är moralism. 

2.2 Moralism idag – en reaktion sprungen ur senmoderniteten 

Enligt den amerikanska statsvetaren Wendy Brown är moralism idag en reaktion som är 

sprungen ur individens tillvaro i den senmoderna kontexten. Enligt Brown och Bauman, ses 

dagens senmoderna nyliberala samhälle som det enda legitima alternativet i bristen på andra 

alternativ och eftersom att samhället inte längre ifrågasätter sig själv. Vänstern spelade här en 

stor roll under det moderna samhället, men i dagens nyliberala ideologi står framtiden som 

sammanhängande med nutiden, vilket i princip omöjliggör en vision om ett bättre samhälle 

(Bauman, 2002 s. 234 & Brown, 2008 s. 104). Denna tid, hävdar Bauman utifrån filosofen 

Cornelius Castoriadis förvarning, kan kallas för ”den ideologiska tidens slut”. Detta med 

anledning att vi står inför en tid som saknar ett program eller vision om det goda samhället 

eller rent av en modell för social rättvisa (Bauman, 2002 s. 232). Frihet och jämlikhet, oavsett 

om man är vänsteranhängare eller liberal förutsätter fortfarande rättigheter, suveränitet, stat, 

det suveräna subjektet samt den neutrala staten. Moralisterna (det liberala subjektet oavsett 

vänster eller höger) ser inte att de gått miste om visionen om ett annat alternativ, vilket, enligt 

Brown, medför utrymme för politisk moralism. Grunden, menar hon, ligger i det arv av de 

gamla visionerna som hänger kvar i dagens samhälle och inte erkänns som misslyckanden. 

Frustrationen av denna uteblivna insikt tar sig därför uttryck i moralism och moraliserande 

handlingar i en tid då det är i princip omöjligt att skåda en framtid (Brown, 2008 s. 104). 
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Moralism är, enligt Brown och Nietzsche, en följd av försvagad livskraft, som tar sig uttryck i 

starka instrumentella reaktioner på den sammanhangslösa världen och därigenom också mot 

sådant som moralisten egentligen söker, nämligen livskraft och makt. När moralisten står 

maktlös, makten är anonym och maktens rum är tomt, så reagerar denne starkt och högljutt på 

allt som denne uppfattar besmittat av makt. Begreppet som förklarar moralisternas handlingar 

kommer från den tyske filosofen Friedrich Nietzsche och kallas för ressentiment. Definitionen 

av detta begrepp är imaginär hämnd mot idéer och personer som ressentimentmänniskan (den 

svage) känner avundsjuka och illvilja mot. Följaktligen sådant som denne själv önskar uppnå 

eller besitta (Bauman, 2002 s. 231, Brown, 2008 s. 104, Nietzsche, 2002 s. 224 & Offe, 1996 

s. 153).  

Enkelt uttryck, enligt Brown och Nietzsche, är moralism en följd av handlingsförlamning. 

Individen befinner sig i en situation där hon inte förmår att påverka, vilket skapar denna 

handlingsförlamning, som sedan tar sig uttryck i instrumentella reaktioner i form av moralism 

som i sin tur är uttryck för en försvagad livskraft och om man fortsätter i Nietzsches spår, 

nihilism, det vill säga den livsfientliga inställningen. Detta kan spåras till vanmakt och 

förvirring gällande misslyckade försök att skapa en framtid. För som jag nämnde tidigare står 

framtiden sammanhängande med nutiden i den senmoderna kontexten (Brown, 2008 s. 118-

119 & Nietzsche, 2002 s. 251). 

Viktigt att påpeka är att begreppet moralism skiljer sig från begreppet moral. Enligt teologen 

Boyd Carpenter som Brown refererar till, är en moralistisk handling raka motsatsen till en 

moralisk sådan. Citatet som Brown använder sig av är följande: ”En handling är moralistisk 

snarare än moralisk när den inte förestavas av godhetens sentiment.”. Moralism blir det enda 

alternativet när moralens dekadens sker och blir således ett uttryck för ett förfall, en 

omkastning och en snedvridning av den ursprungliga moralen. Moralismen hamnar då, enligt 

både Brown och Carpenter, i direkt kollisionskurs med det som den egentligen själv vill 

uppnå, nämligen en rättfärdig politisk princip (Brown, 2008 s. 107-108).  

Moralen och moralismen står således väldigt långt ifrån varandra när definitionerna av 

begreppen studeras. I politiken däremot står de betydligt närmare varandra och moralens vara 

eller icke-vara inom politiken är något som debatterats enda sedan antika Grekland. 

Problematiken gällande moralens plats inom politiken kretsar kring det komplexa förhållandet 

mellan rättfärdighet och makt. Traditionellt framstår rättfärdigheten och makten som fiender, 

där rättfärdigheten ses som det absolut goda, medan makten representerar det absolut onda. 

Machiavelli och Nietzsche ställer detta på tvären genom att påvisa rättfärdighetens list att 
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framställa sina syften som likgiltiga inför makt och därigenom avslöja rättfärdighetens vilja 

till makt. De visar på de processer och den makt som verkar i den moraliska rättfärdighetens 

skepnad av absolut godhet (Brown, 2008 s. 109-110 & Nietzsche, 2002 s. 281). Bauman lyfter 

däremot problematiken i form av avsaknaden av en modell för moralpolitik eller den etiskt 

orienterade politiken förutom att politiker genom sin makt ska kunna tillskansa sig fördelar. 

Han menar att omkastningen av värden medför att när det idag framställs att rättfärdighet, 

rättvisa, det allmänna bästa, det goda samhället eller effektivt medborgarskap fortfarande 

fungerar som meningsfulla begrepp och uppgifter att följa, så kommer det med stor 

sannolikhet mötas av hån och ilska (Bauman, 2002 s. 232). 

Trots uppdagandet i form av denna kritik, så reduceras fortfarande förhållandet till makt 

gentemot rättfärdighet, vilket i sin tur blir problematiskt. En hel uppsjö av svårlösta frågor, 

menar Brown, skulle uppdagas för alla som funderar över moralens vara i politiken, exempel 

är följande: Är kärnvapenkrig det mest omoraliska i människans hittillsvarande historia? Är 

egendomsförstörande under civila olydnadsaktioner förenligt med icke-våldsprincipen? 

(Brown, 2008 s. 110-111). 

Moralens plats inom politiken blir i mångt och mycket en fråga om maktutövningens 

moraliska gränser, något som många politiska tänkare uppfattar som inte bara naivt utan även 

som en form av avpolitisering. Konsekvensen av moralens plats inom politiken blir, enligt 

Nietzsche, att slavmoralen (läs: den jude-kristna moralen) gör det den alltid har gjort, 

nämligen att sprida sitt lidande i världen och göra att alla lider som den lidande gör (Brown, 

2008 s. 110-112 & Nietzsche, 2002 s. 254).  

Machiavelli anmärkte att det är rent av farligt för den styrande att ha moraliska dygder och 

beräkna dem i sina handlingar, men att det kan visa sig effektivt att ge sken av att ha dem. 

Den politiska sfären är, enligt Brown, ett komplext område, som innefattar mycket som är 

fullkomligt oberäkneligt och därför, menar Machiavelli, att det är viktigt för den styrande att 

kunna vända kappan efter vinden. I den stund den snäva moralpolitiken stöter på problem, 

kommer den övergå i sin motsats, nämligen moraliserande. Kan de styrande inte längre handla 

enligt sin moraliska vision, reagerar denne starkt, högt och instrumentellt på den förändrade 

sammanhangslösa världen. Den starka känslan av livsbejakande förvandlas i denna stund till 

ett nihilistiskt moraliserande hat. Nietzsche beskriver processen på följande sätt; det dåliga 

samvetet är i sin begynnelse en inspärrad frihetsinsikt som till sist endast kan få ett 

känsloutbrott öppnat och riktat mot sig själv (Brown, 2008 s. 114-115, Machiavelli, 1987 s. 

90 & Nietzsche, 2002, s. 251).  
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Brown lyfter fram att problematiken i dagens senmoderna samhälle är avsaknaden av andra 

politiska alternativ än det nyliberala och att kritiken som förs fram mot den rådande ordningen 

saknar vision om förändring, samtidigt som längtan efter det goda fortfarande är allestädes 

närvarande hos kritikerna (Brown, 2008 s. 116). Bauman och Castoriadis fyller i med att 

konstatera att det som samhällsvetare kallar ”ideologins slut” handlar om att ingen mer kritik 

förs fram mot hur saker och ting utförs, ingen bedömning och granskning av världen sker med 

avsikt att ställa det nuvarande tillståndet mot ett alternativ som skulle kunna vara ett bättre 

samhälle. All kritik ska från och med nu vara splittrad, ensam och fragmenterad som det 

senmoderna samhället självt (Bauman, 2002 s. 232-234).  

Detta medför att moralen spårar ur och blir politisk moralism, ett exempel som Brown lyfter 

på detta är när moralisterna ”uttalar en moralisk förkastelsedom över […] Vita huset eftersom 

de inte öppet accepterar homosexualitet eller tillåter homosexuella äktenskap [...] vittnar i 

bästa fall på naiva, i sämsta fall på fullständigt förvirrade politiska förväntningar” (Brown, 

2008 s. 116 & 122-123). Summa blir att moralisten tycks agera moraliskt men saknar de 

moraliska verktygen och visionen. I detta finns risken att moralisten urartar och blir 

reaktionär, det vill säga håller kvar vid värden som inte längre är värden i det senmoderna 

samhället, till exempel arbetarklassen, universella värden och kvinnans sanna natur. Detta blir 

rimligt eftersom fastklamrandet vid dessa värden bringar någon form av trygghet och får 

samhället framstå som den helhet som den inte längre är. Det problematiska i det, är att när 

moralisten försöker hålla kvar förlorade värden, så moraliserar hon återigen. Hon 

personifierar historien i specifika individer, sociala grupper och teorier. Moralismen tror sig 

veta vad som är sant, värdefullt och viktigt, men detta är, enligt Brown, i själva verket bara ett 

uttryck för den nyliberala hegemonin. Den visar sig oförmögen att analysera och avslöjar den 

politiska förvirring som råder i det senmoderna samhället. Moralen har alltid stått som 

misstänksam mot makten, medan moralismen uttryckligen fördömer allt som omfattas och är 

besmittat av makt (Brown, 2008 s. 116-117 & 119-120). I den position som individen 

befinner sig, som präglas av isolation och ensamhet blir Baumans uttalande ”ingen mer 

frälsning genom samhället” tydligt och talande, med tanke på avsaknaden av omfattande 

kritik samt den allestädes närvarande moralismen (Bauman, 2002 s. 15 & 232).  

Med hjälp av Nietzsche kan spelets grund återigen avslöjas som handlingsförlamning eller en 

försvagad livskraft. Den senmoderna individens livskraft har brutits ner och viljan till frihet 

och makt har vänt sig mot individen själv. Individen har blivit handlingsförlamad och det 

enda hon förmår uttrycka är instrumentellt moralistiskt klander. Moralism som riktar sig mot 
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det som individen själv önskar uppnå och besitta, nämligen makt. Således skymtar återigen 

den nihilistiska, livsfientliga inställningen fram i det moralistiska klandret (Brown, 2008 s. 

118 & Nietzsche, 2002 s. 251). All kritik som förs fram spelar således, enligt Bauman, efter 

det senmoderna samhällets struktur och blir därav lika partikulär och sammanhangslös som 

samhället i sig själv (Bauman, 2002 s. 234). 

Moralismens problem, enligt Brown, är att den framställer politiska orättvisor och politisk 

rättfärdighet som problem som inte är kopplat till historiska, politisk-ekonomiska och 

kulturella maktstrukturer utan istället reducerar moralisterna problemen till kommentarer, 

attityder och yttranden. Den förkastar vad som skulle kunna utgöra den rätta vägen, nämligen 

att göra en djupanalys av vad som orsakar problemen. Dock fortskrider moralismens 

fördömande av specifika kommentarer, attityder och yttranden, vilket vittnar om den 

maktlöshet den senmoderna individen befinner sig i och därigenom förhindras möjligheterna 

till en verkligen förändring. Moralisten engagerar sig i att ta reda på hur vissa specifikt 

utvalda sociala grupper upplever sin situation eller hur många kvinnor som är representerade i 

diverse styrelser. Under tiden detta sker förblir orsaker till rasism, fattigdom, våld mot 

kvinnor och andra sociala orättvisor outforskade. Moralisten famlar i mörkret och tror att hon 

utkämpar den goda och viktiga kampen genom att strida för speciellt utvalda fragment i 

samhället i form utav socialt utsatta grupper och denna kamp sker i form av det som idag 

kallas för politisk korrekthet (Brown, 2008 s. 120-124). 

Brown hävdar att konsekvenserna som kan uppstå när det offentliga samtalet endast består av 

moralism är att möjligheterna till förändring blir i princip obefintliga. Moralismens 

antiintellektuella och antipolitiska framtoning, som beskrivet ovan, medför att grunden till 

många sociala problem i samhället förblir olösta. Den skyr alla former av samtal och klarar 

inte av att hantera invändningar. Summan blir att moralismens kännetecken är dess dolda 

antidemokratiska grund i vilken den varken talar, diskuterar eller argumenterar utan endast 

har för avsikt att förbjuda, inskränka och hindra det verkliga politiska samtalet (Brown, 2008 

s. 124-128). 
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3. Empiri 
Följande kapitel kommer att presentera studiens empirimaterial som kommer ligga till grund 

för den analys som kommer ske i följande kapitel. Empirimaterialet består av följande; 

innehållet i värdegrunden i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11), skolverkets analys av två 

strategier för arbete med värdegrundsfrågor i skolan som bygger på en studie av observationer 

efterfrågad av regeringen. Studien kommer synliggöra skolors arbete med värdegrunden ur 

två olika perspektiv. 

3.1 Värdegrunden i Gy11 

Följande del är en sammanfattning av kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag” i läroplanen 

för gymnasieskolan (Gy11). 

Läroplanen för gymnasieskolan uttrycker att skola vilar på demokratiskt grund och att 

skolväsendets uppgift är att ge eleverna möjlighet att inhämta kunskaper och värden. 

Kunskaper förankrad i vetenskaplig forskning samt grundläggande erfarenheter. Var och en 

som arbetar inom skolans värld ska främja varje enskild individ samt visa respekt för den 

gemensamma miljön. De grundläggande värden som skolan skall förmedla är människolivets 

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

kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Utifrån den kristna etiken och den 

västländska humanismen fostras eleverna i dessa värden genom rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. Skolan ska också främja elevernas egenart, så att de därigenom 

ska kunna delta i samhället genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 2011a s. 5). 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och även förmågan att leva sig in i andra 

människors situationer. Med den grunden är all form av diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning förbjuden. Skolan ska aktivt 

motverka all form av tendens till diskriminering eller kränkande behandling. All form av 

intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Skolverket, 2011a 

s. 5) 

Skolan ska fungera som en social och kulturell mötesplats och som dessutom har ett ansvar att 

stärka den sociala förmågan hos alla individer som verkar inom skolväsendet. Detta är av stor 

vikt med hänvisning till internationaliseringen och rörligheten i världen, eftersom det ställer 
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höga krav på individen att leva med och inse de värden som finns i en kulturell mångfald. 

Ingående kännedom om Sveriges kultur och historia ska tillsammans med det svenska språket 

befästas genom undervisning i skolans många ämnen. Värdegrunden hävdar att med en trygg 

identitet och ett medvetande om individens roll och participation i det gemensamma 

kulturarvet, så stärks förmågan att förstå och leva sig in i andra individers villkor och 

värderingsgrunder. Skolan ska ge förutsättningar för individen att utveckla en identitet som 

kan relateras till det svenska, nordiska, europeiska samt det ytterst globala (Skolverket, 2011a 

s. 5). 

Skolan ska präglas av en öppen miljö som uppmuntrar diskussion och enskilda uppfattningar. 

Den ska främja personliga ställningstagande och ge möjlighet att utveckla sådana. Källan för 

värderingar ska alltid vara tydlig inom skolväsendet. Ansvaret att upprätthålla grundläggande 

värden ligger på alla som arbetar inom skolan och i detta ansvar tillkommer också uppgiften 

att motverka allt som strider mot dessa (Skolverket, 2011a s. 6). 

Skolan ska främja varje individs egenart och därför ska undervisningen anpassas efter varje 

individs förutsättningar och behov. Oavsett var i Sverige utbildning sker, ska den vara i 

huvudsak likvärdig. De nationella målen för skolan belyser värdet av en likvärdig utbildning. 

Däremot innebär inte en likvärdig utbildning att den ska ske på exakt samma sätt i hela 

Sverige, utan att samma förutsättningar att uppnå målen ska finnas, oavsett skola och 

geografiskt plats. Resurserna ska således fördelas jämt, med hänvisning till olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Undervisningen kan aldrig utformas på ett exakt 

liknande sätt, eftersom skolan också bär ansvar att anpassa undervisningen till individer som 

av någon anledning har svårt att uppnå kunskapsmålen. I detta arbete får skolan inte ignorera 

individers funktionsnedsättning, utan ska aktivt verka för att även dessa individer ska klara av 

utbildningen. Skolan besitter även ansvar att medvetet främja kvinnors och mäns lika 

rättigheter och jämställdhet mellan könen. Eleverna uppmuntras till att utveckla sina intressen 

om vad som är manligt och kvinnligt, dock utan fördomar (Skolverket, 2011a s. 6). 

Skolan lägger vikt på övergripande demokratiska arbetsformer, eftersom förmedling av 

kunskaper om de demokratiska värdena i undervisningen inte är tillräckligt. Demokratiska 

arbetsformer främjas för att utveckla individernas förmåga och vilja till att ta demokratiskt 

ansvar i samhällslivet. Eleverna ska ges möjlighet att aktivt delta i utformandet av 

utbildningen och dessutom ges möjligheterna att utveckla ett eget ansvar rörande sin skolgång 

och sina studieresultat, vilket medför att skolan har ett ansvar att klargöra utbildningens mål, 
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innehåll och arbetsformer samt vilka rättigheter och skyldigheter eleverna är besittning av 

(Skolverket, 2011a s. 6). 

Skolans uppdrag är att bidra till elevernas allsidiga utveckling. Detta uppdrag innefattar 

huvuduppgiften att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för eleverna att utveckla och 

införskaffa sig dessa kunskaper. En del av detta huvuduppdrag är att främja elevernas 

utveckling till ansvarskännande individer, som aktivt kan delta i samhälls- och yrkeslivet. 

Skolans besitter också ansvaret att överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda 

eleverna för livet efter skolan. Skolan ska förmedla varaktiga kunskaper som utgår från 

samhället, det vill säga den grundläggande demokratiska värderingen samt de mänskliga 

rättigheterna som alla människor omfattas av. Ett samhälle som präglas av snabbt 

informationsflöde krävs det av skolan att utveckla elevernas förmåga att tillägna sig ny 

kunskap. Detta ska ske på ett vetenskapligt präglat vis, som har sin grund i källkritik, 

validering samt förmågan att se konsekvenser av olika perspektiv (Skolverket, 2011a s. 6-7). 

Studierna ska ligga till grund för individens livslånga lust att lära. Förändringarna som sker i 

samhället ställer nya och höga krav på skolan att stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet 

och självförtroende, för att eleverna ska kunna möta de krav som kommer ställas på dem efter 

avslutad studietid. Dessa krav omfattar problemlösning, samarbete, kreativt tänk och 

självständigt ansvar. Skolan ska dessutom utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens kopplade till hälso-, livsstils- och konsument frågor. Yrkeslivets varierande 

uppgifter och gränsöverskridande uppgifter ställer höga krav på skolan gällande arbetsformer 

och organisation (Skolverket, 2011a s. 7).  

Fyra perspektiv lyfts fram i läroplanen som extra viktiga för lärandet och utbildningen och 

dess är det etiska, internationella, historiska samt miljöperspektivet. All undervisning ska 

präglas av det etiska perspektivet och ge eleverna möjlighet att utveckla egna 

ställningstaganden, vilket skolan i högsta grad ska främja. Eleverna ska ha kunskap om deras 

miljöpåverkan och införskaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor. För att utveckla global solidaritet, krävs det att skolan ger eleverna möjligheter 

att se sin egen situation i ett globalt sammanhang. Informationsflödet och samarbetet mellan 

nationer inom europeiska unionen samt globalt är faktorer som eleverna ska ha kännedom om 

för att förbereda dem för en värld med allt tätare kommunikation och samarbete. Det 

internationella perspektivet ska ligga till grund för elevernas förståelse av den kulturella 

mångfalden inom landet. Det historiska perspektivet ligger till grund för elevernas förståelse 

kring dåtid, nutid och framtid. Det ska förbereda eleverna inför framtiden samt ge en inblick i 
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att kunskap förändras över tid och kräver ständig omprövning och utveckling (Skolverket, 

2011a s. 7). 

Skolan kan inte stå ensam i förmedlandet av alla dessa kunskaper som eleverna kommer 

behöva besitta, men ska fungera som en viktig del för individens utveckling gällande bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling. Skolan ska ta hjälp av de erfarenheter som finns i 

arbetslivet för att förbereda eleverna för det kommande ansvaret i samhället med hjälp av 

kunskap och erfarenheter. Varje elev ska få stimulans till att utvecklas och växa med 

uppgifterna utifrån sina personliga förutsättningar. Individen ska möta sina medmänniskor 

och sitt arbete med respekt och ha kännedom om att nya kunskaper och insikter ligger till 

grund för personlig utveckling. En genomgående positiv inställning till lärande och utveckling 

ska skolan tillhandahålla med och därigenom också stärka elevernas tro på sig själva och 

framtiden (Skolverket, 2011a s. 8).  

3.2 Skolans sätt att arbeta med värdegrunden 

Följande avsnitt kommer att behandla olika strategier för arbete med värdegrundsfrågor 

utifrån skolverkets rapport från 2011 gällande värdegrundsarbete i skolan. Två strategier 

kommer att presenteras, en vari värdegrunden uppfattas som given och en då 

värdegrundsarbetet sker i processinriktad medvetenhet och systematik.  

3.2.1 Värdegrunden som vedertagen 

Detta sätt att jobba med värdegrunden innebär att det goda är taget för givet. Värdegrunden i 

denna strategi ses som något självklart och ”normalt” och blir inte föremål för reflektion och 

arbete på det sätt som formulerats i läroplanerna. På grund av att denna strategi inte kopplar 

värdegrundsarbetet till läroplanerna på det sätt som det ursprungligen var tänkt, så förblir 

värdegrunden vag, omedveten och oreflekterad (Skolverket, 2011b s. 13).  

Forskningen som är utförd kring denna strategi visar att lärare uttrycker att värdegrunden är 

inbakad i all undervisning. En lärare menar på att värdegrunden endast är en nedskriven 

variant på något som alltid funnits. Huvudfokus från såväl skolpersonal som föräldrar är på 

trygghet. Lärarna lyfter här fram vikten av att eleverna utvecklar empatisk förmåga. 

Föräldrarna å andra sidan trycker på att eleverna ska lära sig respekt, ”vanligt folkvett” samt 

att de i skolan inte ska få tillåtelse att göra vad som helst (Skolverket, 2011b s. 13). 
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Forskarna som drivit denna studie vill problematisera följande begrepp; respekt, empati och 

trygghet. Detta på grund av att dessa begrepp ger varandra mening utan att i sin tur behöva 

vara kopplad till värdegrunden. Forskarna lyfter detta eftersom de menar på att en värdegrund 

byggd på det allmänt goda och självklart rätta blir ytterst svår att implementera på givande 

sätt, eftersom det finns en stor risk att den i förlängningen börjar motverka sitt syfte, genom 

att vara exkluderande. Detta kommer visa sig såväl i möten av olika slag, organisatoriska 

beslut samt i undervisningen. Värdegrundsarbete formerat på detta sätt har i tidigare forskning 

visat att lärare har svårt att uppfatta värdegrundsuppdraget, vilket medfört att det blir otydligt 

och praktiseras genom att förmedla och verka för vaga begrepp som beskrivits ovan 

(Skolverket, 2011b s. 13). 

Forskarna uttrycker att när en värdegrund har sin grund i allmän godhet och självklara värden, 

så framstår den i översättning från teori till praktik som en oomstridd sanning. Eftersom 

arbetet med den är vagt och diffust, så omöjliggörs en granskning av de värderingarna som 

kommer till uttryck. Med denna grund hänvisar forskarna till att det finns en stor risk att 

implementeringen av värdegrunden kommer medföra att avvikande kommer att exkluderas 

och därigenom motverkar värdegrunden sitt syfte. I detta led kommer också värdegrunden, 

enligt forskarna, bli svår att förstå för både elever och föräldrar (Skolverket, 2011b s. 13). 

Forskarna ser problem i att värdegrunden framstår som en oomstridd sanning, eftersom den 

förblir oreflekterad, omedveten och inte ställs på sin spets. Värdegrunden får dock aldrig 

framstå som förhandlingsbar, men den ska, enligt forskarna, ställas på sin spets, förhandlas 

och omförhandlas med avsikt att skapa förståelse för hur värdegrunden och dess värde ska 

tillämpas och ges mening. Forskarna menar också att i en verksamhet där värdegrunden ses 

som självklar, så blir den inte omförhandlad och ges därav inte heller någon mening. Risken 

är stor att värdegrunden förblir ouppmärksammad och konsekvensen blir att den förhandlas 

bort (Skolverket, 2011b s. 13-14).  

När skolan sedan ska ta alla beslut inom verksamheten, i vilken värdegrunden ska utgöra 

grunden för besluten, så finns det en stor risk att denna inte uppmärksammas i den form 

läroplanen uttrycker att den ska. Forskarna pekar på beslut rörande organisationen kring 

elever som har behov av särskilt stöd i skolan. Det händer att när undervisningen ska 

organiseras utifrån varje elevs behov, så kommer de praktiska lösningarna före de 

grundläggande värdena, vilket är problematiskt eftersom värdegrunden försvinner bort till 

förmån för de organisatoriskt enkla lösningarna. Forskarna lyfter, till exempel problem 

gällande mötet med och placeringen av särskoleelever och elever med Aspergers syndrom. De 
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placeras i andra skollokaler än de övriga eleverna och riskerar därav att bli stämplade som 

avvikare (Skolverket, 2011b s. 14). 

Det största problemet som forskarna pekar på är att de grundläggande värdena förbises i mötet 

mellan olikheter. Forskarna beskriver hur elever från de teoretiska programmen värderas och 

behandlas annorlunda gentemot elever från yrkesprogrammen. Toleransnivån är olika och 

förmåner som elevgrupperna får skiljer sig. Forskarna tycktes kunna urskilja att 

skolpersonalen förstår och uppfattar elever på ett begränsat sätt. De uttrycker följande; 

”innebörden i värdegrunden sågs som oberoende av trosuppfattning, kulturell tillhörighet, 

social klass, genus eller funktionsnedsättning”. Forskarna hävdar att en oreflekterad och vag 

värdegrund även blir problematisk i upptäckandet av hur vissa synsätt dominerar och tar sig 

uttryck i värdegrunden. Detta medför en risk att värdegrunden exkluderar olika kulturella 

uppfattningar av det goda, eftersom värdegrunden är byggd på ett dominerande synsätt 

(Skolverket, 2011b s. 14-15). 

Forskarstudien visar att en vedertagen värdegrund byggd på ett dominerande synsätt om det 

goda och som därigenom ställs gentemot sin motsats, har svårt att möta och behandla det som 

upplevs som annorlunda eller avviker från de självklara normerna. Exempel på detta uttrycker 

forskarna genom att studera mångkulturella skolor, där forskarna har uppmärksammat att 

”elever genom sina handlingar blev främmandegjorda”. Elevernas handlingar förklarades med 

hjälp av deras främmande bakgrund och försvårar därigenom ett öppet samtal (Skolverket, 

2011b s. 15). 

Forskarna hävdar att det oreflekterade värdegrundsarbetet leder till att fokus hamnar på 

personliga egenskaper, som medför att arbetet med värdegrunden blir moraliserande. Det 

goda, ställs mot sin motsats, det onda. Det onda blir i denna kontext bristande empati och eller 

värderingar som anses vara olämpliga. När det gemensamma goda hotas riktas inte insatserna 

mot ett öppet samtal om villkor och normer. Det som sker är att fokus hamnar på ”tillfälliga 

lösningar på sådana konflikter som hindrar verksamheten”, samtal om värdegrunden i vilken 

mening och förståelse kan ingjutas uteblir därav. Detta är en konsekvens av en värdegrund 

som tages för given och förankras i det självklart goda. Värdegrunden reduceras i detta fall till 

en fråga om elevers beteende, där empati och trygghet är begreppen som beskriver vad 

värdegrundsarbete handlar om. Skolan fokuserar då på att korrigera elevernas beteende, så att 

det stämmer överens med det självklara goda till den grad att det blir accepterat. Detta medför 

att ansvaret förskjuts från problem i skolmiljön och verksamheten till den enskilda eleven. 

När detta sker och elevernas beteende blir måttet på arbetet, så finns det en risk att skolan 
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tappar fokus på den egna verksamheten och värdena som ska gestaltas där och verkar istället 

exkluderande på ett sätt som forskarna upplever som problematiskt (Skolverket, 2011b s. 15-

16).  

Problem uppstår också när det inte finns en tydlighet i värdegrundsarbetet och de 

gemensamma värdena. När fundamentet till värdegrunden utgörs av förhållandet mellan det 

goda och det onda, eftersom lärarna får svårt att tydligt förmedla värdegrundsuppdraget. Än 

mer problematiskt blir det när äldre elever problematiserar det gemensamma goda. Saknar 

lärarna tydlig förankring samt förståelse av värdegrundens innehåll och tillämpning, så 

uppstår problem i samtalet om gemensamma normer och värden (Skolverket, 2011b s. 16-18).  

3.2.2 Värdegrunden som pedagogiskt flöde 

Till skillnad från den ovanstående strategin som bygger på att värdegrunden är vedertagen, så 

uppmärksammade forskarna vissa skolor samt enskilda lärare som lyckades genomsyra hela 

sin verksamhet och undervisning med hjälp av värdegrunden. Denna strategi att arbeta med 

värdegrunden skiljer sig från ovan nämnda strategi i den bemärkelsen att värdegrunden är 

något som genomsyrar alla processer i verksamheten samt att den har knutits samman i 

synliga och förankrade måldokument. Grunden handlar om att ständigt låta eleverna reflektera 

kring värdegrunden samt sättet som läraren organiserar undervisningen. Forskarna påpekar att 

”linjärt sambandstänkande mellan statliga styrdokument och reell skolverksamhet” är 

problematiskt och skapar hinder för förståelse och implementering av värdegrunden. Många 

faktorer spelar in, till exempel samhällsutvecklingen, den enskilda elevens situation samt 

lärarens värderingar, vilket gör att arbetet med värdegrunden är en avancerad uppgift. 

Forskarna visar att det finns ett samband mellan fungerande värdegrundsarbete och hur väl 

skolorna lokalt har lyckats översätta värdegrunden, så som den står skriven i styrdokumenten 

(Skolverket, 2011b s. 19).  

Denna förra strategin byggde på vaga begrepp, så som trygghet, empati och respekt, begrepp 

som i någon mening är givna. Forskarna visade också på risken att dessa begrepp kopplas till 

individers beteende och därav riskerar värdegrunden att bli moraliserande. Värdegrund som 

pedagogiskt flöde ställer sig i kontrast till värdegrunden som vedertagen, då avsikten är att 

hålla lokala tolkningar av styrdokumenten levande genom förhandlingar och omförhandlingar 

på olika nivåer inom skolverksamheten. Styrning och delaktighet är två viktiga faktorer i 

arbetet med en levandegjord lokal tolkning av styrdokumenten. Ledarskapet i skolan utifrån 

skolledning och huvudmän är något forskarna trycker hårt på, eftersom det är deras uppdrag 
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att bidra med en genomarbetad plan för hur värdegrundsarbetet ska genomföras utifrån 

måldokument i verksamhetens olika nivåer. Dock besitter inte skolledningen och 

huvudmännen allt ansvar utan styrningen bör, som forskarna uttrycker det, ”realiseras i mötet 

med skolpersonal, elever och föräldrar” (Skolverket, 2011b s. 19).  

Forskarna har funnit ett samband mellan skolor som använder sig av redskap som knyter an 

mål, utvärdering och kvalitetsarbete med varandra och ett väl utvecklat värdegrundsarbete 

som infogas och blir en del av kärnverksamheten. I dessa skolor blir förhandling och 

omförhandling av de lokala tolkningarna av styrdokumenten en del av målet med 

värdegrundsarbetet. Ovan nämnda redskap kan till exempel vara individuella 

utvecklingsplaner, pedagogisk dokumentation, reflektionssamtal, utvecklingssamtal, 

utvärderingar samt verksamhetsplaner. Dessa redskap bör knytas samman med skolans 

pedagogiska idé och blir därigenom en tolkningsprocess, som i sig är ett mål med 

värdegrundsarbetet. För att detta ska fungera på ett stimulerande sätt bör såväl elever som 

föräldrar och skolpersonal vara delaktiga i tolkningsprocessen som knyter ihop alla delar och 

därav också blir en process där normer och värden förankras hos eleverna. Detta ställer sig i 

kontrast till en värdegrund som är vedertagen på så sätt att elevers och föräldrars ”avvikande” 

uppfattningar inte kan sorteras bort av skolpersonalen genom vilka organisatoriska lösningar 

som helst (Skolverket, 2011b s. 19-20).  

Arbete med värdegrunden blir, enligt forskarna, målmedvetet, processinriktat och strategiskt 

på de skolor som använder sig av en mer processinriktad metod. Detta ger eleverna möjlighet 

att utvecklas utifrån sina egna villkor, eftersom alla handlingar koncentreras och intensifieras 

med avsikt att utveckla eleverna. Således lever värdegrundsarbetet både i organisationen och 

också den pedagogiska vardagen, enligt forskarna, på ett sätt som genomsyrar hela 

verksamheten. Forskarna hävdar att ett sådant sätt att arbeta inte reduceras till enstaka 

övningar eller en metod utan är genomgående för hela verksamheten. För att förtydliga, allt 

från hur elever bemöts till hur rummen möbleras och även hur grupper sammansätts. Lärarens 

bekräftande av elever är också en faktor i detta arbete, då lärarens ledarskaps- och 

interaktionsförmåga blir avgörande för arbetes utfall. De grundläggande värdena kommer, 

enligt forskarna, således till uttryck i undervisningen och kopplas samman med 

verksamhetens övriga processer och mål. Värdegrundsarbetet blir här integrerat i 

kunskapsuppdraget. Forskarna reserverar sig dock för att det processinriktade arbetet är mer 

vanligt i arbete med yngre barn och blir mer sällsynt i högre studier, exempelvis 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011b s. 20). 
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Forskarna hävdar att detta sätta att arbeta med värdegrunden kan leda till en skola som 

inkluderar istället för exkluderar, som fallet var med ett värdegrundsarbete som bygger på att 

värdegrunden är tagen för given. Inkluderandet består i att arbetet är mer medvetet och kan 

därför, enligt forskarna, se olikheter som en realitet och medan exkluderandet hade sin grund i 

svårigheterna att hantera elever och beteende som hamnar utanför de givna normer och 

värderingarna. Forskarna menar också på att den process- och målinriktade strategin sker i 

form av ett utbyte mellan skolan och samhället i vilken faktorer som social klass, kön och 

etnicitet blir centrala i arbetet med normer och värderingar. Normer och strukturer i samhället 

kan således uppmärksammas i skolans arbete. Detta visar, enligt forskarna, värdet av variation 

i samhället i kontrast till den tidigare strategin (Skolverket, 2011b s. 20-21). 

En annan skillnad är att ett värdegrundsarbete som fokuserar på elevernas lika möjlighet att 

komma till uttryck med fokus på verksamheten, utan att bli en fråga om elevernas egenskaper 

och beteende. Forskarna ger exempel som att skolan ska vara en skyddande miljö för barn 

som är uppväxta i socialt utsatta områden, till den vida grad att skolan står som kontrast till 

den oroliga miljön och där barnen kan fokusera på lärandet istället för att oroa sig för 

svårigheterna att inhämta kunskap. Forskarna menar på att miljön är viktig och bör 

uppmärksammas och deras exempel är en förskola med ett genusperspektiv som bytte namnet 

på dockvrån till fantasirummet för att både pojkar och flickor skulle kunna leka där 

tillsammans. Exemplet lyftes för att visa på den kontrast i vilken strategierna står, gällande 

miljöns betydelse för normer och värderingar. I den förra strategin, menar forskarna att den 

placering av elevgrupper i olika lokaler kan signalera för värderingar som ligger i 

kollisionskurs med värdegrunden (Skolverket, 2011b s. 21). 

En röd tråd i denna strategi som forskarna lyfter om igen är vikten av ständig reflektion. 

Pedagogiska diskussioner med fokus på värdegrundsfrågor bör således vara en central del i 

skolans arbete. De uttrycker det på följande sätt: ”Genom att hålla öppet för en diskussion 

omkring hur innebörder skapas i värdegrunden, på vems villkor och i vilka sammanhang, kan 

lärare och personal nå en närmare gemensam förståelse.”. Forskarna visar på att värdegrunden 

hålls levande genom att samtal om etiska frågor utifrån värdegrunden diskuteras i alla 

verksamhetens sammanhang, såväl utifrån specifika situationer som allmänna. Detta 

reflekterande förhållningssätt kan lyckas med att sätta värdegrunden i ett sammanhang och 

därigenom också kunna möta alla olika elever. En diskussion av värdegrundens tillkomst gav 

lärare möjligheter att ”finna nya vägar som bidrog till att möta variationen i elevers bakgrund, 

kunskaper och erfarenheter”. På detta sätt, menar forskarna att det går att skapa en förståelse 
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för värdegrunden som socialt konstruerad utifrån ett historiskt, politiskt och kulturellt 

sammanhang och på så sätt vidgades även diskussionen om etiska dilemman ur olika 

perspektiv. I denna diskussion skapas en förståelse om att värdegrunden är långt ifrån 

självklar och alltid bör vara föremål för reflektion, förhandling och omförhandling 

(Skolverket, 2011b s. 22-23).  
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4. Analys 
Följande kapitel kommer analysera empirimaterialet utifrån samma rubriker som föregående 

kapitel, med ett undantag, kapitel 4.3. Analysen kommer att lyfta paralleller och samband som 

kan dras mellan teorikapitlet och empirin genom att analysera materialet under rubrikerna i 

empirikapitlet. Jag har medvetet valt att inte inkludera underrubrikerna i ”Skolans sätt att 

arbeta med värdegrunden”, eftersom jag inte ser någon fördel att hålla dem åtskilda utifrån de 

olika strategierna i detta avsnitt av studien. Om båda strategierna sammanfaller under en och 

samma rubrik kommer samband och kopplingar lättare kunna dras. Det är ett medvetet val att 

utgå från publikationer från skolverket. Motiveringen är att skolverket ger övergripande 

innehåll och strategier gällande värdegrunden och arbetet kring den som är byggda på 

forskning utifrån observationer och intervjuer. 

4.1 Värdegrunden i Gy11 

Värdegrunden för gymnasieskolan inleds med följande: ”Läroplanen för gymnasieskolan 

uttrycker att skolan vilar på demokratiskt grund och att skolväsendets uppgift är att ge 

eleverna möjlighet att inhämta kunskaper och värden” [Min omskrivning] (Skolverket, 2011a 

s. 5). Denna formulering blir föremål för problematisering och analys rörande att 

skolväsendets uppgift är att ”ge eleverna möjlighet att inhämta kunskaper och värden”. I 

denna formulering talas det om kunskap och värden som ett ting, vilket kan erhållas genom att 

individen spenderar tid i skolan, eftersom att skolan har ett ansvar att överföra värden, som i 

mångt och mycket uttrycks som demokratiska värden i läroplanen. Senare i läroplanen följer: 

”Skolan besitter också ansvaret att överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda 

eleverna för livet efter skolan.” [Min omskrivning] (Skolverket, 2011a s. 6). Det finns en 

problematik med skolverkets definition av värden i förhållande till den ursprungliga 

definitionen av värden, som kopplas till en social- och politisk gemenskap, ett kollektiv som 

förbises i det senmoderna samhället och därav också i skolans värdegrund. Värden i sin 

sociala och politiska definition är något som präglar individen genom hela skolgången och 

något som bör tas i uttryck i all undervisning i skolan, inte något som individen kan inhämta 

genom instrumentellt förmedlade av demokratiska värden uttryckt i ordningsregler och 

elevinflytande. Uttryck i läroplanen är följande:  

Skolan lägger vikt på övergripande demokratiska arbetsformer, eftersom förmedling av 

kunskaper om de demokratiska värdena i undervisningen inte är tillräckligt. Demokratiska 

arbetsformer främjas för att utveckla individernas förmåga och vilja till att ta demokratiskt 
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ansvar i samhällslivet. Eleverna ska ges möjlighet att aktivt delta i utformandet av utbildningen 

och dessutom ges möjligheterna att utveckla ett eget ansvar rörande sin skolgång och sina 

studieresultat, vilket medför att skolan har ett ansvar att klargöra utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer samt vilka rättigheter och skyldigheter eleverna är i besittning av [Min 

omskrivning] (Skolverket, 2011a s. 6).  

Läroplanen visar här att det viktiga arbetet med värdegrunden skall förskjutas till 

demokratiskt elevinflytande rörande individens utbildning samt en förskjutning av ansvaret 

från skola till elev genom att skolan står för strukturen medan eleven ansvarar för arbetet. 

Eleverna blir tillhandahållna med de rättigheter och skyldigheter de är erhållna och ska utifrån 

dessa utveckla ett demokratiskt ansvar som ska följa med eleven ut i samhällslivet efter 

avslutad skolgång. Problematiken blir att dessa rättigheter och skyldigheter blir hängande i ett 

vakuum eftersom de endast är kopplade till ett demokratiskt förhållningssätt och inte tydliga 

definierade värden som präglar individen. Detta med hänvisning till Bauman (2002) och 

konstaterandet att varje individ har ansvar att skapa sig själv. I den bemärkelsen blir den 

demokratiska fostran reducerad till individens förmåga att anpassa sig i den rådande 

strukturen.  

Grundläggande arbete med värdegrunden blir lidande, vilket blir tydligt uttryckt i följande 

formulering: 

Skolans uppdrag är att bidra till elevernas allsidiga utveckling. Detta uppdrag innefattar 

huvuduppgiften att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för eleverna att utveckla och 

införskaffa sig dessa kunskaper. En del av detta huvuduppdrag är att främja elevernas utveckling 

till ansvarskännande individer, som aktivt kan delta i samhälls- och yrkeslivet [Min 

omskrivning] (Skolverket, 2011a s. 6). 

Läroplanen definierar elevens allsidiga utveckling i huvudsak utifrån förmedling och 

införskaffande av kunskaper, där en del av huvuduppdraget definieras i form av att ”främja 

elevernas utveckling till ansvarskännande individer, som aktivt kan delta i samhälls- och 

yrkeslivet”. Denna uppgift kopplat till tidigare nämnda formulering om skolans ansvar att 

överföra värden tyder på en utveckling som Bauman (2002) tydligt pekar på. Nämligen att 

individen ska fösas in i en given ordning i samhället. Formuleringen ovan visar att samhället 

strävar efter att forma ansvarskännande individer vars kunskaper och förmågor är det som 

aktas högst. Problematiken blir att värdegrunden som skolan utarbetat är kopplat till livet efter 

skolan, det vill säga, samhälls- och yrkeslivet i vilken en given ordning finns som individer 

ska anpassa sig till. Skolan blir här en disciplinerings- och kontrollinstitution med avsikt att 
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styra eleverna in i arbetsmarknadens och yrkeslivets rådande ordning, vilken helst ska förbli 

icke ifrågasatt. 

Att skolan fungerar som en kontrollinstitution i utvecklandet av ny arbetskraft blir än mer 

tydligt i följande inslag i läroplanen: 

Studierna ska ligga till grund för individens livslånga lust att lära. Förändringarna som sker i 

samhället ställer nya och höga krav på skolan att stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet och 

självförtroende, för att eleverna ska kunna möta de krav som kommer ställas på dem efter 

avslutad studietid. Dessa krav omfattar problemlösning, samarbete, kreativt tänk och 

självständigt ansvar. Skolan ska dessutom utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens kopplade till hälso-, livsstils- och konsumentfrågor. Yrkeslivets varierande uppgifter 

och gränsöverskridande uppgifter ställer höga krav på skolan gällande arbetsformer och 

organisation [Min omskrivning] (Skolverket, 2011a s. 7).  

Samhället ställer krav på skolan att utveckla nya och effektiva metoder att stimulera elevers 

nyfikenhet, kreativitet och självförtroende, men detta ska, som läroplanen visar, vara kopplat 

till kraven som ställs på arbetsmarknaden. Skolans primära uppgift blir i denna kontext att 

ändamålsenligt forma individer utifrån arbetsmarknadens krav och i formandet utgörs värdena 

i värdegrundsarbetet av sådana som är nyttiga för individen i livet efter avslutad skolgång, 

med det tydligaste exemplet, ansvarstagande. Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa 

och sociala kompetens, men dessa kompetenser ska vara kopplade till hälso-, livsstils- och 

konsumentfrågor som i sin tur är direkt kopplade till arbetslivet. Detta tydliggör skolans 

ändamålsenliga och instrumentella förhållningssätt till värden, kunskap och organisation. 

Eleverna ska inte utveckla sin sociala kompetens för att bli bildade och goda 

samhällsmedborgare i fronesis-kontext, utan ska utveckla denna förmåga eftersom den 

kommer krävas av dem i arbetslivet. Kopplat till hur det senmoderna samhället ser ut blir 

detta inget konstigt. För att återigen vända oss till Bauman (2002); individen ska förmå att 

skapa sig själv, men hon har inte valt villkoren under vilket hon ska göra det. Det ekonomiskt 

nyttiga är det som utgör vad som är gott i samhället och kräver ingen förankring i det sociala, 

politiska eller rent av mänsklig mening som Bauman (1999b) visar. 

De centrala pelarna för skolans värdegrund står skrivna som följer i läroplanen: 

De grundläggande värden som skolan skall förmedla är människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värden, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor. Utifrån den kristna etiken och den västländska humanismen fostras 

eleverna i dessa värden genom rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Skolan ska 
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också främja elevernas egenart, så att de därigenom ska kunna delta i samhället genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet [Min omskrivning] (Skolverket, 2011a s. 5). 

Dessa värden får enligt läroplanen aldrig vara föremål för kompromiss eller förhandling. Var 

och en som arbetar inom skolväsendet har en plikt att förmedla dessa värden. Men förmår en 

skola som fokuserar på att anpassa eleverna efter samhällets och arbetsmarknadens krav 

verkligen fostra eleverna på ett sätt som skapar förståelse (i fronesis-kontext) för dessa 

värden? Formuleringen beskriver tydligt hur eleven utifrån sin egenart ska kunna delta i 

samhället genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Som tidigare påpekat med Bauman (1999b, 

2002) som utgångspunkt, så blir uttrycket ”att delta i samhället” en omskrivning vars 

innebörd egentligen syftar till att anpassa sig efter den rådande strukturen. Eleven ska fostras i 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande, med de fem grundläggande värdena som 

bas. Det blir dock tydligt att detta inte är för att vara goda medmänniskor utan för att kunna 

anpassa sig till det rådande systemet.  

En skola som fokuserar på resultat och anpassning är utifrån denna analys inte den korrekta 

arenan för att fostra individer i en kollektiv medvetenhet utifrån läroplanens grundläggande 

värden. Den fostran och bildning som skolan uttrycker sig vara i besittning av blir ett 

komplement, ett instrumentellt tillägg, i en skola där värdet av att fösa in eleverna i rollen som 

goda samhällsmedborgare i en senmodern kontext byggd på anpassning till rådande strukturer 

är det fundamentala. Att individen ska ta till sig dessa värden och ha en djupgående förståelse 

blir i denna kontext en problematisk uppgift för skolan. Tydligt är i alla fall att övertramp inte 

ska accepteras och det är ligger på skolan att åtgärda sådana. Bauman (2002) och Beck (1997) 

talar också om bestraffningssystem som paradoxalt nog riktar sig mot individen i en kontext 

där individen står som det allra viktigaste att försvara. 

Detta avsnitt har behandlat det problematiska förhållandet mellan grundläggande värden i en 

skola vars uppgift är att förbereda eleverna inför livet efter avslutad skolgång. Det blir i detta 

avsnitt tydligt hur de grundläggande värdena skjuts åt sidan för kunskapsförmedling och 

anpassning, men trots det arbetar skolan fortfarande med värdegrunden som något högaktat. 

Följande avsnitt kommer analysera hur skolan arbetar med värdegrunden och vad den får för 

uttryck. 
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4.2 Skolans sätt att arbeta med värdegrunden 

I empirikapitlet presenterades två olika strategier för hur skolor arbetar med värdegrunden. 

Strategierna är hämtade från en rapport från skolverket, som bygger på forskning med 

observationer och intervjuer som grund. De två strategierna (värdegrunden som vedertagen 

och värdegrunden som pedagogiskt flöde) är föremål för analys i denna del utav studien. 

Båda strategierna har fördelar, men lider likväl av fundamentala brister, vilka blir 

problematiska för värdegrundsarbetet i skolan. I strategin där värdegrunden ses som 

vedertagen krävs en förankring av värdegrunden kopplad till fostran och bildning i en 

fronesis-kontext. Den fostran och bildning måste i sin tur vara kopplad till gemensamma 

sociala och politiska värden, beskrivna som sociala förankringspunkter i teorikapitlet. De 

värden som brutits upp i den nyliberala ideologin och det senmoderna individualiserade 

samhället, där individens frihet står som det främsta. 

Som formulerat i empirikapitlet blir värdegrunden i strategin som ser den som vedertagen 

något självklart och ”normalt” och blir därav inte föremål för reflektion och arbete på det sätt 

som formulerats i läroplanerna. På grund av att denna strategi inte kopplar värdegrundsarbetet 

till läroplanerna på det sätt som det ursprungligen var tänkt, så förblir värdegrunden vag, 

omedveten och oreflekterad (Skolverket, 2011b s. 13). Anledningen till att värdegrunden blir, 

som uttryckt, vag, omedveten och oreflekterad är att denna syn är förutsätter ett samhälle och 

en utbildning som bygger på gemensamma sociala värden, just de värden som Bauman 

(1999a, 1999b & 2002) visar ha gått förlorade i det senmoderna individualiserade samhället, 

på grund av den nyliberala ideologin och individens frihet. En ideologi och ordning som inte 

efterfrågar kritiskt reflekterande och granskning, utan har för avsikt att ändamålsenligt utbilda 

arbetskraft som kan tillföra samhället och därigenom reproducera, kan aldrig vara upphov till 

en värdegrund som blir annat än moralistisk. Ideologin ger uttryck för att vara det rätta och stå 

för det sanna och därav blir det som Brown (2008) uttrycker det, att nutiden står 

sammankopplad med framtiden och ger därför inga visioner om någon annan ordning. Detta 

påverkar såväl politiken som individen i den rådande ordningen. Bland annat skapar det 

svårigheter att inom politiken föra fram omfattande kritik som utmanar den nyliberala 

ideologin. Kritiken som idag förs fram är ofta kopplat till specifika grupper eller intressen och 

blir därav ändamålsenlig och likväl moralistisk. 

Oavsett om värdegrunden är nerskriven och formulerad i dokument eller den alltid är 

vedertagen, så kvarstår problemet att individer har kommit överens om att det är dessa 
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specifika moraliska värderingar som är ”de rätta”. Individen hsar sedermera godkänt dessa 

överenskomna moraliska referensramar, men problemet är att de inte är förankrade i 

samhället. De moraliska föreställningarna är inte en del av samhället utan ett komplement till 

samhällslivet och därav blir de också ändamålsenliga och moralistiska. Skolan har inget annat 

val än att arbeta med värdegrunden på ett instrumentellt och ändamålsenligt sätt, eftersom 

ideologin inte ger utrymme för ett annat förhållningssätt.  

Skolverket (2011b) pekar på att en värdegrund som är vedertagen i många fall riktar in sig på 

elevens beteende, eftersom det goda ställs mot det onda i en moraliserande kontext. Detta 

medför i sin tur att problem skapas för de elever som inte kan förhålla sig till ”ett accepterat 

beteende” (det goda) på grund av kulturell tillhörighet eller diverse handikapp. Faktum är att 

inga elever egentligen besitter en förståelse för den vedertagna värdegrunden, men de elever 

som tyst följer den ändamålsenliga och instrumentella ordningen klarar sig bättre. I det 

avseendet stämmer Skolverkets (2011b) uttalande om att en vedertagen värdegrund riskerar 

att exkludera visst beteende och därigenom fungera kontraproduktivt. Det ter sig dock 

tveksamt om faktorer som kulturell tillhörighet och handikapp skulle vara så avgörande som 

Skolverket (2011b) uttrycker det. Att elever som är av annan kulturell tillhörighet eller lider 

av något handikapp riskerar att bli exkluderade beror inte på det kulturella eller handikappet i 

sig utan snarare på att den nyliberala ordning som gör det svårare för dessa grupper att 

anpassa sig. Problemet i detta fall är den rådande ordningen, men i denna ordning 

skuldbeläggs individer som inte kan anpassa sig. Det är anledningen till utfallet av rapporten 

från Skolverket (2011b). För att värdegrunden ska fungera på ett önskvärt sätt i strategin då 

den ses som vedertagen krävs ett kollektivt medvetande och gemensamma sociala och 

politiska värden som är förankrade och en del i ett sammanhängande samhälle. Dagens 

senmoderna nyliberala samhälle är tillskillnad från detta, partikulärt som både Brown (2008) 

och Bauman (2002) tydligt visar. 

4.3 Moralism, politik och värdegrunden 

Konsekvensen, hävdar Brown (2008), blir att det sammanhangslösa samhället framställs i 

fragment och skärvor i vilken visst beteende, som gynnar systemet, ses som gott och det som 

strider mot det är ont. I detta fall är beteende som främjar ändamålsenlighet, ordning och 

reproduktion något som likställs med godhet och blir därav något att sträva efter. Detta 

klargörs tydligt i strategin som talar om värdegrunden som pedagogiskt flöde, i vilken skolor 

ska arbeta med värdegrunden utifrån måldokument och där skolpersonal och huvudmän ska få 
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ett större ansvar, då verksamheten ska sträva mot målen i dessa dokument. Problemet i denna 

strategi, som forskarna till rapporten från skolverket främjar mer än den andra, är att 

värdegrunden blir reducerat till något som ska mätas. För det första ställer jag mig frågande 

till hur skolorna ska kunna mäta förståelse för värdegrundens innehåll och för det andra hur de 

ska mäta hur väl värdegrunden uppfylls. Om den första strategin blir moralistisk eftersom 

värdegrunden utgörs av vaga och moraliserande begrepp så som trygghet, respekt och empati, 

så blir den senare instrumentaliserad till den grad att skolor skulle kunna mäta hur väl de 

uppfyller värdegrundsarbete, i likhet med hur väl en elev uppfyller kunskapsmålen i ett 

specifikt ämne.  

Skolverket (2011b) öppnar för att det ges fler möjligheter till förhandling och omförhandling 

av en värdegrund som är lokalt tolkad och nedskriven. Dock hävdar jag utifrån Brown (2008) 

och Bauman (2002) att risken för exkludering och kontraproduktivitet blir lika stor i den 

senare strategin som den förra, eftersom fokus kommer att vändas från ett värdegrundsarbete 

som ska skapa förståelse hos eleverna till ett arbete där eleverna ska fösas in i ett beteende 

som står nerskrivet i den lokalt tolkade värdegrunden och därigenom också det lokala 

måldokumentet. Ett sådant värdegrundsarbete blir lika moraliserande som det förra, eftersom 

den lokala tolkningen av värdegrunden återigen blir en överenskommen moralistisk 

referensram som alla ska följa. Värdegrunden blir således i båda fall en uppsättning 

föreställningar som är mer eller mindre konkreta, men dock lika frånkopplade samhället. Båda 

strategierna öppnar för ett förhållande till ”reglerna” som kan beskrivas som anpassning eller 

bestraffning, även om de tillsynes tar sig olika uttryck. Det är av den anledningen som klotter 

på skolans vägg blir ett uttryck för något ont, vilket leder till att flertalet resurser tillkallas för 

att upphovsmakaren ska bestraffas på ett, enligt omständigheterna, passande sätt.  

Rapporten från skolverket slår fast vid att om värdegrunden är vedertagen, så riskerar 

verksamheten att ta viktiga beslut utan att förankra dessa i värdegrunden, eftersom den förblir 

vag och outtalad. Risken att lösningarna på diverse problem blir funktionella med hänsyn till 

att upprätthålla organisationen är större i detta fall och på så sätt glöms värdegrunden bort. 

Detta problem elimineras, enligt rapporten, genom att ha ett tydligt och levande 

värdegrundsdokument som rektor och huvudmän ansvarar för att sammanställa. Exemplet 

som nämndes i stycket ovan talar däremot om att lösningarna blir minst lika funktionella i den 

senare strategin som den förra. Återigen tas det uttryck på olika sätt. I den första strategin blir 

värdegrunden bortglömd som en konsekvens av att den är ett komplement till den 

ändamålsenliga verksamheten som skolan har blivit och dess krav på funktionella lösningar, 
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medan i den andra så blir lösningarna funktionella utifrån ett moralistiskt och instrumentellt 

perspektiv för att bekämpa det som anses vara onda handlingar.  

Likt hur individen står maktlös i samhället och moralistiskt utkämpar ”moraliskt goda 

kamper”, så står skolpersonalen lika maktlös i skolan och moralistiskt utkämpar ”moraliskt 

goda kamper” mot beteende som genom överenskommelser inte anses vara acceptabla. 

Utifrån Nietzsche (2002) och Brown (2008) blir dessa kamper endast en reaktion på den 

maktlöshet individen upplever i det sammanhangslösa samhället och därigenom också den 

maktlöshet skolpersonalen upplever i det oförankrade arbetet med fostran och bildning. 

Vidare refererar Brown (2008) till teologen Carpenter som visar att moralism är raka 

motsatsen till moral utifrån följande: Moralism blir det enda alternativet när moralens 

dekadens sker och blir således ett uttryck för ett förfall, en omkastning och en snedvridning av 

den ursprungliga moralen. Moralismen hamnar då i direkt kollisionskurs med det som den 

egentligen själv vill uppnå, nämligen en rättfärdig politisk princip (Brown, 2008 s. 108). Det 

vill säga, när skolan på ett oreflekterat sätt tillsätter flertalet resurser för att få bukt med 

beteende som anses vara oacceptabla, så handlar det endast om en snedvridning och 

omkastning av det ursprungliga syftet. Målet är att korrigera beteendet, men när skolan 

fokuserar på oreflekterad bestraffning, utan att så ett frö av medvetande och förståelse hos 

eleven, så förblir tillvägagångssättet moralistiskt och därav också kontraproduktivt. Återigen 

talar vi om ett fall där skolan tillsynes agerat moraliskt, men saknar de moraliska verktygen 

och visionerna. Skolan har löst det tillfälliga problemet, men utan någon vision om att gå till 

botten med grundorsakerna.  

Forskarna till rapporten från skolverket hävdar att miljö och omgivning är en viktig faktor och 

bör uppmärksammas mer i värdegrundsarbetet. De lyfter ett exempel om en genusinriktad 

förskola som bytte namnet på dockvrån till fantasirummet, för att öppna upp för gemensam 

lek mellan pojkar och flickor i ett rum som oftast förknippas med flickor. Forskarna lyfte 

exemplet för att visa att exkludering av olika grupper står i kollisionskurs med värdegrunden. 

Dock är detta en instrumentell moralistisk lösning på ett problem som är betydligt större än ett 

namn på ett rum. Förskolan i fråga anser sig arbeta på ett sätt som främjar samhörighet och 

inte exkludering. Problematiken finner vi i den tillsynes oreflekterad åtgärden, som bygger på 

en moralisk föreställning om gemenskap, men som spårar ut i en instrumentell och moralistisk 

lösning. Ett liknande, hypotetiskt fall hade varit att en genusinriktad gymnasieskola hade bytt 

namnet på fordonsprogrammet till något mer genusneutralt för att locka fler tjejer till 

programmet, eftersom fordon generellt förknippas med något som är manligt. Det blir en 



37 
 

instrumentell och moralistisk lösning på något som är förknippat med normer och värderingar. 

Fokus lämnar således ett tänk om något universalistiskt och gemensamt och reduceras till en 

partikulär kamp som motiveras med jämställdhet.  

Skolverket (2011b) lyfter också ett samband mellan ett fungerande värdegrundsarbete och 

verktyg som knyter an mål, utvärdering och kvalitetsarbete. Dessa verktyg kan till exempel 

vara individuella utvecklingsplaner, pedagogisk dokumentation, reflektionssamtal, 

utvecklingssamtal, utvärderingar samt verksamhetsplaner. Dessa verktyg bör knytas samman 

med skolans pedagogiska idé och blir därigenom en tolkningsprocess, som i sig är ett mål 

med värdegrundsarbetet. Det är viktigt att i detta sammanhang lyfta att det inte är förvånande 

att detta samband kan skådas, eftersom en skola som arbetar utifrån mål, utvärdering och 

kvalitetsarbete med största sannolikhet lär synliggöra och dokumentera detta arbete på ett sätt 

som en skola som ser värdegrunden som vedertagen inte gör. Tidigare lyftes problematiken 

med att arbeta med värdegrunden genom måldokument och hur det blir instrumentellt och 

moralistiskt. I detta sammanhang bör även det individuella perspektivet lyftas. De verktyg 

som strategin lyfter fram är nästan alltid kopplade till den enskilda individen. Individuella 

utvecklingsplaner, pedagogisk dokumentation, reflektionssamtal, utvecklingssamtal och 

utvärderingar är alla fokuserade på individen och dennes beteende och upplevelser. Tydliga 

instruktioner för hur dessa verktyg skall användas står inte beskrivet, men genom tolkning, så 

uppdagas återigen ett scenario där elevens beteende ska kontrolleras och därmed ligger i 

fokus, vilket forskarna markant kritiserade gällande strategin som såg värdegrunden som 

vedertagen.  

Återigen klargörs den moralism och det instrumentella förhållningssätt som skolan har till 

värdegrundsarbetet. I detta fall handlar det om att värdegrundsarbetet, som tidigare visat, 

reduceras från förståelse till kunskap. Genom verktygen som lyfts fram kan skolan kontrollera 

elevernas beteende, så att det faller inom det som anses vara ”acceptabelt”. Skolverket 

(2011b) pekar på problemen som uppstår för vissa grupper och hur de kan bli exkluderande i 

ett värdegrundsarbete som är byggt på vaga begrepp, men även den andra strategin blir 

exkluderande om dessa verktyg inte fyller sin funktion, det vill säga, att eleven trots 

individuella samtal hamnar utanför ramen för det ”acceptabla”. Skolans uppgift blir i båda 

fallen att korrigera ett beteende som klassificeras som ont, till skillnad från det goda önskade 

beteendet. Den maktlöshet skolan står inför gällande omfattande sociala och politiska värden 

som är förankrade i samhället blir här igen tydlig genom att lyfta Nietzsche (2002) och Brown 

(2008). De lyfter upp den handlingsförlamningen individen befinner sig i samhället, vilken 
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direkt avspeglar sig i skolans arbete med värdegrunden och tas i uttryck genom instrumentella 

reaktioner på icke-önskat beteende. Skolan förmår inte att göra något annat, eftersom det inte 

finns något annat alternativ, vilket Bauman (2002) pekar på.  
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5. Slutsats: Den ideologiska värdegrunden 
Den centrala frågan som kvarstår att besvara är; vad är värdegrunden egentligen i dagens 

senmoderna skola? 

Jag hävdar, utifrån studiens analys att värdegrunden idag endast är ett instrumentellt 

moralistiskt uttryck för de förlorade sociala och politiska värdena som präglade samhället 

under moderniteten. Anledningen till att jag hävdar detta ligger i den nyliberala ideologins 

krav på individers fri- och rättigheter. Det nyliberala kravet på frihet, valfrihet och rättighet 

medför att skolan inte kan bedriva en verksamhet grundad på politisk formulerad strävan och 

vision och har i den rådande ordningen ingen avsikt att göra det heller. Utan detta 

universalistiska ideal, kopplat till en social helhet, så framställs samhället som fragment och 

skärvor, där gemensamma sociala och politiska värden inte kan bli gemensamma värden. 

Detta medför att värdegrunden endast blir ideologi, som åberopar individens fri- och 

rättigheter. Utfallet blir att innehållet och arbetet kring den endast blir instrumentellt och 

moralistiskt. Om värdegrunden förr byggde på en universalistisk samhällssyn, som gjorde att 

skolan var en del av den samhälleliga totaliteten och därav en del av människan, så orsakar 

den moralistiska och instrumentella värdegrunden i dagens skola att individen blir främmande 

för den. Värdegrundens legitimitet ligger i dess överenskomna rättighetsanspråk och inte i de 

sociala relationerna och de gemensamma sociala och politiska värdena, vilka egentligen ska 

ligga till grund för värdegrunden, då individen i denna förankring förmår att ta till sig 

innehållet på ett sätt som inte präglas av ändamålsenlighet, instrumentalitet och moralism. 

Kort och gott är värdegrunden endast ett uttryck för den nyliberala ideologiska hegemonin. 

Den existerar inte för att ingjuta förståelse för gemensamma sociala och politiska värden utan 

för att bekämpa beteende som inskränker den nyliberala friheten och ordningen. 

Arbetet med Gy11:s värdegrund präglas av demokratiska arbetsformer, deltagande och 

elevinflytande som är kopplat till den rådande ordningen. Arbetes moralistiska grund visar hur 

dessa ”värden” blir föremål för reproduktion. Förmågor som social kompetens står inte i en 

fronesis-kontext, i vilken dessa utvecklas för eleverna ska bli goda samhällsmedborgare utan 

dessa ska utvecklas för att underlätta i yrkeslivet efter avslutad skolgång, det vill säga, att 

även dessa förmågor har blivit instrumentaliserade. Anledningen till detta är att den nyliberala 

ideologin inte efterfrågar kritiskt tänkande samhällsmedborgare utan arbetskraft som kan 

tillföra det stora samhällsmaskineriet. I denna nyliberala ideologi finner värdegrunden inget 

värde på något annat sätt än ett instrumentellt sådant. Om värdegrunden sätts i en samhällelig 
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kontext, blir det tydligt hur ändamålsenligheten löper som en röd tråd genom hela 

värdegrunden och hur de grundläggande värdena endast blir tomma värden placerade i det 

vakuum som uppstår i dagens fragmenterade nyliberala samhälle. Därav blir anledningen till 

den hets kring värdegrundsarbetet som finns idag att det egentligen inte finns någon 

värdegrund att tala om, i alla fall inte en fronesis-kontext, i vilken värdegrunden traditionellt 

alltid befunnit sig. Det är anledningen till att vi ser värdegrundsdokument upptryckta på 

dörrar och väggar i skolan, eftersom det inte finns någon värdegrund mer än på pappret. 

Den ideologi och moralism som koloniserat det politiska samtalet har således trängt sig in 

innanför skolans väggar och blir synlig genom värdegrundsarbetet i den senmoderna skolan. 

Detta i sig är inget konstigt, då samhället avspeglar sig i skolans verksamhet. I rådande 

struktur och ordning finns det inget annat val än att arbeta med värdegrunden på ett 

instrumentellt sätt, eftersom fokus i skolan ligger på ledord som gynnar den nyliberala 

ideologin, till exempel effektivitet, måluppfyllelse och objektivitet. Dessa begrepp är präglade 

av techne-förnuft och kan inte förmå att fostra och bilda elever, som den politiska skolan i det 

moderna samhället kunde. Anledningen var att skolan då fortfarande var en fostrings- och 

bildningsinstitution till skillnad från den mät- och kontrollskola som idag präglar 

verksamheterna. När värden liknande de som existerade i den moderna skolan och var 

kopplade till samhället, blir ersatta av överenskomna moralistiska föreställningar, utan 

koppling till övriga samhället och elevers fostran och bildning i en fronesis-kontext, så blir 

dessa värden inte vara annat än moralistiska. Något som jag i analyskapitlet fastställde som 

raka motsatsen till en moralisk rättfärdig princip.  

Den utsikt för skolan som denna studie tillhandahåller visar att skolan är på väg i fel riktning, 

om den gör anspråk på att bilda, fostra och utveckla kritiska samhällsmedborgare, som 

faktiskt står nerskrivet i läroplanen. När samhället inte efterfrågar gemensamma sociala och 

politiska värden, kommer skolan aldrig kunna fostra och bilda eleverna utifrån kollektiv 

medvetenhet, som i sin tur medför att både lärarna, eleverna och föräldrarna bli främmande 

för värdegrunden på alla andra sätt än det instrumentella och moralistiska viset. Studien visar 

att det är raka motsatsen till vad grundtanken med värdegrunden och dess arbete är, men att 

det ligger helt i linje med den rådande ordningen och den nyliberala ideologin. 
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6. Sammanfattning 
Förändringarna som skett i skolan i övergången från det moderna till det senmoderna 

samhället och vilka konsekvenser det har fått för verksamheten medför att skolan alltid är 

intressant att studera. Denna studie har tagit sitt avstamp i följande tes; värdegrunden i den 

senmoderna skolan är inte förståelseorienterad utan kunskapsorienterad, vilket gör att den kan 

likställas med övriga skolämnen.  

Genom att presentera teorier rörande det senmoderna individualiserade samhället och teorier 

om moralism, så har studien nått slutsatsen att värdegrundsarbetet i gymnasieskolan, utifrån 

läroplanen och en rapport från skolverket rörande värdegrundsarbetet, reducerats till något 

instrumentellt och moralistiskt, vilket i sin tur är ett uttryck för den nyliberala ideologin. Detta 

bekräftar studiens tes gällande värdegrunden och besvarar dessutom frågeställningarna 

rörande, vilka värden som finns i värdegrunden och på vilket sätt skolan arbetar med 

värdegrunden. 

Studien kunde bekräfta detta genom att analysera strategier för värdegrundsarbete i skolan 

med teorier om samhällets individualisering och den politiska moralismen som präglar dagens 

politiska samtal. Genom att analysera innehållet i värdegrunden och på vilket sätt arbetet sker 

utifrån rapporten från skolverket, framgår det tydligt att de värden som framställs i 

värdegrunden endast är instrumentella och att arbetet sker ändamålsenligt och moralistiskt. 

Detta kan spåras till den kamp skolan utkämpar mot beteende som bryter mot de 

överenskomna moraliska föreställningarna som finns beslutade. Således har 

värdegrundsarbetet reducerats från att ingjuta förståelse för gemensamma sociala och 

politiska värden som är kopplade till samhället, vilket värdegrunden gjort förr, till att på ett 

instrumentellt och moralistiskt sätt förbjuda ”oacceptabelt beteende”.  

Detta moralistiska sätt att arbeta med värdegrunden ligger helt i linje med den politiska 

moralism som präglar det offentliga samtalet i den rådande ordningen. Moralism är en 

reaktion på det sammanhangslösa samhället och individens maktlöshet i en kontext som 

kräver att individen besitter makt att skapa sig själv. Individen utkämpar då ”goda kamper” 

för specifika grupper eller partikulära intressen som inte förmår att förändra den nyliberala 

ordningen överhuvudtaget. Detta gynnar naturligtvis den rådande ordningen som förblir 

intakt, eftersom ett annat alternativ inte existerar, utan endast moralistisk och partikulär kritik.  
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När skolan tar till samma sätt att arbeta med värdegrunden stärks reproduktionen av de 

instrumentella värdena och samtidigt hindras möjligheten att i en fronesis-kontext odla 

förståelse för värdegrunden. Detta blir naturligt, då samhället inte efterfrågar kritiskt tänkande 

individer samt fostrade och bildade samhällsmedborgare med ett kollektivt medvetande, utan 

individer som kan uppnå de krav som ställs på dem efter avslutad skolgång. Således blir 

begrepp som ansvar, flexibilitet och kreativitet viktigare än fostran och bildning utifrån 

gemensamma sociala och politiska värden. Detta kommer medföra att den hegemoniska 

nyliberala ideologin förbli rådande och att verklig fostran och bildning (i fronesis-kontext), 

står skymt långt borta. 

Min forskning har fokuserat på värdegrunden för gymnasieskolan medan rapporten från 

skolverket (2011b) är en studie gjord från förskolan till gymnasienivå. Å ena sidan kan vissa 

presenterade exempel vara inaktuella i gymnasieskolan, men jag har i den bästa mån försökt 

klargöra hur de exempel som lyfts skulle kunna ta sig uttryck i gymnasieskolan. Vidare 

forskning skulle kunna fokusera på i vilken mån lärarutbildningen ger förutsättningar att driva 

ett fungerande värdegrundsarbete. Studien skulle också kunnat kompletteras med intervjuer 

genomförda med gymnasielärare för att se hur specifika lärare i olika ämnen arbetar med 

värdegrunden och hur de upplever att arbetet kring den organiseras på skolan.  

Naturligtvis kan liknande studier genomföras i skolverksamhetens lägre och högre nivåer för 

att bli mer omfattande. Förändringarna som skett inom skolan har nämligen inte endast skett i 

gymnasieskolan utan även i andra utbildningsnivåer.  

En genomförd studie öppnar alltid för nya frågor och infallsvinklar gällande det studerade 

ämnesområdet, men ovan nämnda förslag på vidare forskning är de som ligger närmast 

angränsande denna studie. 
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