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1 Inledning 

”Vi diskuterar ingen liten fråga, utan frågan om hur vi bör leva” 

(Sokrates)1 

 

I mitt examensarbete har jag valt att skriva om värdegrunden. Anledningen till 

detta är den brist av respekt hos eleverna jag ser i skolorna idag. Skolmiljön 

skiljer sig idag markant från när jag växte upp. Jag är uppfostrad till att visa 

respekt och empati, det var en självklarhet och är fortfarande det för mig. Man 

ska bry sig om sin omgivning och vara tacksam för det man har. Alla gör vi 

klavertramp och det hoppar grodor ur munnen ibland, men då ber man om 

ursäkt och går vidare i livet. Man hade respekt för de vuxna i skolan och även 

sina kamrater. 

 

Nu i vuxen ålder har jag jobbat en hel del inom skolan, både inom den 

kommunala sektorn och på friskolor. Den attityd som barn och ungdomar har 

gentemot varandra och vuxna skrämmer mig. Respekt för vuxna finns inte 

såvida inte den vuxne är oerhört sträng emot eleverna. Det finns ofta ingen 

värme och ingen empati emellan eleverna. Fraser som ”Jag tänker inte vara 

snäll förrän han är snäll mot mig”, har jag fått ofta fått höra. Redan som barn 

vägrar de ta första steget mot en vänlig relation. Ibland känns det som ele-

verna hellre har konflikter än relationer. Kanske är det vår media kultur som 

förmedlar bilden att konflikter är relationer, man behöver bara slå på tv: n så 

blir man matad av serier och ”realityshower” fyllda av konflikter. Som barn är 

det lätt att få den bilden att detta är fullständigt normalt. Förutom detta får jag 

känslan att barnen aldrig är nöjda och har svårt att glädjas åt varandra. ”I 

dagens samhälle är det ofta bättre att ha ett kallt huvud än ett varmt hjärta!”2 

Idag lever vi i en värld där jaget är viktigast. Inte på ett positivt sätt utan ett 

negativt sätt, det är en mentalitet av ”jag ska … och jag struntar i de andra 

bara jag får …” Eller uttryck som ”ska han, ska jag!” Den millimeterrättvisa, 

med lätt övervikt mot sig själv, som vanligtvis finns hos barn finner man nu 

                                       
1 www.VGC.umu.se 
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även hos vuxna. Vi lärare ska i denna värld lära barn att acceptera och 

respektera varandra. Det är på många sätt inte en lätt uppgift vi har framför 

oss, då tänker jag på att det är så många andra faktorer utanför skolan, ex. 

träning, kompisar och olika problem, som är viktiga i elevers liv. Dessa fak-

torer är viktiga för barn och tonåringar, allt annat är oväsentligt. Att då för-

söka undervisa vikten av att bry sig om andra kan vara svårt. 

 

I skolan har vi ofta speciella teman som tar upp kärlek eller mobbing, dessa 

teman räcker en vecka och sen går vi över till något annat. Detta innebär att 

det tema de har fått i uppgift att tänka på under dessa veckor inte behåller sin 

vikt i elevernas tankar. För att det skall fungera med etik i skolan måste man 

lägga in dessa ämnen som en daglig fundering i den pedagogik man använder 

sig av. Om man läser kursplanen 2000 för religion upptäcker man att etiken 

har lika stor plats i religionsundervisningen som religioner har. Däremot går 

det inte att sätta betyg i ämnet etik lika lätt, man kan inte ha prov som be-

tygsunderlag. Därför att etik handlar ofta om elevens åsikter och värderingar 

och de går inte att betygsätta. 

 

1.1 Värdegrunden i en multikulturell skola 

Idag ser även klasserna annorlunda ut än när jag gick i skolan. Idag lever vi i 

ett multikulturellt samhälle vilket är positivt på många sätt. Många nationa-

liteter och religioner samsas idag i skolor och arbetslivet. Sverige har blivit mer 

internationellt och vi har mer förståelse för andra kulturer. 

 

I denna skolmiljö pratas det ofta och gärna om värdegrunden. Det är ett 

populärt uttryck i dagens skolor. Men vad är egentligen värdegrunden? Vad 

baseras den på? 

 

VGC, värdegrundcentrum i Umeå, svarar på frågan om vad värdegrund är 

med en fråga; ”Skolans värdegrund kan sägas vara vårt samhälles svar på 

                                       
2 Sture Hegerfors & Lasse Åberg, Nödbroms, Handbok för framsynta bakåtsträvare, Stock-

holm: Forum, 2001, sid. 16 
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frågan: Hur skapas den grundläggande gemenskap som håller ett demokra-

tiskt samhälle samman?”3 Därför frågar jag mig om skolans värdegrund är till 

för alla? 

 

Värdegrundcentrum, VGC i Umeå, delar in värdegrunden i fem områden: 

”demokrati, etik, jämställdhet, mobbing och mångkulturalism”. 4  Jag har 

speciellt valt att titta på värdegrunden ur ett religionsfilosofiskt perspektiv, 

därmed kommer jag att koncentrera mig på etik och mångkulturalism. 

 

Mitt arbete bygger på tidigare forskning omkring värdegrunden ur synpunk-

terna kristen etik och västerländsk humanism. Hur framställer man dessa 

synpunkter i en multikulturell skola där det finns elever som inte är kristna 

och delar våra värderingar? Genom mina egna erfarenheter har jag jämfört 

kommunala skolan med Montessoripedagogiken. 

 

Jag har tittat på vad kristen etik och västerländsk humanism innebär och 

även hur VGC:s fem områden framställs i skolan idag. 

 

1.2 Metod 

I denna uppsats har jag försökt titta på hur den kristna etiken och den väs-

terländska humanismen kan användas i en mångkulturell skola. Vad blir det 

för problem? Hur pass viktig är den kristna etiken och den västerländska 

humanismen när vi använder etik i skolan? Jag har försökt hitta svar hur man 

förutom mångkulturalism och etik kan arbeta med mobbing, demokrati och 

jämställdhet utifrån vår värdegrund. Jag vill förstå hur viktig värdegrunden är 

i skolan och hur man kan använda basen i värdegrunden för att lösa vanliga 

problem i skolan. Det är ett luddigt ämne även för rektorer och därför vill jag 

nysta i det mysterium värdegrunden är i skolvärlden. 

 

                                       
3 www.VGC.umu.se 
4 Ibid. 
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I mitt arbete har jag använt mig av publicerade arbeten av forskare och pe-

dagoger. Jag har särskilt använt mig av böcker som har tittat på värdegrunden 

ur ett kristet perspektiv. Följande böcker har varit av stort värde för mig i 

letandet av svar på mina frågor: Värdegrund och svensk etnicitet av Göran 

Linde, Etik och livsfrågor av Lars Rydberg, Livstolkning och värdegrund av 

Edgar Almén samt hemsidan www.VGC.umu.se. 

 

Förutom böcker och Internet har jag haft mycket hjälp av min erfarenhet och 

den tur jag har haft att få arbeta både inom kommunala skolan samt friskola. 
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2 Undersökning 

2.1 Värdegrundens grundtanke 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv 

vilar på. 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall 

gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som för-

valtas av kristen tradition och västerländsk humanism (min kursiv) 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande.”5 

 

Föregående citerade stycke är en del av läroplanens, Lpo 94, syn på värde-

grunden. 

 

2.2 Värdegrunden i skolan 

Vi har i Sverige många olika religioner och livsåskådningar. De tre största 

religionerna i Sverige är kristendom, judendom och islam. Det finns även 

hinduism och buddism, men inte i lika stor utsträckning. När jag frågar mig 

om värdegrunden är till för alla är det framför allt islam jag funderar över. 

Kristendom och judendom har i stort sett samma grundetik, genom att vi båda 

använder gamla testamentet och tio Guds bud i våra religioner. Det som 

skiljer är dock kristendomens tro på Jesus, men hans kärleks budskap finns 

även inom judendomen. Även om vi inte har samma traditioner i utövandet av 

våra religioner, finns där ett överseende med varandras traditioner. 

 

                                       
5 Lpo 94, Utbildningsdepartementet, sid. 5 
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Utövarna av islam och deras traditioner skiljer sig markant från våra kristna 

värderingar. Åtminstone anser vi i västvärlden detta. Kanske beror detta på att 

muslimer ofta, särskilt nu, utmålas som terrorister. Men också för att kristna 

och muslimer var fiender för länge sedan, under en lång tid. Även den stora 

invandringen har gjort oss kritiska mot muslimer och har hindrat oss från att 

lära oss förstå. 

 

Det som skiljer kristendomen från islam är inte våra religiösa värderingar 

utan vår signaletik6, dvs. vår historia och kulturella skillnader. Det fascine-

rande är att både judendomen och katolicismen har haft samma motgångar i 

Sverige en gång i tiden. Det är viktigt att tänka på att en jude och en muslim 

som lever i Sverige utan sina kulturella resväskor, skulle leva precis som en 

kristen. Det är detta vi måste lära oss att förstå, våra skillnader ligger inte i 

våra religiösa värderingar utan i hur vi är uppfostrade som individer, även om 

detta blir speglat i religionen. 

 

2.2.1 Kommunala skolan 

De flesta skolor har idag en egen värdegrund. Alla är överens om värde-

grundens vikt och betydelse men den ser dock inte lika ut i alla skolor. Detta 

beror på att varje skola måste finna den värdegrund som passar dem. ”Därför 

måste varje skola formulera konkreta begrepp, samt hitta en gemensam ram 

där dessa begrepp tolkas så lika som möjligt av elever, personal, föräldrar och 

det omgivande samhället.”7 Ibland kan en skolas värdegrund blandas med 

skolans regler och då står saker ”Inga huvudbonader” och ”privata leksaker 

och spel lämnas hemma”.8 Vid dessa tillfällen anser jag att man har miss-

förstått värdegrundens viktiga meddelande. Värdegrunden är inte regler utan 

värderingar om hur vi bör vara som medmänniskor emot varandra. Om man 

på samma papper skriver att ”inga mobiltelefoner” och därefter ”alla får vara 

med”, kommer eleverna bara se förbudet, och inte bry sig om det andra. Därför 

                                       
6 Angående begreppet signaletik se sid. 9 
7 Björn Lindell och Veikko Hartikainen, Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken, Uppsala 

Fortbildning AB, 2004, Sid. 69 
8 Söderskolans värdegrund, Gävle. 
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bör man aldrig använda regler och ordet ”inte” tillsammans med värdegrun-

den när den presenteras för eleverna. 

 

Ett annat problem som jag stötte på efter att jag bestämt mig för att skriva om 

värdegrunden var de luddiga svar jag fick på min fråga om vad den innebar. 

Elever som jag pratat med, av alla från åk 2 och upp till åk 9 som jag talat med 

på tre olika skolor kunde ingen tala om för mig vad värdegrunden var för 

något. Det var inte ett ord de hade hört. 

 

Jag har även pratat med fyra rektorer om värdegrunden, två gav mig luddiga 

svar, en gav mig ett riktigt svar om vad det innebar och en erkände att det här 

med värdegrund, det var svårt. Även lärare tycker att värdegrunden var ett 

luddigt koncept. Det finns inga riktiga riktlinjer för hur en skola skall bygga 

upp en egen värdegrund. Personalen måste själva titta på vad de anser är 

viktigt med en värdegrund. Detta kan vara en av anledningarna att skolors 

värdegrund även innehåller regler. Detta medför att elever får en dålig bild av 

vad som är värdegrund. För dem blir det regler som säger vad de får och inte 

får göra. Det bästa sättet att lära eleverna om värdegrund vore att inte alls 

nämna ordet. Istället kan man ge dem olika etiska dilemman som de får tänka 

på och diskutera. På så sätt får de annat att tänka på, det blir värderingar 

utan regler. 

 

2.2.2 Montessoripedagogiken 

Vissa skolor har värdegrunden redan klar i sin pedagogik. Friskolor som följer 

t.ex. Maria Montessoris pedagogik har en värdegrund inbyggd i grundtanken 

med skolan. Maria Montessori ansåg att barnen var grunden till ett fredligt 

samhälle. Respekt och vänlighet är viktigt i hennes tankar. Eftersom barnen 

inte har läroböcker i alla ämnen utan använder praktiskt material lär de sig 

att ta hänsyn, vänta på sin tur och att samarbeta. Detta är tre punkter som 

inte alltid är lika naturligt i en kommunal skola. Detta kanske anses som en 

orättvis bild av skolan, men efter att ha arbetat inom kommunala skolor och 

med Montessoripedagogik ser jag en markant skillnad på hur eleverna beter 
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sig mot vuxna och andra elever. Man kan säga att en dålig dag på en Mon-

tessoriskola är en vanlig dag på många kommunala skolor. Det betyder inte 

att man kan låta bli att undervisa i etik. Hur man skall bete sig är ett vanligt 

problem i alla skolor. Som jag nämnt tidigare så utgår kursplanerna och 

betygskriterierna 2000 att i ämnet religion skall etik och moral ha lika stor 

plats i undervisningen som religionsundervisningen. Däremot är religions-

undervisningen viktig för att vi skall förstå hur andra, utöver västerländska 

kulturer, lever och tänker. ”Vi ser inte våra egna särdrag så länge de är de 

enda vi varit i kontakt med. Det finns i alla kulturer ett antal omedvetna 

självklarheter. I mötet med andra kulturer blir vår egen medveten om andra. 

Därför kan vår värdegrunds innehåll inte bli tydligt utan en jämförelse med 

andras grundläggande värden (min kursiv).”9 Detta är positivt i det mång-

kulturella samhälle vi lever i idag. Vi får en chans att lära känna andra kul-

turer på nära håll. Det är populärt att säga att i mötet med andra växer du 

som människa. Det finns inte många platser i Sverige där man möter så 

många kulturer som man gör i en mångkulturell skola. Om man ger eleverna 

en chans att lära sig och förstå varandra och varandras kulturer på ett positivt 

sätt kommer de verkligen att växa som människor. Deras människosyn 

kommer att i många fall att förbättras. ”Barn är olika då de kommer till skolan. 

Skolan bör heller inte sträva efter att göra dem lika. När de lämnar skolan bör 

de göra det med bibehållen individualitet och särprägel och med en uppövad 

förmåga att respektera individualiteten hos andra människor.”10 (Regeringens 

proposition 92/93:220) 

 

I boken ”Var går gränsen”11 tar författarna upp ”den kompletta värdegrun-

den”.12 Denna innehåller värdegrundsbegrepp som respekt, ansvar, trygghet 

och arbetsglädje. Detta är lyra begrepp som är viktiga och centrala inom 

Montessoripedagogiken. Barnen ”blir tidigt introducerade till detta i sitt ar-

betssätt genom att de får ta ansvar för sitt eget arbete och det leder till lugn 

och harmoni i klassrummen. De lär sig att behandla sina klasskamrater som 

                                       
9 Göran Linde (red.), Värdegrund och svensk etnicitet Lund, studentlitteratur, 2001, sid. 54 
10 Jenny Gren, Etik i pedagogens vardag, Liber, Falköping 1999, sid. 56 
11 Björn Lindell och Veikko Hartikainen, Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken, Uppsala 

Fortbildning AB, 2004. 
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de själva vill bli behandlade, de säger inte fula ord till varandra utan upp-

muntrar varandra istället. De får tidigt lära sig att alla har samma rättigheter 

inom skolområdet (och utanför, men där finns inte samma regler och rutiner 

och barn anpassar sig efter miljö). På Sandvikens Montessori skola har 

klasserna tillsammans med sina respektive lärare gjort ordningsregler för hur 

de anser att en bra klass bör vara. De har ”reglerna” inramade fint i klass-

rummet och eleverna har även illustrerat en egen bok med dessa regler. De 

har även regelbundna samtal om hur man bör vara emot varandra. Genom att 

arbeta efter Maria Montessoris pedagogik har de byggt upp den kompletta 

värdegrunden, allas lika värde. 

 

2.2.3 Den etik som förvaltas av kristen tradition 

VAD är kristen etik? Kan man definiera en kristen etik? 

 

I ordet etik finner vi våra värderingar, hur vi förhåller oss till situationer och 

personer. Många av våra värderingar tar vi som självklara i vårt samhälle, t ex 

att om vi blir sjuka så får vi hjälp, får vi fel på bilen får vi hjälp. Med andra ord 

så behöver vi inte lösa sådana problem själva. 

 

Värderingar som innebär att vi skall ta hand om varandra och inte göra 

varandra illa bygger på den kristna etiken. Vi har byggt vårt samhälle med 

våra lagar som byggstenar och med Jesus ord och det kristna budskapet som 

cementen som håller allt samman. För oss som lever i detta samhälle är det 

ingenting som vi tänker på. Men för andra som tillhör andra kulturer med 

andra värderingar blir det ibland svårt att ta in. Byggstenarna är ofta det-

samma i de flesta kulturer med cementen är inte alltid lika. Då undrar jag: är 

andra kulturer och religioner fel? Står de för andra värderingar som inte 

passar? Det blir entydigt när man ringar in just kristen etik. Men det är trots 

den som byggt upp vårt samhälle. 

 

                                       
12 Ibid. Sid. 108 
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För mig är Jesus bergspredikan det centrala i kristen etik. Där talar han om 

hur vi skall vara mot varandra. Detta har fått en central roll i vårt tänkande. 

”‘älska din nästa som dig själv’ Detta är kärnan i den kristna etiken. Ett kristet 

liv är ett liv i kärlek.”13 Detta är alltså en del av basen för värdegrunden. Det är 

inte lätt att lära ut detta i ett samhälle som är så egoistiskt som vårt är idag. 

Att man skall hjälpa andra utan att förvänta sig att bli belönad är också av vikt 

i den kristna etiken. Dessa tankar tog Maria Montessori till sitt hjärta och 

använde i sin pedagogik. 

 

Ett tänkesätt i den kristna etiken som blir till problem i värdegrunden är ”att 

vända andra kinden till”.14 Det är ett fint tankesätt men när det kommer till 

mobbing passar det sig inte. Den skulle innebära att den som blir mobbad helt 

enkelt skulle finna sig i det och godta mobbarnas glåpord och slag. 

 

2.2.4 Andra religioners etik 

I varje religion finns det en centraletik och en signaletik.15 Centraletiken har i 

stort sett samma budskap i alla religioner, dvs. den gyllene regeln: 

 

”Vad du inte vill att andra skall göra mot dig skall du inte göra mot 

dem.” (kristendom) 

”Hurt no others in ways you yourself would find hurtful.” (buddism) 

”Do not unto others what would cause you pain if done to you.” 

(hinduism) 

”What is hateful to you, do not do to others.” (judendom) 

”No one of you is a believer until he desires for his brother that which 

he desires from himself.” (islam) 

 

Detta passar bra in när vi tittar på värdegrunden. Den kristna etiken har i 

stort samma centraletik som andra religioner. Alla religioner grundar sig på 

                                       
13 Lars Rydberg, Etik och livsfrågor, Stockholm, Bonniers, 2000, sid. 45 
14 Bergspredikan 
15 Lars Rydberg, Etik och livsfrågor. Stockholm, Bonniers, 2000, sid. 59 

 12 



kärlek och att man skall vara så god som möjligt. Att sätta sig själv i andra 

rummet och andra i första rummet är ett vanligt tankesätt. 

 

”Problemet” ligger däremot i signaletiken, det är föreskrifter om hur vi ska se 

ut och hur vi leva. Judendomen, islam och hinduismen (sikherna) är religioner 

som alla har en starkt utpräglad signaletik. Det är också religioner som har 

varit hårt prövade under årens lopp. Vilket med all sannolikhet har inneburit 

att de fått en så pass stark signaletik. Signaletik är föreskrifter om hur långt 

håret skall vara, hur vi får vara klädda, vad vi får äta etc. Det är även lev-

nadsregler om sex före äktenskapet, homosexualitet osv. Dessa föreskrifter är 

viktiga för sammanhållningen i gruppen, den skapar en identitet. Den har inte 

alltid sin grund i religionen utan i kulturen. Det är år av värderingar och 

levnadssätt på den plats man bor. Däremot blir de religiöst bundna om par-

terna lever i minoritet i en annan kultur. ”Trots att buden är hämtade från den 

omgivande kulturen, kommer de i en sådan situation alltid att uppfattas som 

religiöst påbjudna eller rentav grundläggande för religionen.”16 Som exempel 

på detta kan vi ta diskussionerna om att kvinnor från mellanöstern vill dölja 

sitt hår när de går ut. Många anser att detta är en del av deras religion, dvs. 

islam. Det stämmer inte utan är en kulturell företeelse. Detta gäller alla reli-

gioner i mellanöstern inklusive kristendomen, det står inte skrivet i Koranen 

att kvinnan skall dölja håret, däremot står det skrivet i Bibeln!17 I kristen-

domen anses de vara tidsbundna regler som är ogiltiga i dagens samhälle. För 

de muslimska invandrarna är detta en kultur som blir viktig när de är i mi-

noritet och får därför en religiös innebörd. 

 

Om en grupp blir en minoritet av en anledning, de kanske har flytt eller deras 

land har blivit invaderat, blir denna signaletik så pass viktig att den blir en del 

av det religiösa livet och tänkandet. Det blir en mall för vem man är. I vissa 

länder som Sverige kan detta leda till problem när ungdomarna i familjen 

bryter mot dessa regler. De äter förbjudet kött och bryter mot andra före-

skrifter. Därför kan det få stora konsekvenser eftersom de bryter mot regler 

                                       
16 Göran Linde (red.), Värdegrund och svensk etnicitet, Lund, studentlitteratur, 2001, sid. 60 
17 1 Kor. ll:5ff 
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som är av oerhörd vikt för familjen på grund av känslan att få bibehålla sin 

identitet. Hade familjen levt under normala omständigheter skulle inget av 

detta bli problem av samma vikt. I dessa fall har signaletiken fått större 

konsekvenser än de är värda. Signaletiken är de traditioner som vi bär med 

oss för att inte tappa bort vår identitet. Det vi glömmer att värdera är att det 

trots allt är centraletiken som är det viktiga i religionen. 

 

Våra religioner, kristendom, islam och judendom, kommer alla från samma 

ursprung, Abraham. Därifrån kommer namnet Abrahams barn som är en 

populär benämning på dessa religioner. Det är också en bra språngbräda i 

arbetet för en ökad förståelse för varandra och varandras religioner. Att få vet 

att vi delar vårt ursprung hjälper många att få en större tolerans för varandras 

religioner och kulturer. 

 

2.2.5 västerländsk humanism 

”Humanism, en filosofisk inställning som bygger på antagandet att mänsk-

ligheten är det viktigaste av allt som existerar och att det inte kan finnas 

någon kunskap om en övernaturlig värld, om en sådan skulle finnas.”18 

 

”Den människosyn som lagarna för arbetet med barnen, i barn-

omsorg och skola bygger på kallas för den humanistiska.”19 

 

Den västerländska humanismen grundar sig framför allt på filosofers tän-

kande från antiken, renässansen, upplysningen och 1800-1900-talet. Bland 

dessa filosofer som har grundat tankar om humanism bör vi nämna Prota-

goras, Platon, Erasmus av Rotterdam (som var motståndare till Martin Luther) 

och moderna existentialister som Kierkegaard och Fromm. Hur vi är som 

människor och utvecklas vidare är en viktig del i filosofernas tankar. Om man 

                                       
18 Bryan Magee, Bonniers stora bok om filosofi, Stockholm, Bonniers, 1999, sid. 229 
19 Jenny Gren, Etik i pedagogens vardag, Liber, Falköping 1999, sid. 43 
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tittar på existentialisternas filosofi så kan den samlas i meningen: ”Det hu-

manistiska i alla dessa skrifter är tron på människans frihet och godhet.”20 

 

Den markanta skillnaden mellan kristen etik och västerländsk humansim är 

att etiken grundar sig på vår tro av en högre makt. De etiska reglerna bygger 

på vad vi tror att vår Gud har sagt oss i t ex de tio budorden. Den väster-

ländska humanismen grundar sig på vad människan har bestämt. Inom 

humanismen finns inte tron på en högre makt utan tron på människan är det 

centrala. Idag är fortfarande tankarna från upplysningen oerhört starka. Då 

grundades tankarna om jämlikhet och individens frihet. Två grundtankar som 

även benämns i beteckningen av värdegrunden. 

 

Man kan säga att signaletiken är problemet när det gäller den västerländska 

humanismen. Det är här våra största motsättningar lever. Det är ju så att vi 

väljer ut våra bästa sidor och andras värsta sidor för att få ett större nationellt 

och kulturellt självförtroende. Vi vet ju att invandrare från mellanöstern har 

oerhört svårt med vår västerländska livsstil, vi anses vara omoraliska. Där-

emot anser vi att deras tankar och levnadssätt är odemokratiska. Detta bygger 

på fördomar som vi samlar på oss för att framställa vår livsstil som den rätta. 

Detta är inget nytt och det leder sällan till något gott, ”seklers fördomar ligga 

till grund för motsättningar och våldsdåd med rasistiska förtecken”.21  Vi 

försöker leva efter våra egna ideal men det är av stor vikt att vi lär oss om 

andras kulturers ideal för att motverka dessa motsättningar. Man menar 

något positivt när de säger ”västerländsk humanism” men vi måste också lära 

oss att förstå andra kulturers livsfilosofier. Det finns trots allt många svenskar 

vars värderingar inte baserar sig på ”kristen etik och västerländsk huma-

nism”. 

 

                                       
20 Göran Linde (red.), Värdegrund och svensk etnicitet, Lund, studentlitteratur, 2001, sid. 

180 
21 Göran Linde (red.), Värdegrund och svensk etnicitet, Lund, studentlitteratur, 2001, sid. 54 
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2.3 Hur tar olika värdegrunder sig uttryck, ifråga om: 

2.3.1 Demokrati 

Sverige är ett demokratiskt land. Alla skall få vara med och bestämma och alla 

har en chans att göra sig hörd. Vi vill att detta skall finnas även inom skolan. 

Vi har elevråd och klassråd där eleverna får göra sin röst hörd. Ibland är vi 

demokratiska på ett negativt sätt, Jantelagen är ett bra bevis på detta. Ingen 

får vara bättre än någon annan, man får inte vara förmer. Det är ofta man ser 

elever som nästan ber om ursäkt för att det har gått bra på ett prov. Där har 

vårt samhälle gått till överdrift många gånger. 

 

Det är inte överallt i världen som man har demokrati och det är inte alla 

familjer som lever i demokrati inom familjen. Många flyktingar som kommer 

till Sverige flyr från diktaturer där de blir förföljda för sin tro eller etniska 

ursprung. Många familjer som lever i Sverige idag har inte ett demokratiskt 

tänkande i sin familj utan det är en person som bestämmer. För dessa barn 

kan vår demokratiska skola vara en chans att revoltera. Skolan kan kännas 

som ett slott fullt av friheter. Däremot vill jag inte säga att skolan är helt 

demokratisk. I klassrummet är det läraren som styr, det är läraren som har 

sista ordet och som talar om hur det skall vara. Ibland kan det vara lärare som 

vill att eleverna skall känna sig avslappnade i klassrummet och vid dessa 

tillfällen kan det, om eleverna får bestämma för mycket, leda till anarki. 

Demokrati är också gemensamma regler som vi alla skall följa. Dessa regler 

kanske är lättare att följa om alla har varit med att bestämma dem. Det är av 

vikt att elever lär sig hur man sätter upp lagar och regler och var gränsen går 

för vad som bör tillåtas och inte. 

 

2.3.2 Etik 

”Etik - filosofiska reflektioner om hur vi bör leva och därmed om vad som är 

rätt eller orätt, gott eller ont, bör eller inte bör göras, plikt och andra begrepp 

av detta slag.”22 Inom värdegrunden är etik a och o. Tyvärr kommer läran om 

                                       
22 Bryan Magee, Bonniers stora bok om filosofi, Stockholm, Bonniers, 1999, sid. 228 
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etiken fram på fel sätt i många skolor idag. Vi väljer att tala om för eleverna 

vad de inte får göra istället för att tala om vad de får göra. Då blir etiken regler 

av ett annat slag än det egentligen är. Det borde inte bli så eftersom även detta 

är etik, men eftersom vi pratar om elever som fortfarande lär sig om livet blir 

förbud ett sätt att använda sig av dem till revolt. Jag anser att istället för att 

tala om för eleverna hur de skall vara kan man ge dem dilemman att fundera 

över. Få dem att tänka på hur de skulle vilja att andra borde vara emot dem. 

Idag, mer än någonsin, behöver elever lära sig att de måste bete sig mot andra 

så som de vill att andra skall vara emot dem. 

 

2.3.3 Jämställdhet 

Det är väldigt populärt med jämställdhet i skolorna idag. Det pågår många 

projekt som innebär detta, pojkar och flickor på lika villkor. Daghemmen 

Tittmyran och Björntomten utanför Gävle är två exempel på hur frågan om 

jämställdhet kan aktualiseras. I Sollefteå har Ulrika Auno och Kerstin Bran-

delius-Johansson arbetat med ett projekt om jämställdhet som heter; Stärk 

och utveckla eleven.23 Personligen har jag aldrig funderat så mycket på jäm-

ställdhet mellan könen, men det jag finner positivt med dessa projekt är den 

förståelse pojkar och flickor får för varandra. Det vet vi ju allmänt att könen 

pratar två olika språk, det är ju bra om vi får lära oss att förstå varandra! 

 

Att som utländsk elev och föräldrar till utländska elever komma till en svensk 

skola kan denna bit av värdegrunden på många sätt vara till problem. Deras 

värderingar om jämställdhet överensstämmer inte med våra och detta leder 

ofta till revolt i familjer där flickorna vill leva efter svenska värderingar och 

familjen motsätter sig detta. Det är denna kulturchock som ställer till mest 

problem i skolan och samhället idag. Vår strävan efter en större förståelse 

mellan könen, kan leda till problem hos elever med annan kulturell bakgrund. 

Samtidigt måste vi få sträva efter vad vi anser är viktigt för en framtida 

gemensam skola. Om vi kunde öka förståelsen mellan könen minskar vi 

framtida motsättningar i samhället. 
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2.3.4 Mobbing 

”Du har ett värde blott och bart utifrån det faktum att du dr. Ditt 

värde finns där och kräver respekt inte för vad du gör, vad du kan 

eller för vad du vet, utan blott och bart på grund av att du är.”24 

 

En av värdegrundens viktigaste uppgifter är att förhindra mobbing genom att 

få eleverna att förstå hur en medmänniska skall vara. Detta låter fint och är 

underbart när det fungerar, men tyvärr är vägen dit lång. Idag matas barn 

tidigt om hur viktig just det barnet är och hur värdefullt han/hon är. Detta 

kan ofta leda till problem eftersom barn inte kan urskilja på sådant som vuxna 

kan. Om vi tar barnkonventionen som exempel, den innehåller barns rättig-

heter. När den introduceras till barn så ser de ofta bara till sina egna rättig-

heter och sina behov. De kan inte förstå att det finns barn arbetare i Kina som 

behöver dessa rättigheter, kanske mer än ett svenskt barn behöver. Det är 

oftast denna brist på förståelse och brist på empati som föder fram mob-

bingen. Därför är det viktigt att barn tidigt får en förståelse att andra har 

samma rättigheter och behov som de har. De måste också lära sig att 

respektera andras behov likaväl som att andra skall respektera deras. Det är 

dock så att det alltid kommer att finnas de som måste vara dumma mot andra 

för att bekräfta sig själv. Ofta vid dessa tillfällen ligger det så mycket bakom att 

det är svårt för skolan att hjälpa eleven. 

 

På många skolor arbetar personalen med kompissamtal, som bygger på boken 

”kompissamtal” av Edling. Detta är ett arbetssätt där eleverna får träna att 

tillsammans prata om konflikter som varit under veckan. Det är även vanligt 

att eleverna får ge beröm till varandra, vilket stärker självkänslan och man 

måste se det positiva med klasskamraterna. Att ge beröm har alltid fungerat, 

hur irriterade de än är på någon i klassen hittar de alltid något positivt att 

säga. Kompissamtal är vanligast på låg och mellanstadium men skulle vara 

lika användbart på högstadiet, men då kanske i mindre grupper. 

                                       
23 U. Auno & K. Brandelius-Johansson, Stärk och utveckla eleven!, Stockholm, Natur och 

Kultur, 2002 
24 Jenny Gren, Etik 1 pedagogens vardag, Liber, Falköping 1999, sid. 54 
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2.3.5 Mångkultur 

”Kulturen bygger inte på objektiva fakta utan på seder, fördomar, erfarenhe-

ter, tro, färdigheter, vanor, moralbegrepp, rättsföreställningar, spontan tolk-

ning och så kallat sunt förnuft som människor förvärvar som samhällsva-

relser.”25 Det som främst blir ett problem i ett mångkulturellt samhälle är 

värderingskonflikter. I en invandrarfamilj är familjen centrum, familjerna är 

ofta stora, med far- och morföräldrar, syskon och kusiner. De tar hand om 

varandra och stöttar varandra. Ofta bor alla mycket nära varandra. Jag fick en 

gång höra att i invandrarfamiljer hittar man aldrig någon boende på gatan och 

det är sant. 

 

Jag skulle vilja säga att detta inte riktigt passar in på oss svenskar, även om vi 

allt som oftast älskar våra familjer. Det som däremot präglar oss är vårt behov 

av att visa att vi klarar oss själva. Vi måste vara självständiga. Vi har nog en 

del att lära av andra kulturer när det gäller att ge utan att kräva någonting 

tillbaka. 

 

Vi skall som lärare lära barn att utvecklas ”med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”26 

Artikel 29 i FN: s barnkonvention säger följande om barns kulturella utveck-

ling i skolan: 

 

”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall 

syfta till att: 

(a) utveckla barnet fulla möjligheter ifråga om personlighet, anlag 

och fysisk och psykisk förmåga; 

(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grund-

läggande friheterna samt för de principer som uppställts i Förenta 

nationernas stadga; 

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egna kulturella 

identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och ur-

                                       
25 www.VGC.umu.se 
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sprungslandet nationella vården och för kulturer som skiljer sig från 

barnets egen; 

(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda 

av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap 

mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer 

som tillhör urbefolkningar; (Min kursiv) 

(e) utveckla respekt för naturmiljön.”27 

 

2.3.6 Vanliga problem med mångkulturella skolor 

Ing-Marie Parszyk skriver i boken ”Värdegrund och svensk etnicitet” om de 

problem som kan uppstå mellan olika kulturer. Ett vanligt problem som hon 

tar upp och som jag ofta stött på är Problemet med att hålla tider. Vi svenskar 

lever efter klockan, börjar skolan 08.00 är man där då, om inte anses man 

slarvig. Andra kulturer har inte denna slaviska klockregel. På så vis kommer 

ofta invandrarbarn (och svenska) ofta för sent till skolan. Då många skolor har 

uppföljning för elever som kommit för sent ofta och missat lektioner kan det bli 

konflikt med familjen. De har ofta egna lösningar för hur detta kan lösas men 

eftersom vi vill ha två olika lösningar kan det vara svårt att kommunicera med 

varandra. 

 

Ett annat problem som är vanligt i mångkulturella skolor är föräldrars krav på 

sina barn. De förväntar sig att skolan skall vara mycket tuffare än den 

egentligen är. Många elever får ta hem mer läxa än som förväntas av dem i 

skolan. Föräldrarna kräver att deras barn skall ha högsta betyg i akademiska 

ämnen. Som lärare är det då svårt att förklara för föräldrar att det är mer i 

skolan som är viktigt än de akademiska ämnena. Det leder till en press på 

både elever och lärare som inte är hälsosam. Kontakt med föräldrar för en 

större förståelse vad man har för mål i skolan är därför oerhört viktig. 

 

Eleven i centrum är ett populärt uttryck i dagens skola. Detta kan vara ett 

positivt sätt att bedriva undervisning om det utförs på rätt sätt. Vi har i dagens 

                                       
26 Lpo 94 
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skolor många olika sorters individer som alla vill ha uppmärksamhet på ett 

eller annat sätt. Klasserna är dock så pass stora idag så det kan vara svårt att 

hinna se varje elev varje dag. Det är lätt att man bara ser de som beter sig 

dumt, de som har lärt sig att dålig uppmärksamhet är bättre än ingen alls. De 

tysta och lugna får ta steget tillbaka och de kan vara dem som behöver lära-

rens uppmärksamhet mest. Att ta sig tid att prata med alla elever varje dag 

kan leda till en lugnare och mer harmonisk klass. 

 

                                       
27 Lärarens handbok. Stockholm, Studentlitteratur, 2004, sid. 147f 
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3 Avslutning 

Värdegrunden är bland det viktigaste vi har inom Skolan idag. Vi behöver 

detta för att finna harmoni tillsammans med eleverna. Det vi måste ta till oss 

är den människosynen vi lärare har och använder oss av. Hur beter vi oss och 

vad lär vi egentligen eleverna idag? Läraryrket har inte en särskild etik och när 

vi pratar om värdegrund är vi då överens om vad egentligen detta ord innebär? 

Skolor får fria händer att bygga sin egen värdegrund, vilket inte är ett lätt 

arbete. Det gäller nämligen för skolan att visa en enad front inför elever och 

föräldrar och det är inte alltid det lättaste. 

 

Det vi främst är överens om är att eleverna bör förstå och kunna visa empati. 

Oavsett kulturell bakgrund är det viktigt att kunna ta hänsyn och visa kärlek 

emot sina medmänniskor. Alla skolor vill förhindra mobbing eftersom det är 

bland det grymmaste som finns och det ger men för livet. Idag finns det inte 

många skolor som inte har ett utarbetat mobbingprogram. Däremot är det 

svårt att förhindra mobbing. Arbetet bör starta tidigt i åldrarna och det är av 

vikt att det fortsätter i senare årskurser. Förbud finns, men det borde arbetas 

mer kontinuerligt med etiska frågor för att få upp en förståelse för vad etik 

egentligen är. Vi måste öka förståelsen för varandra och varandras kulturer i 

skolan. 

 

I Sverige idag har vi många olika sorters människor och kulturer. Vi lever efter 

olika religioners lagar och vi tillber olika gudar. Men är det verkligen så i grund 

och botten? Vi har tre stora religioner i västvärlden just nu, Det är Islam, 

judendomen och kristendomen. Alla tre härstammar från Abraham i gamla 

testamentet och kallas därför med ett gemensamt namn för Abrahams barn.28 

Att ge eleverna en insikt i dessa existentiella frågor om deras ursprung ger 

också dem en förståelse för varandra. Har vi inte då en gemensam värdegrund 

och en gemensam Gud? Mänga gånger ligger inte problemet hos eleverna utan 

problemet kommer ofta hemifrån. För att detta skall fungera gäller det att ha 

elevernas familjer med sig i sitt arbete. Tyvärr är det så att många skolor idag 

                                       
28 Läs gärna mer på www.abrahamsbarn.org 
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arbetar i motvind när de jobbar med värdegrunden. Detta på grund av att de 

värderingar vi vill vidarebefordra till eleverna inte alltid följs upp hemma. Det 

är lika viktigt att föräldrar är införstådda i skolans värdegrund som eleverna 

bör vara. Vi skall kunna fråga elever, lärare och föräldrar på en skola vad 

värdegrund är och vi skall få ett svar. 

 

Att världen förändras och att värdegrunden kommer utvecklas därefter är 

förståeligt, men allas lika värde bör alltid finnas kvar. Likaså den gyllene 

regeln, av alla regler som finns i skolan är denna den viktigaste och bör så 

förbli. 

 

Skolan ser inte ut idag som den gjorde när jag gick men för den delen behöver 

inte empatin och värmen elever och lärare emellan försvinna. De regler som 

fanns när jag gick i skolan finns än idag. Däremot har samhället förändras 

drastiskt. Det är mer stress, man har inte tid med samma familjesaker längre 

vilket leder till mer tv och mer tv spel för barnen. Med tanke på vad som visas 

på tv på barnvänlig tid är det inte så konstigt att eleverna söker konflikter med 

varandra och vuxna. Detta leder till dagliga konflikter i skolan och hemmet för 

eleven. Det är även ett sätt att få uppmärksamhet, dålig uppmärksamhet är 

bättre än ingen alls. Att öppna en kommunikation med eleverna och hjälpa 

dem att hjälpa sig själva är en lång process. Den är däremot värd arbetet 

eftersom det leder till mer harmoniska elever med ett bättre självförtroende. 

Att sätta varje elev i centrum är faktiskt ingen omöjlighet, det kräver dock 

engagemang vilket ibland kan bli svårt att ge. Egentligen räcker det med en 

fråga till dem om just den eleven. 

 

Värdegrunden i skolan utgår egentligen utifrån eleverna. Det är deras ögon vi 

skall öppna genom att arbeta med etik i skolan idag. Genom att låta dem 

fundera över etiska dilemman och olika citat hjälper vi dem att förstå mer om 

medmänsklighet. Detta måste dock arbetas med kontinuerligt och inte vid 

temaveckor lite då och då. Att undervisa eleverna i kulturella skillnader hos 

människor likväl som våra olika religioner är av vikt. Vi måste hjälpa till att 
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öka förståelsen för varandra. Att utgå från Abraham för att visa hur vi alla 

kommer från samma ursprung är en bra start. 
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1 Inledning


”Vi diskuterar ingen liten fråga, utan frågan om hur vi bör leva” (Sokrates)


I mitt examensarbete har jag valt att skriva om värdegrunden. Anledningen till detta är den brist av respekt hos eleverna jag ser i skolorna idag. Skolmiljön skiljer sig idag markant från när jag växte upp. Jag är uppfostrad till att visa respekt och empati, det var en självklarhet och är fortfarande det för mig. Man ska bry sig om sin omgivning och vara tacksam för det man har. Alla gör vi klavertramp och det hoppar grodor ur munnen ibland, men då ber man om ursäkt och går vidare i livet. Man hade respekt för de vuxna i skolan och även sina kamrater.


Nu i vuxen ålder har jag jobbat en hel del inom skolan, både inom den kommunala sektorn och på friskolor. Den attityd som barn och ungdomar har gentemot varandra och vuxna skrämmer mig. Respekt för vuxna finns inte såvida inte den vuxne är oerhört sträng emot eleverna. Det finns ofta ingen värme och ingen empati emellan eleverna. Fraser som ”Jag tänker inte vara snäll förrän han är snäll mot mig”, har jag fått ofta fått höra. Redan som barn vägrar de ta första steget mot en vänlig relation. Ibland känns det som eleverna hellre har konflikter än relationer. Kanske är det vår media kultur som förmedlar bilden att konflikter är relationer, man behöver bara slå på tv: n så blir man matad av serier och ”realityshower” fyllda av konflikter. Som barn är det lätt att få den bilden att detta är fullständigt normalt. Förutom detta får jag känslan att barnen aldrig är nöjda och har svårt att glädjas åt varandra. ”I dagens samhälle är det ofta bättre att ha ett kallt huvud än ett varmt hjärta!”
 Idag lever vi i en värld där jaget är viktigast. Inte på ett positivt sätt utan ett negativt sätt, det är en mentalitet av ”jag ska … och jag struntar i de andra bara jag får …” Eller uttryck som ”ska han, ska jag!” Den millimeterrättvisa, med lätt övervikt mot sig själv, som vanligtvis finns hos barn finner man nu även hos vuxna. Vi lärare ska i denna värld lära barn att acceptera och respektera varandra. Det är på många sätt inte en lätt uppgift vi har framför oss, då tänker jag på att det är så många andra faktorer utanför skolan, ex. träning, kompisar och olika problem, som är viktiga i elevers liv. Dessa faktorer är viktiga för barn och tonåringar, allt annat är oväsentligt. Att då försöka undervisa vikten av att bry sig om andra kan vara svårt.


I skolan har vi ofta speciella teman som tar upp kärlek eller mobbing, dessa teman räcker en vecka och sen går vi över till något annat. Detta innebär att det tema de har fått i uppgift att tänka på under dessa veckor inte behåller sin vikt i elevernas tankar. För att det skall fungera med etik i skolan måste man lägga in dessa ämnen som en daglig fundering i den pedagogik man använder sig av. Om man läser kursplanen 2000 för religion upptäcker man att etiken har lika stor plats i religionsundervisningen som religioner har. Däremot går det inte att sätta betyg i ämnet etik lika lätt, man kan inte ha prov som betygsunderlag. Därför att etik handlar ofta om elevens åsikter och värderingar och de går inte att betygsätta.


1.1 Värdegrunden i en multikulturell skola


Idag ser även klasserna annorlunda ut än när jag gick i skolan. Idag lever vi i ett multikulturellt samhälle vilket är positivt på många sätt. Många nationaliteter och religioner samsas idag i skolor och arbetslivet. Sverige har blivit mer internationellt och vi har mer förståelse för andra kulturer.


I denna skolmiljö pratas det ofta och gärna om värdegrunden. Det är ett populärt uttryck i dagens skolor. Men vad är egentligen värdegrunden? Vad baseras den på?


VGC, värdegrundcentrum i Umeå, svarar på frågan om vad värdegrund är med en fråga; ”Skolans värdegrund kan sägas vara vårt samhälles svar på frågan: Hur skapas den grundläggande gemenskap som håller ett demokratiskt samhälle samman?”
 Därför frågar jag mig om skolans värdegrund är till för alla?


Värdegrundcentrum, VGC i Umeå, delar in värdegrunden i fem områden: ”demokrati, etik, jämställdhet, mobbing och mångkulturalism”.
 Jag har speciellt valt att titta på värdegrunden ur ett religionsfilosofiskt perspektiv, därmed kommer jag att koncentrera mig på etik och mångkulturalism.


Mitt arbete bygger på tidigare forskning omkring värdegrunden ur synpunkterna kristen etik och västerländsk humanism. Hur framställer man dessa synpunkter i en multikulturell skola där det finns elever som inte är kristna och delar våra värderingar? Genom mina egna erfarenheter har jag jämfört kommunala skolan med Montessoripedagogiken.


Jag har tittat på vad kristen etik och västerländsk humanism innebär och även hur VGC:s fem områden framställs i skolan idag.


1.2 Metod


I denna uppsats har jag försökt titta på hur den kristna etiken och den västerländska humanismen kan användas i en mångkulturell skola. Vad blir det för problem? Hur pass viktig är den kristna etiken och den västerländska humanismen när vi använder etik i skolan? Jag har försökt hitta svar hur man förutom mångkulturalism och etik kan arbeta med mobbing, demokrati och jämställdhet utifrån vår värdegrund. Jag vill förstå hur viktig värdegrunden är i skolan och hur man kan använda basen i värdegrunden för att lösa vanliga problem i skolan. Det är ett luddigt ämne även för rektorer och därför vill jag nysta i det mysterium värdegrunden är i skolvärlden.


I mitt arbete har jag använt mig av publicerade arbeten av forskare och pedagoger. Jag har särskilt använt mig av böcker som har tittat på värdegrunden ur ett kristet perspektiv. Följande böcker har varit av stort värde för mig i letandet av svar på mina frågor: Värdegrund och svensk etnicitet av Göran Linde, Etik och livsfrågor av Lars Rydberg, Livstolkning och värdegrund av Edgar Almén samt hemsidan www.VGC.umu.se.

Förutom böcker och Internet har jag haft mycket hjälp av min erfarenhet och den tur jag har haft att få arbeta både inom kommunala skolan samt friskola.


2 Undersökning


2.1 Värdegrundens grundtanke


”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på.


Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism (min kursiv) sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”


Föregående citerade stycke är en del av läroplanens, Lpo 94, syn på värdegrunden.


2.2 Värdegrunden i skolan


Vi har i Sverige många olika religioner och livsåskådningar. De tre största religionerna i Sverige är kristendom, judendom och islam. Det finns även hinduism och buddism, men inte i lika stor utsträckning. När jag frågar mig om värdegrunden är till för alla är det framför allt islam jag funderar över. Kristendom och judendom har i stort sett samma grundetik, genom att vi båda använder gamla testamentet och tio Guds bud i våra religioner. Det som skiljer är dock kristendomens tro på Jesus, men hans kärleks budskap finns även inom judendomen. Även om vi inte har samma traditioner i utövandet av våra religioner, finns där ett överseende med varandras traditioner.


Utövarna av islam och deras traditioner skiljer sig markant från våra kristna värderingar. Åtminstone anser vi i västvärlden detta. Kanske beror detta på att muslimer ofta, särskilt nu, utmålas som terrorister. Men också för att kristna och muslimer var fiender för länge sedan, under en lång tid. Även den stora invandringen har gjort oss kritiska mot muslimer och har hindrat oss från att lära oss förstå.


Det som skiljer kristendomen från islam är inte våra religiösa värderingar utan vår signaletik
, dvs. vår historia och kulturella skillnader. Det fascinerande är att både judendomen och katolicismen har haft samma motgångar i Sverige en gång i tiden. Det är viktigt att tänka på att en jude och en muslim som lever i Sverige utan sina kulturella resväskor, skulle leva precis som en kristen. Det är detta vi måste lära oss att förstå, våra skillnader ligger inte i våra religiösa värderingar utan i hur vi är uppfostrade som individer, även om detta blir speglat i religionen.


2.2.1 Kommunala skolan


De flesta skolor har idag en egen värdegrund. Alla är överens om värdegrundens vikt och betydelse men den ser dock inte lika ut i alla skolor. Detta beror på att varje skola måste finna den värdegrund som passar dem. ”Därför måste varje skola formulera konkreta begrepp, samt hitta en gemensam ram där dessa begrepp tolkas så lika som möjligt av elever, personal, föräldrar och det omgivande samhället.”
 Ibland kan en skolas värdegrund blandas med skolans regler och då står saker ”Inga huvudbonader” och ”privata leksaker och spel lämnas hemma”.
 Vid dessa tillfällen anser jag att man har missförstått värdegrundens viktiga meddelande. Värdegrunden är inte regler utan värderingar om hur vi bör vara som medmänniskor emot varandra. Om man på samma papper skriver att ”inga mobiltelefoner” och därefter ”alla får vara med”, kommer eleverna bara se förbudet, och inte bry sig om det andra. Därför bör man aldrig använda regler och ordet ”inte” tillsammans med värdegrunden när den presenteras för eleverna.


Ett annat problem som jag stötte på efter att jag bestämt mig för att skriva om värdegrunden var de luddiga svar jag fick på min fråga om vad den innebar. Elever som jag pratat med, av alla från åk 2 och upp till åk 9 som jag talat med på tre olika skolor kunde ingen tala om för mig vad värdegrunden var för något. Det var inte ett ord de hade hört.


Jag har även pratat med fyra rektorer om värdegrunden, två gav mig luddiga svar, en gav mig ett riktigt svar om vad det innebar och en erkände att det här med värdegrund, det var svårt. Även lärare tycker att värdegrunden var ett luddigt koncept. Det finns inga riktiga riktlinjer för hur en skola skall bygga upp en egen värdegrund. Personalen måste själva titta på vad de anser är viktigt med en värdegrund. Detta kan vara en av anledningarna att skolors värdegrund även innehåller regler. Detta medför att elever får en dålig bild av vad som är värdegrund. För dem blir det regler som säger vad de får och inte får göra. Det bästa sättet att lära eleverna om värdegrund vore att inte alls nämna ordet. Istället kan man ge dem olika etiska dilemman som de får tänka på och diskutera. På så sätt får de annat att tänka på, det blir värderingar utan regler.


2.2.2 Montessoripedagogiken


Vissa skolor har värdegrunden redan klar i sin pedagogik. Friskolor som följer t.ex. Maria Montessoris pedagogik har en värdegrund inbyggd i grundtanken med skolan. Maria Montessori ansåg att barnen var grunden till ett fredligt samhälle. Respekt och vänlighet är viktigt i hennes tankar. Eftersom barnen inte har läroböcker i alla ämnen utan använder praktiskt material lär de sig att ta hänsyn, vänta på sin tur och att samarbeta. Detta är tre punkter som inte alltid är lika naturligt i en kommunal skola. Detta kanske anses som en orättvis bild av skolan, men efter att ha arbetat inom kommunala skolor och med Montessoripedagogik ser jag en markant skillnad på hur eleverna beter sig mot vuxna och andra elever. Man kan säga att en dålig dag på en Montessoriskola är en vanlig dag på många kommunala skolor. Det betyder inte att man kan låta bli att undervisa i etik. Hur man skall bete sig är ett vanligt problem i alla skolor. Som jag nämnt tidigare så utgår kursplanerna och betygskriterierna 2000 att i ämnet religion skall etik och moral ha lika stor plats i undervisningen som religionsundervisningen. Däremot är religionsundervisningen viktig för att vi skall förstå hur andra, utöver västerländska kulturer, lever och tänker. ”Vi ser inte våra egna särdrag så länge de är de enda vi varit i kontakt med. Det finns i alla kulturer ett antal omedvetna självklarheter. I mötet med andra kulturer blir vår egen medveten om andra. Därför kan vår värdegrunds innehåll inte bli tydligt utan en jämförelse med andras grundläggande värden (min kursiv).”
 Detta är positivt i det mångkulturella samhälle vi lever i idag. Vi får en chans att lära känna andra kulturer på nära håll. Det är populärt att säga att i mötet med andra växer du som människa. Det finns inte många platser i Sverige där man möter så många kulturer som man gör i en mångkulturell skola. Om man ger eleverna en chans att lära sig och förstå varandra och varandras kulturer på ett positivt sätt kommer de verkligen att växa som människor. Deras människosyn kommer att i många fall att förbättras. ”Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan bör heller inte sträva efter att göra dem lika. När de lämnar skolan bör de göra det med bibehållen individualitet och särprägel och med en uppövad förmåga att respektera individualiteten hos andra människor.”
 (Regeringens proposition 92/93:220)


I boken ”Var går gränsen”
 tar författarna upp ”den kompletta värdegrunden”.
 Denna innehåller värdegrundsbegrepp som respekt, ansvar, trygghet och arbetsglädje. Detta är lyra begrepp som är viktiga och centrala inom Montessoripedagogiken. Barnen ”blir tidigt introducerade till detta i sitt arbetssätt genom att de får ta ansvar för sitt eget arbete och det leder till lugn och harmoni i klassrummen. De lär sig att behandla sina klasskamrater som de själva vill bli behandlade, de säger inte fula ord till varandra utan uppmuntrar varandra istället. De får tidigt lära sig att alla har samma rättigheter inom skolområdet (och utanför, men där finns inte samma regler och rutiner och barn anpassar sig efter miljö). På Sandvikens Montessori skola har klasserna tillsammans med sina respektive lärare gjort ordningsregler för hur de anser att en bra klass bör vara. De har ”reglerna” inramade fint i klassrummet och eleverna har även illustrerat en egen bok med dessa regler. De har även regelbundna samtal om hur man bör vara emot varandra. Genom att arbeta efter Maria Montessoris pedagogik har de byggt upp den kompletta värdegrunden, allas lika värde.


2.2.3 Den etik som förvaltas av kristen tradition


VAD är kristen etik? Kan man definiera en kristen etik?


I ordet etik finner vi våra värderingar, hur vi förhåller oss till situationer och personer. Många av våra värderingar tar vi som självklara i vårt samhälle, t ex att om vi blir sjuka så får vi hjälp, får vi fel på bilen får vi hjälp. Med andra ord så behöver vi inte lösa sådana problem själva.


Värderingar som innebär att vi skall ta hand om varandra och inte göra varandra illa bygger på den kristna etiken. Vi har byggt vårt samhälle med våra lagar som byggstenar och med Jesus ord och det kristna budskapet som cementen som håller allt samman. För oss som lever i detta samhälle är det ingenting som vi tänker på. Men för andra som tillhör andra kulturer med andra värderingar blir det ibland svårt att ta in. Byggstenarna är ofta detsamma i de flesta kulturer med cementen är inte alltid lika. Då undrar jag: är andra kulturer och religioner fel? Står de för andra värderingar som inte passar? Det blir entydigt när man ringar in just kristen etik. Men det är trots den som byggt upp vårt samhälle.


För mig är Jesus bergspredikan det centrala i kristen etik. Där talar han om hur vi skall vara mot varandra. Detta har fått en central roll i vårt tänkande. ”‘älska din nästa som dig själv’ Detta är kärnan i den kristna etiken. Ett kristet liv är ett liv i kärlek.”
 Detta är alltså en del av basen för värdegrunden. Det är inte lätt att lära ut detta i ett samhälle som är så egoistiskt som vårt är idag. Att man skall hjälpa andra utan att förvänta sig att bli belönad är också av vikt i den kristna etiken. Dessa tankar tog Maria Montessori till sitt hjärta och använde i sin pedagogik.


Ett tänkesätt i den kristna etiken som blir till problem i värdegrunden är ”att vända andra kinden till”.
 Det är ett fint tankesätt men när det kommer till mobbing passar det sig inte. Den skulle innebära att den som blir mobbad helt enkelt skulle finna sig i det och godta mobbarnas glåpord och slag.


2.2.4 Andra religioners etik


I varje religion finns det en centraletik och en signaletik.
 Centraletiken har i stort sett samma budskap i alla religioner, dvs. den gyllene regeln:

”Vad du inte vill att andra skall göra mot dig skall du inte göra mot dem.” (kristendom)


”Hurt no others in ways you yourself would find hurtful.” (buddism)

”Do not unto others what would cause you pain if done to you.” (hinduism)


”What is hateful to you, do not do to others.” (judendom)


”No one of you is a believer until he desires for his brother that which he desires from himself.” (islam)


Detta passar bra in när vi tittar på värdegrunden. Den kristna etiken har i stort samma centraletik som andra religioner. Alla religioner grundar sig på kärlek och att man skall vara så god som möjligt. Att sätta sig själv i andra rummet och andra i första rummet är ett vanligt tankesätt.


”Problemet” ligger däremot i signaletiken, det är föreskrifter om hur vi ska se ut och hur vi leva. Judendomen, islam och hinduismen (sikherna) är religioner som alla har en starkt utpräglad signaletik. Det är också religioner som har varit hårt prövade under årens lopp. Vilket med all sannolikhet har inneburit att de fått en så pass stark signaletik. Signaletik är föreskrifter om hur långt håret skall vara, hur vi får vara klädda, vad vi får äta etc. Det är även levnadsregler om sex före äktenskapet, homosexualitet osv. Dessa föreskrifter är viktiga för sammanhållningen i gruppen, den skapar en identitet. Den har inte alltid sin grund i religionen utan i kulturen. Det är år av värderingar och levnadssätt på den plats man bor. Däremot blir de religiöst bundna om parterna lever i minoritet i en annan kultur. ”Trots att buden är hämtade från den omgivande kulturen, kommer de i en sådan situation alltid att uppfattas som religiöst påbjudna eller rentav grundläggande för religionen.”
 Som exempel på detta kan vi ta diskussionerna om att kvinnor från mellanöstern vill dölja sitt hår när de går ut. Många anser att detta är en del av deras religion, dvs. islam. Det stämmer inte utan är en kulturell företeelse. Detta gäller alla religioner i mellanöstern inklusive kristendomen, det står inte skrivet i Koranen att kvinnan skall dölja håret, däremot står det skrivet i Bibeln!
 I kristendomen anses de vara tidsbundna regler som är ogiltiga i dagens samhälle. För de muslimska invandrarna är detta en kultur som blir viktig när de är i minoritet och får därför en religiös innebörd.


Om en grupp blir en minoritet av en anledning, de kanske har flytt eller deras land har blivit invaderat, blir denna signaletik så pass viktig att den blir en del av det religiösa livet och tänkandet. Det blir en mall för vem man är. I vissa länder som Sverige kan detta leda till problem när ungdomarna i familjen bryter mot dessa regler. De äter förbjudet kött och bryter mot andra föreskrifter. Därför kan det få stora konsekvenser eftersom de bryter mot regler som är av oerhörd vikt för familjen på grund av känslan att få bibehålla sin identitet. Hade familjen levt under normala omständigheter skulle inget av detta bli problem av samma vikt. I dessa fall har signaletiken fått större konsekvenser än de är värda. Signaletiken är de traditioner som vi bär med oss för att inte tappa bort vår identitet. Det vi glömmer att värdera är att det trots allt är centraletiken som är det viktiga i religionen.


Våra religioner, kristendom, islam och judendom, kommer alla från samma ursprung, Abraham. Därifrån kommer namnet Abrahams barn som är en populär benämning på dessa religioner. Det är också en bra språngbräda i arbetet för en ökad förståelse för varandra och varandras religioner. Att få vet att vi delar vårt ursprung hjälper många att få en större tolerans för varandras religioner och kulturer.


2.2.5 västerländsk humanism


”Humanism, en filosofisk inställning som bygger på antagandet att mänskligheten är det viktigaste av allt som existerar och att det inte kan finnas någon kunskap om en övernaturlig värld, om en sådan skulle finnas.”


”Den människosyn som lagarna för arbetet med barnen, i barnomsorg och skola bygger på kallas för den humanistiska.”


Den västerländska humanismen grundar sig framför allt på filosofers tänkande från antiken, renässansen, upplysningen och 1800-1900-talet. Bland dessa filosofer som har grundat tankar om humanism bör vi nämna Protagoras, Platon, Erasmus av Rotterdam (som var motståndare till Martin Luther) och moderna existentialister som Kierkegaard och Fromm. Hur vi är som människor och utvecklas vidare är en viktig del i filosofernas tankar. Om man tittar på existentialisternas filosofi så kan den samlas i meningen: ”Det humanistiska i alla dessa skrifter är tron på människans frihet och godhet.”


Den markanta skillnaden mellan kristen etik och västerländsk humansim är att etiken grundar sig på vår tro av en högre makt. De etiska reglerna bygger på vad vi tror att vår Gud har sagt oss i t ex de tio budorden. Den västerländska humanismen grundar sig på vad människan har bestämt. Inom humanismen finns inte tron på en högre makt utan tron på människan är det centrala. Idag är fortfarande tankarna från upplysningen oerhört starka. Då grundades tankarna om jämlikhet och individens frihet. Två grundtankar som även benämns i beteckningen av värdegrunden.


Man kan säga att signaletiken är problemet när det gäller den västerländska humanismen. Det är här våra största motsättningar lever. Det är ju så att vi väljer ut våra bästa sidor och andras värsta sidor för att få ett större nationellt och kulturellt självförtroende. Vi vet ju att invandrare från mellanöstern har oerhört svårt med vår västerländska livsstil, vi anses vara omoraliska. Däremot anser vi att deras tankar och levnadssätt är odemokratiska. Detta bygger på fördomar som vi samlar på oss för att framställa vår livsstil som den rätta. Detta är inget nytt och det leder sällan till något gott, ”seklers fördomar ligga till grund för motsättningar och våldsdåd med rasistiska förtecken”.
 Vi försöker leva efter våra egna ideal men det är av stor vikt att vi lär oss om andras kulturers ideal för att motverka dessa motsättningar. Man menar något positivt när de säger ”västerländsk humanism” men vi måste också lära oss att förstå andra kulturers livsfilosofier. Det finns trots allt många svenskar vars värderingar inte baserar sig på ”kristen etik och västerländsk humanism”.


2.3 Hur tar olika värdegrunder sig uttryck, ifråga om:


2.3.1 Demokrati


Sverige är ett demokratiskt land. Alla skall få vara med och bestämma och alla har en chans att göra sig hörd. Vi vill att detta skall finnas även inom skolan. Vi har elevråd och klassråd där eleverna får göra sin röst hörd. Ibland är vi demokratiska på ett negativt sätt, Jantelagen är ett bra bevis på detta. Ingen får vara bättre än någon annan, man får inte vara förmer. Det är ofta man ser elever som nästan ber om ursäkt för att det har gått bra på ett prov. Där har vårt samhälle gått till överdrift många gånger.


Det är inte överallt i världen som man har demokrati och det är inte alla familjer som lever i demokrati inom familjen. Många flyktingar som kommer till Sverige flyr från diktaturer där de blir förföljda för sin tro eller etniska ursprung. Många familjer som lever i Sverige idag har inte ett demokratiskt tänkande i sin familj utan det är en person som bestämmer. För dessa barn kan vår demokratiska skola vara en chans att revoltera. Skolan kan kännas som ett slott fullt av friheter. Däremot vill jag inte säga att skolan är helt demokratisk. I klassrummet är det läraren som styr, det är läraren som har sista ordet och som talar om hur det skall vara. Ibland kan det vara lärare som vill att eleverna skall känna sig avslappnade i klassrummet och vid dessa tillfällen kan det, om eleverna får bestämma för mycket, leda till anarki. Demokrati är också gemensamma regler som vi alla skall följa. Dessa regler kanske är lättare att följa om alla har varit med att bestämma dem. Det är av vikt att elever lär sig hur man sätter upp lagar och regler och var gränsen går för vad som bör tillåtas och inte.


2.3.2 Etik


”Etik - filosofiska reflektioner om hur vi bör leva och därmed om vad som är rätt eller orätt, gott eller ont, bör eller inte bör göras, plikt och andra begrepp av detta slag.”
 Inom värdegrunden är etik a och o. Tyvärr kommer läran om etiken fram på fel sätt i många skolor idag. Vi väljer att tala om för eleverna vad de inte får göra istället för att tala om vad de får göra. Då blir etiken regler av ett annat slag än det egentligen är. Det borde inte bli så eftersom även detta är etik, men eftersom vi pratar om elever som fortfarande lär sig om livet blir förbud ett sätt att använda sig av dem till revolt. Jag anser att istället för att tala om för eleverna hur de skall vara kan man ge dem dilemman att fundera över. Få dem att tänka på hur de skulle vilja att andra borde vara emot dem. Idag, mer än någonsin, behöver elever lära sig att de måste bete sig mot andra så som de vill att andra skall vara emot dem.


2.3.3 Jämställdhet


Det är väldigt populärt med jämställdhet i skolorna idag. Det pågår många projekt som innebär detta, pojkar och flickor på lika villkor. Daghemmen Tittmyran och Björntomten utanför Gävle är två exempel på hur frågan om jämställdhet kan aktualiseras. I Sollefteå har Ulrika Auno och Kerstin Brandelius-Johansson arbetat med ett projekt om jämställdhet som heter; Stärk och utveckla eleven.
 Personligen har jag aldrig funderat så mycket på jämställdhet mellan könen, men det jag finner positivt med dessa projekt är den förståelse pojkar och flickor får för varandra. Det vet vi ju allmänt att könen pratar två olika språk, det är ju bra om vi får lära oss att förstå varandra!


Att som utländsk elev och föräldrar till utländska elever komma till en svensk skola kan denna bit av värdegrunden på många sätt vara till problem. Deras värderingar om jämställdhet överensstämmer inte med våra och detta leder ofta till revolt i familjer där flickorna vill leva efter svenska värderingar och familjen motsätter sig detta. Det är denna kulturchock som ställer till mest problem i skolan och samhället idag. Vår strävan efter en större förståelse mellan könen, kan leda till problem hos elever med annan kulturell bakgrund. Samtidigt måste vi få sträva efter vad vi anser är viktigt för en framtida gemensam skola. Om vi kunde öka förståelsen mellan könen minskar vi framtida motsättningar i samhället.


2.3.4 Mobbing


”Du har ett värde blott och bart utifrån det faktum att du dr. Ditt värde finns där och kräver respekt inte för vad du gör, vad du kan eller för vad du vet, utan blott och bart på grund av att du är.”


En av värdegrundens viktigaste uppgifter är att förhindra mobbing genom att få eleverna att förstå hur en medmänniska skall vara. Detta låter fint och är underbart när det fungerar, men tyvärr är vägen dit lång. Idag matas barn tidigt om hur viktig just det barnet är och hur värdefullt han/hon är. Detta kan ofta leda till problem eftersom barn inte kan urskilja på sådant som vuxna kan. Om vi tar barnkonventionen som exempel, den innehåller barns rättigheter. När den introduceras till barn så ser de ofta bara till sina egna rättigheter och sina behov. De kan inte förstå att det finns barn arbetare i Kina som behöver dessa rättigheter, kanske mer än ett svenskt barn behöver. Det är oftast denna brist på förståelse och brist på empati som föder fram mobbingen. Därför är det viktigt att barn tidigt får en förståelse att andra har samma rättigheter och behov som de har. De måste också lära sig att respektera andras behov likaväl som att andra skall respektera deras. Det är dock så att det alltid kommer att finnas de som måste vara dumma mot andra för att bekräfta sig själv. Ofta vid dessa tillfällen ligger det så mycket bakom att det är svårt för skolan att hjälpa eleven.


På många skolor arbetar personalen med kompissamtal, som bygger på boken ”kompissamtal” av Edling. Detta är ett arbetssätt där eleverna får träna att tillsammans prata om konflikter som varit under veckan. Det är även vanligt att eleverna får ge beröm till varandra, vilket stärker självkänslan och man måste se det positiva med klasskamraterna. Att ge beröm har alltid fungerat, hur irriterade de än är på någon i klassen hittar de alltid något positivt att säga. Kompissamtal är vanligast på låg och mellanstadium men skulle vara lika användbart på högstadiet, men då kanske i mindre grupper.


2.3.5 Mångkultur


”Kulturen bygger inte på objektiva fakta utan på seder, fördomar, erfarenheter, tro, färdigheter, vanor, moralbegrepp, rättsföreställningar, spontan tolkning och så kallat sunt förnuft som människor förvärvar som samhällsvarelser.”
 Det som främst blir ett problem i ett mångkulturellt samhälle är värderingskonflikter. I en invandrarfamilj är familjen centrum, familjerna är ofta stora, med far- och morföräldrar, syskon och kusiner. De tar hand om varandra och stöttar varandra. Ofta bor alla mycket nära varandra. Jag fick en gång höra att i invandrarfamiljer hittar man aldrig någon boende på gatan och det är sant.


Jag skulle vilja säga att detta inte riktigt passar in på oss svenskar, även om vi allt som oftast älskar våra familjer. Det som däremot präglar oss är vårt behov av att visa att vi klarar oss själva. Vi måste vara självständiga. Vi har nog en del att lära av andra kulturer när det gäller att ge utan att kräva någonting tillbaka.


Vi skall som lärare lära barn att utvecklas ”med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”


Artikel 29 i FN: s barnkonvention säger följande om barns kulturella utveckling i skolan:

”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att:


(a) utveckla barnet fulla möjligheter ifråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga;


(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer som uppställts i Förenta nationernas stadga;


(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egna kulturella identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och ursprungslandet nationella vården och för kulturer som skiljer sig från barnets egen;

(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar; (Min kursiv)

(e) utveckla respekt för naturmiljön.”


2.3.6 Vanliga problem med mångkulturella skolor


Ing-Marie Parszyk skriver i boken ”Värdegrund och svensk etnicitet” om de problem som kan uppstå mellan olika kulturer. Ett vanligt problem som hon tar upp och som jag ofta stött på är Problemet med att hålla tider. Vi svenskar lever efter klockan, börjar skolan 08.00 är man där då, om inte anses man slarvig. Andra kulturer har inte denna slaviska klockregel. På så vis kommer ofta invandrarbarn (och svenska) ofta för sent till skolan. Då många skolor har uppföljning för elever som kommit för sent ofta och missat lektioner kan det bli konflikt med familjen. De har ofta egna lösningar för hur detta kan lösas men eftersom vi vill ha två olika lösningar kan det vara svårt att kommunicera med varandra.


Ett annat problem som är vanligt i mångkulturella skolor är föräldrars krav på sina barn. De förväntar sig att skolan skall vara mycket tuffare än den egentligen är. Många elever får ta hem mer läxa än som förväntas av dem i skolan. Föräldrarna kräver att deras barn skall ha högsta betyg i akademiska ämnen. Som lärare är det då svårt att förklara för föräldrar att det är mer i skolan som är viktigt än de akademiska ämnena. Det leder till en press på både elever och lärare som inte är hälsosam. Kontakt med föräldrar för en större förståelse vad man har för mål i skolan är därför oerhört viktig.


Eleven i centrum är ett populärt uttryck i dagens skola. Detta kan vara ett positivt sätt att bedriva undervisning om det utförs på rätt sätt. Vi har i dagens skolor många olika sorters individer som alla vill ha uppmärksamhet på ett eller annat sätt. Klasserna är dock så pass stora idag så det kan vara svårt att hinna se varje elev varje dag. Det är lätt att man bara ser de som beter sig dumt, de som har lärt sig att dålig uppmärksamhet är bättre än ingen alls. De tysta och lugna får ta steget tillbaka och de kan vara dem som behöver lärarens uppmärksamhet mest. Att ta sig tid att prata med alla elever varje dag kan leda till en lugnare och mer harmonisk klass.


3 Avslutning


Värdegrunden är bland det viktigaste vi har inom Skolan idag. Vi behöver detta för att finna harmoni tillsammans med eleverna. Det vi måste ta till oss är den människosynen vi lärare har och använder oss av. Hur beter vi oss och vad lär vi egentligen eleverna idag? Läraryrket har inte en särskild etik och när vi pratar om värdegrund är vi då överens om vad egentligen detta ord innebär? Skolor får fria händer att bygga sin egen värdegrund, vilket inte är ett lätt arbete. Det gäller nämligen för skolan att visa en enad front inför elever och föräldrar och det är inte alltid det lättaste.


Det vi främst är överens om är att eleverna bör förstå och kunna visa empati. Oavsett kulturell bakgrund är det viktigt att kunna ta hänsyn och visa kärlek emot sina medmänniskor. Alla skolor vill förhindra mobbing eftersom det är bland det grymmaste som finns och det ger men för livet. Idag finns det inte många skolor som inte har ett utarbetat mobbingprogram. Däremot är det svårt att förhindra mobbing. Arbetet bör starta tidigt i åldrarna och det är av vikt att det fortsätter i senare årskurser. Förbud finns, men det borde arbetas mer kontinuerligt med etiska frågor för att få upp en förståelse för vad etik egentligen är. Vi måste öka förståelsen för varandra och varandras kulturer i skolan.


I Sverige idag har vi många olika sorters människor och kulturer. Vi lever efter olika religioners lagar och vi tillber olika gudar. Men är det verkligen så i grund och botten? Vi har tre stora religioner i västvärlden just nu, Det är Islam, judendomen och kristendomen. Alla tre härstammar från Abraham i gamla testamentet och kallas därför med ett gemensamt namn för Abrahams barn.
 Att ge eleverna en insikt i dessa existentiella frågor om deras ursprung ger också dem en förståelse för varandra. Har vi inte då en gemensam värdegrund och en gemensam Gud? Mänga gånger ligger inte problemet hos eleverna utan problemet kommer ofta hemifrån. För att detta skall fungera gäller det att ha elevernas familjer med sig i sitt arbete. Tyvärr är det så att många skolor idag arbetar i motvind när de jobbar med värdegrunden. Detta på grund av att de värderingar vi vill vidarebefordra till eleverna inte alltid följs upp hemma. Det är lika viktigt att föräldrar är införstådda i skolans värdegrund som eleverna bör vara. Vi skall kunna fråga elever, lärare och föräldrar på en skola vad värdegrund är och vi skall få ett svar.


Att världen förändras och att värdegrunden kommer utvecklas därefter är förståeligt, men allas lika värde bör alltid finnas kvar. Likaså den gyllene regeln, av alla regler som finns i skolan är denna den viktigaste och bör så förbli.


Skolan ser inte ut idag som den gjorde när jag gick men för den delen behöver inte empatin och värmen elever och lärare emellan försvinna. De regler som fanns när jag gick i skolan finns än idag. Däremot har samhället förändras drastiskt. Det är mer stress, man har inte tid med samma familjesaker längre vilket leder till mer tv och mer tv spel för barnen. Med tanke på vad som visas på tv på barnvänlig tid är det inte så konstigt att eleverna söker konflikter med varandra och vuxna. Detta leder till dagliga konflikter i skolan och hemmet för eleven. Det är även ett sätt att få uppmärksamhet, dålig uppmärksamhet är bättre än ingen alls. Att öppna en kommunikation med eleverna och hjälpa dem att hjälpa sig själva är en lång process. Den är däremot värd arbetet eftersom det leder till mer harmoniska elever med ett bättre självförtroende. Att sätta varje elev i centrum är faktiskt ingen omöjlighet, det kräver dock engagemang vilket ibland kan bli svårt att ge. Egentligen räcker det med en fråga till dem om just den eleven.


Värdegrunden i skolan utgår egentligen utifrån eleverna. Det är deras ögon vi skall öppna genom att arbeta med etik i skolan idag. Genom att låta dem fundera över etiska dilemman och olika citat hjälper vi dem att förstå mer om medmänsklighet. Detta måste dock arbetas med kontinuerligt och inte vid temaveckor lite då och då. Att undervisa eleverna i kulturella skillnader hos människor likväl som våra olika religioner är av vikt. Vi måste hjälpa till att öka förståelsen för varandra. Att utgå från Abraham för att visa hur vi alla kommer från samma ursprung är en bra start.
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