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Inledning
Begreppet värdegrundad verksamhet syftar i Norrköping till att 
skapa fokus på värdegrundsarbete som en viktig del av det samlade 
uppdraget. Arbetet ska leda till att barn och ungdomar i allt högre 
grad känner sig trygga i våra verksamheter och får möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Barn 
och ungdomars rättigheter utifrån skollagen, diskrimineringslagen 
och barnrättslagen (barnkonventionen) ska utifrån begreppet 
värdegrundad verksamhet förtydligas för att arbetet ska kunna 
följas och utvärderas. 

Värdegrundad verksamhet beskrivs utifrån ett antal fokuspunkter 
som kommer att följas av huvudman över tid. Verksamheter 
som bedömer sig så som värdegrundade förväntas omfatta 
samtliga gällande styrdokument samt utifrån angiva fokuspunkter 
och förväntade ansatser löpande kunna visa på sitt arbete. 
Fokuspunkterna omfattar ett antal konkreta genomföranden 
medan ansatser anger en strävan, en framåtsyftande mening som 
synliggörs men möjligen inte låter sig tydligt mätas.

Förskolor och skolor samt fritidsgårdar omfattas av 
värdegrundad verksamhet 
Förutom de verksamheter som omfattas av skollagen såsom 
förskolor, skolor och fritidshem ingår även fritidsgårdarna i denna 
ansats. Till del omfattas fritidsgårdarna av skollagen vilket då 
gäller 10-12 års-verksamheten. I Norrköping väljer fritidsgårdarna, 
utifrån perspektivet ”barns bästa” och i syfte att skapa 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, att låta även öppen 
ungdomsverksamhet utgå från skollagens värdegrund och krav på 
aktiva åtgärder gällande kränkningar. Diskrimineringslagen är en 
självklar utgångspunkt även för fritidsgårdarnas arbete.

All personal omfattas av värdegrundad verksamhet
Alla som arbetar i förskolor, skolor, öppen 10 -12 års verksamhet 
och öppen ungdomsverksamhet på fritidsgårdar omfattas därmed 
av skollagen och diskrimineringslagen. Detta betyder att all personal 
som tillhör utbildningskontoret omfattas av anmälningsplikt 
gällande kränkningar. På samma sätt omfattas all personal, om än 
tillfälligt arbetande, i dessa verksamheter av skollagens värdegrund. 
Förutom utbildningskontorets personal omfattas även alla andra 
yrkesgrupper som arbetar i verksamheterna som till exempel 
städpersonal och kostenhetens personal.
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Värdegrundad verksamhet i 
Norrköping
Värdegrunden i förskolor, skolor  
och fritidsgårdar

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och 
ungdomar ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De 
ska kunna påverka sin egen situation i verksamheten genom 
delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för 
att aktivt kunna verka i demokratin. De grundläggande värden 
som förskolans, skolans och fritidsgårdars värdegrund omfattar 
ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar 
på.

Arbetet med värdegrunden handlar i praktiken om att utveckla 
ett förhållningssätt. Förhållningssättet ska bygga på grund- 
läggande demokratiska värderingar och genomsyra den  
pedagogiska vardagen såväl i undervisning/verksamhet som i alla 
formella och informella möten och aktiviteter. Arbetet handlar 
om att skapa strukturer och rutiner för att säkra barns rättig- 
heter såväl generella rättigheter som de rättigheter elever till-
skrivs i skollagen.

Att redan som yngre barn känna, trygghet i och tilltro till, att 
vuxna reagerar på alla kränkningar skapar en känsla av värde. 
Ett värde barnen sedan kan tillskriva andra. Den tryggheten och 
känslan blir del av den goda relationen mellan barn och  
pedagog. Just den känslan av värde förväntas leva vidare och 
förtydligas i förskolor, skolor och på fritidsgårdar i Norrköping.

Skolans uppdrag är att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Skolan ska gestalta och tillämpa värde-
grunden i all sin verksamhet. För att tydliggöra det kan man 
använda orden om, genom och för. Barn och ungdomar ska 
utveckla kunskaper om till exempel jämställdhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter. Barn och ungdomar ska också inhämta 
och utveckla kunskaper och värden genom att lärare och annan 
personal tillämpar demokratiska arbetssätt och genom att främja 
allas lika rättigheter och möjligheter samt arbete mot  
diskriminering och kränkande behandling. Barn och ungdomar 
ska också, som en del av värdegrundsarbetet, utveckla  
förmågor för att aktivt kunna verka i ett demokratiskt samhälle. 
Det innebär till exempel att kunna vara källkritisk och formulera 
en ståndpunkt.

Värdegrunden omfattar:

• Människolivets okränkbarhet

• Individens frihet och integritet

• Alla människors lika värde

• Jämställdhet mellan könen

• Solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. 
All personal ska också främja aktning för människans 
egenvärde och vår gemensamma miljö.
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Barnkonventionen som lag

Det framgår tydligt i till exempel skollagen och läroplanerna att 
de demokratiska värdena – elevernas delaktighet och inflytande 
– ska vara lika centralt som kunskap i olika skolämnen. 
Skollagens skrivningar om delaktighet och inflytande i skolan 
grundar sig i sin tur på artikel 12 i FN:s barnkonvention som 
bland annat slår fast barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter 
alla.

Barnkonventionen som lag innebär att barnkonventionen ska 
finnas med som grund i alla beslut som berör barn och i alla 
möten och aktiviteter. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, 
varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn 
ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta 
med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det 
går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa den 
helt skild från de andra. Man brukar tala om att konventionen är 
”hel och odelbar”.

De fyra grundprinciperna
Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur 
helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra 
grundprinciperna. När du läser alla övriga artiklar ska du läsa 
dem med grundprinciperna ”som glasögon”. 

• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. 
Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla 
barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

• Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första 
hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 
Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare 
och har analyserats mer än något annat begrepp i 
barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras 
i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt 
och erfarenhet. 

• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och 
utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska 
hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och 
sociala utvecklingen.

• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina 
åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom 
eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets 
ålder och mognad.
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Fokuspunkter och ansatser

Vi verkar aktivt i för att skapa trygghet och  
ro för varje barn och ungdom

• Pedagogerna och ledarna är tydligt förankrade i en gemensam 
värdegrund - en dokumenterad samsyn råder:

”Det förebyggande arbetet med normer och värden är 
centralt för att skapa en god lärandemiljö och barn och 
ungdomar måste ges möjlighet att delta i utformningen av 
denna” Skolverket.

• Gemensamma regler är framtagna i samverkan med barn och 
ungdomar: 

”Gemensamt framtagna ordningsregler kopplat till att det 
råder en samsyn kring värderingar och överenskommelser, 
innebär större respekt för reglerna. För att fylla sitt syfte 
behöver ordningsreglerna förankras i och kopplas till ett 
värdegrundsarbete som genomsyrar hela verksamheten och 
som alla känner ett gemensamt ansvar för” Skolverket.

Värdegrundad verksamhet

•  Vi verkar aktivt för att skapa trygghet och ro för varje barn och ungdom

• Vi utvecklar värdegrundad verksamhet för barns och ungas bästa

• Vi står för värdegrunden i läroplanen och reagerar alltid när någon kränks eller diskrimineras 

• Vi pratar ”som om alla vore i rummet” och tar avstånd från nedvärderande tal om barn, ungdomar och vuxna

• Vi levandegör barnkonventionen på ett systematiskt sätt

Skolverket utifrån skolenkäten:

• Elever som upplever att personalen reagerar och agerar mot 
kränkningar känner sig tryggare 

• Elever som anser att det råder respekt mellan lärare och elever 
känner sig tryggare

”En faktor som framstår som viktig för att skapa trygghet 
hos eleverna tycks vara att de vuxna reagerar när de får reda 
på att en elev varit elak mot en annan elev. Skolenkäten 
visar att elever känner sig tryggare i skolan när de upplever 
att vuxna reagerar mot kränkningar än de som inte svarar 
så. I analyserna kan man också se att elever känner sig mer 
trygga på skolor där elever och lärare på skolan respekterar 
varandra” Skolverket.
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Vi utvecklar en värdegrundad verksamhet  
för barns och ungas bästa 

• Perspektivet barns bästa finns med i alla beslut som fattas i 
verksamheten. Hur detta genomförs och säkras bestäms av 
verksamheten. Arbetet ska finnas beskrivet i skrift och vara 
känt på enheten.

• Värdegrundsarbetet synliggörs och gestaltas konkret och 
regelbundet. Utifrån detta förväntas alla barn och ungdomar 
känna till värdegrundsarbetes innehåll och på olika sätt vara 
delaktiga i arbetet och verksamheten i stort.

• Förskolan, skolan och fritidsgården har en gemensam vision 
som barn och ungdomar samt vårdnadshavare (beroende av 
verksamhet) känner till.

• Barn och ungdomar känner till sina rättigheter som finns 
tydligt nedskrivna och tillgängliga. 

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och 
vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande 
över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 
del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas 
informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna 
för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 
mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till 
frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande 
över utbildningen.”  Skolverket, 2011a, s. 1.

• Elevråd och klassråd och/eller möten i andra forum för 
gemensamma beslut genomförs regelbundet.

• Högstadiet har elevskyddsombud.

• Barn och ungdomar är delaktiga i framtagandet av regler och 
likabehandlingsplan.

• Barn och ungdomar rättigheter ifrågasätts inte utifrån deras 
eventuella egna tillkortakommanden .

• Förekommande och utifrån styrdokument godtagbara 
disciplinåtgärder är kända av barn och ungdomar likväl som av 
vårdnadshavare (beroende på verksamhet).

• Undervisning och verksamhet bedrivs i demokratiska 
arbetsformer vilket innefattar att barn och ungdomar löpande 
ges tillfälle att utvärdera undervisningen och verksamheten. 

”Ett öppet och tillåtande klimat mellan lärare och elever är den 
viktigaste faktorn för elevers demokratikunskaper. Det är inte 
enbart kunskaperna som förbättras, samtalen utvecklar också 
elevernas demokratiska förhållningssätt till andra människor.”  
Skolverket

Höga förväntningar ses som betydelsefullt för lärande och 
utveckling. För att möjliggöra detta förhållningssätt ges personalen 
tillfälle till förståelsefördjupande samtal i syfte att få syn på 
tankemönster som kan utgöra hinder. På detta sätt förankras en 
föreställning om det kompententa barnet och en gemensam tilltro 
till alla barns utvecklingsmöjligheter. 

• Goda relationer mellan barn/elev/ung och pedagog/ledare 
kan skapa en salutogen utgångspunkt och synliggöra 
förmågor och möjligheter vilket sedan kan möjliggöra höga 
förväntningar.

Vi står för värdegrunden i läroplanen 
och reagerar alltid när någon kränks eller 
diskrimineras 

• Aktiva åtgärder gällande att motverka kränkande behandling, 
diskriminering och trakasserier (alla diskrimineringsgrunderna) 
planeras och genomförs. Arbetet följs och dokumenteras 
löpande. Med aktiva åtgärder menas framförallt främjande 
och förebyggande arbete. Arbetet mot kränkande behandling 
beskrivs i den årsvis upprättad ”plan mot kränkande 
behandling” (Lokal mall för denna plan finns)

• Alla kränkningar utreds, åtgärdas och anmäls till chef/
huvudman.

• Alla i verksamheten känner till hur man anmäler. Närmaste 
chef ansvarar för att denna kunskap finns.

• Alla barn och ungdomar och vårdnadshavare är informerade 
om möjligheten att kontakta det lokala barn och elevombudet.

Vi pratar ”som om alla vore i rummet” och 
tar avstånd från nedvärderande tal om barn, 
ungdomar och vuxna

• Ansatser för att skapa en levande social gemenskap finns på 
såväl enhetsnivå som gruppnivå.

• Alla personal har ett professionellt förhållningssätt där ansvaret 
för att skapa goda relationer först och främst ligger på den 
professionelle. 

• Vi talar inte nedlåtande eller illa om icke närvarande personer 
i våra offentliga rum om till exempel personalrum. Detta 
gäller självklart såväl vårdnadshavare och kollegor som barn 
och unga. De höga förväntningar vi behöver ha i möten med 
barn och ungdomar riskerar att påverkas negativt och det kan 
dessutom vara kränkande att tala illa om någon även om hen 
inte närvarar.



Vi levandegör barnkonventionen på ett 
systematiskt sätt

• Barnkonventionen är en central utgångspunkt för 
värdegrundsarbetet och känd av barn, elever och unga.

• ”Barns bästa” beaktas i samband med varje beslut som berör 
barn.

 

• Barns synpunkter efterfrågas och beaktas ”det barn som är 
i stånd att bilda egna åsikter har rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 
skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad.” Barnkonventionen

• Möten där barn är med genomförs med respekt för barnets 
integritet och utifrån ett maktbalansförhållande. Verksamheten 
säkrar att barn och ungdomar vid behov har någon som kan 
för barnets talan. 

Vad innebär barnperspektivet?
 
Barnperspektivet belyser barnets rättigheter och barns bästa utifrån 
tre olika aspekter: barnperspektiv, barnrättsperspektiv, och barnets 
perspektiv. Ansatser finns för att hålla dessa tre perspektiv levande i 
verksamheten.
Barnperspektiv innebär att en vuxen så långt som möjligt sätter 
sig in i ett barns situation och försöker se till barnets bästa. I artikel 
3 Barnkonventionen uttrycks ett förhållningssätt som sätter barnet 
i fokus vid beslut eller åtgärder. Dessa kan beröra ett enskilt barn 
eller en grupp av barn. 

Barnets perspektiv innebär att man lyssnar på barnet och att 
det utifrån ålder och mognad får möjlighet att bidra med sina 
erfaren¬heter, synpunkter och förslag. När detta inte är möjligt är 
det viktigt att hämta in barnets åsikter i efterhand. Vårdnadshavare 
är ofta den som kan föra barnets talan när barnet självt inte kan.

Barnrättsperspektivet avser barnets rättsliga status och 
är ingen personlig tolkning av vad som är bäst för barnet. 
Barnrättsperspektivet uttrycker en skyldighet att genom lämpliga 
åtgärder förverkliga barnets mänskliga rättigheter och barnets 
bästa liksom barnets rättigheter som de är formulerade i 
barnkonventionen. 

UTBILDNINGSKONTORET

Adress: S:t Persgatan 95, 602 33 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: utbildningskontoret@norrkoping.se

”I all utbildning och annan verksamhet enligt 
denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 
utgångspunkt. Med barn avses varje människa 
under 18 år. Barnets inställning ska så långt det är 
möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom 
eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse 
i förhållande till barnets ålder och mognad”  
1 kap 10 § Skollagen 


