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En könad omsorg? Omsorgsetiska erfarenheter på mellanstadiet. 

Enligt skollagen (2010:800) är det lärares uppdrag att förmedla inte bara kunskap utan vidare också 
värderingar. Dessa värderingar konkretiseras i läroplanen. Under preciseringen av det etiska 
perspektivet skriver man till exempel såhär: 

”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska 
prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga 
ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.” (Lgr11) 

Under de mål som uppsatts för arbetet med skolans värdegrund lyfts också omsorgsperspektivet 
ytterligare då man fastslår att, ”skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra 
människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen”. Just 
inlevelseförmågan ses som fundamental ur ett omsorgsetiskt perspektiv då den är grunden för senare 
handling (Noddings, 1984:16).  

Om vi vet mer om värdegrundsuppdraget utifrån aspekten omsorg så kan detta i förlängningen av 

verksamheten generera nya arbetssätt för hur fler kan tillgodogöra sig dessa förmågor och värderingar. 

Istället för att enbart söka efter komplikationerna eftersöks de uttryck som bäddar för förmågan att 

kunna manövrera sig i ett socialt landskap med omsorg för andra som mål och medel. Den aktuella 

debatten om förmedling av värden utgår idag ofta från brott mot gällande normer i form av mobbing, 

trakasserier, diskriminering och kränkande behandling (Nyström 2011:11). Detta perspektiv kan vara 

intressant att vända på. Syftet med studien är att beskriva, analysera och diskutera 

mellanstadieelevers erfarenheter och berättelser utav omsorg utifrån deras skolvardag. Detta kan 

även ligga till grund för en moralpedagogisk diskussion där betydelsen av maskulint och feminint 

kodade etiska perspektiv i skolan belyses.  

Utifrån ett genusperspektiv redovisas resultatet från tio kvalitativa intervjuer genomförda med 

svenska mellanstadieelever med fokus på erfarenheter och berättelser av omsorg.      


