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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till det värdepedagogiska 

uppdraget i retorik och praktik. Den empiriska studien bygger på en etnografisk 

forskningsansats med intervjuer och observationer som metod. Åtta kvalitativa intervjuer, 

varav två var med skolledare samt fyra heldagar observationer utfördes på två skolor i samma 

stad. I bakgrunden tar vi upp för studien aktuell forskning samt centrala begrepp. Den 

forskning som främst behandlas är kring värdegrund, värdepedagogik, och SET-materialet. 

Begrepp såsom värden, normativ etik och mediera behandlas. Våra resultat visar bland annat 

att de värden som lyfts av informanterna i första hand handlar om relationer – vad som är 

lämpligt och olämpligt beteende, att värdegrunden till stor del konkretiseras i lokala 

dokument och regler samt att det allra viktigaste i det värdepedagogiska arbetet är pedagogens 

förhållningssätt.  

 

Nyckelord; Värdepedagogik, förhållningssätt, socialisation, fostransuppdraget. 

 

 



 

 
 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till de som gjort denna studie möjlig. Först och främst vill 

vi tacka de pedagoger och skolledare som öppnat dörren och har tagit emot oss. Tack för att ni 

har delat med er av era tankar, funderingar och erfarenheter. Vi vill även tacka alla fantastiska 

elever i årskurs 1 på de för studien aktuella skolorna för att ni välkomnat oss på bästa vis och 

spridit glädje under tiden. 

 

Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare Maria Wester. Du har med god 

handledning och varm, men stadig hand lett oss ut ur dimman när detta har varit nödvändigt. 

 

 

Tack! 

 

Umeå 2011-01-23. 

 

Erik Berggren & Sandra Edin. 
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Inledning - ”Ni har valt världens viktigaste yrke” 

 
”Vad sa du att du skulle bli? LÄRARE!? Suck…” 

 

Vi och många med oss möter alltför ofta uppfattningen att svenska skolan är undermålig och 

att det krävs mer disciplin, ordning och reda i klassrummen. Ett urval politiker och media 

hänger ofta och gärna ut skolan som flummig och med avsaknad av struktur. Lärare beskrivs 

som maktlösa och dåligt utbildade för att bemöta elever utifrån deras förutsättningar. Detta får 

oss att undra; vad säger vetenskapen och hur ser det ut i verkligheten? 

 
”Välkommen till verkligheten!” 

 

Denna fras har blivit ett internskämt som fick fart genom en av våra kurslärares parodi på 

verksamma lärares bemötande mot studenter och universitetslärare i samband med 

verksamhetsförlagd utbildning. Men faktum är att det ligger mycket i det. Läraryrket är 

komplext och teorin kan inte till fullo beskriva praktiken. Skolan har förutom 

utbildningsuppdraget också ett värdepedagogiskt uppdrag formulerat i läroplanens 

värdegrund. Lärare hamnar flera gånger dagligen i situationer där dennes handlande resulterar 

i fostran.  

 
”Vi har diskuterat om man kan bli lärare om man är nazist eller pedofil,  

men vi har inte kommit på något bra svar…” 

 

Repliken ovan är en grupp studenters inledning av en redovisning under ett seminarium i 

ämnet etik. Även om detta provocerande uttalande väckte direkt och totalt ramaskri i den 

övriga församlingen kan det vara viktigt att tillägga att diskussionen i ämnet var mer 

avancerad än så. Vi anser att svaret på frågan är enkelt – Nej, det kan man inte! Som verksam 

inom skolan har man som uppdrag att fostra goda samhällsmedborgare, vilket kräver att goda 

värden förankras hos barnen. Något som konsekvent har betonats under utbildningen och som 

vi båda två anser är en viktig uppgift är att utvärdera sig själv; vem man är, vad man tycker, 

vilken människo- och miljösyn man har och så vidare. Fostransuppdraget är tudelat. Dels 

handlar det om de uttalade värden som man på skolan har kommit överens om att jobba 

utefter och dels handlar det om ens egna värderingar som genomsyrar hela ens personlighet 

och hur man i sin roll som pedagog medierar dessa till sina elever. För att få och upprätthålla 

ett lämpligt förhållningssätt samt förankrar värden och normer som går hand i hand med det 

ålagda värdegrundsuppdraget måste pedagoger reflektera och vara medvetna om sina egna 

värderingar och sedan finna metoder att mediera dessa till eleverna.  

 
”Jag ser inte något fel i att säga neger.” 

 

Vi har erfarenheter från olika situationer där pedagoger i samtal eller i sällskap med andra 

pedagoger på ett eller annat sätt visat på värderingar som inte är förenliga med de värden som 

står skrivna i skolans värdegrund. Det är inte något som vi upplever som en vanlig företeelse, 

men det händer. Detta är en av många anledningar till att vi tyckte att det skulle vara 

intressant att studera hur pedagoger uttalat och outtalat arbetar med värdegrunden i 

grundskolans lägre åldrar. Vi är överens om att det värdepedagogiska uppdraget är den största 

och viktigaste aspekten av läraryrket och kanske även den största utmaningen.  
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Denna inledning har hittills inte varit särskilt positiv, men då ämnet intresserar oss anser vi att 

det är viktigt att lyfta några av de situationer vi mött när vi verkligen blivit provocerade av 

människors fördomar, osäkerhet och okunskap.  

 

”Ni har valt världens viktigaste yrke! ”
1
 

 

Ja, det har vi verkligen gjort! Vi har sett många eldsjälar inom skolan som brinner för att 

arbeta med barn och är lärare till yrke och livsstil. Vi har träffat de där lärarna som kan 

inspirera och motivera de allra mest motsträviga eleverna. Vi har mött pedagoger som inte 

blundar för mobbning och trakasserier utan tar tag i varje liten situation där någon blir utsatt. 

De som fokuserar på alla barns positiva egenskaper och ser till att verkligen se dem och 

verkligen lyssna på dem varje dag. Det är dessa människor och alla fantastiska barn som gjort 

att vi har valt detta viktiga, utvecklande och utmanande yrke! 

 
”Alla morgondagens blommor gömmer sig i de frön som sås idag.”2 

 

 

 

Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och skolledare i grundskolans tidigare 

år förhåller sig till det värdepedagogiska uppdraget i både retorik och praktik. För att kunna 

uppfylla syftet har vi valt följande frågeställningar; 

 

 Vad anser en grupp pedagoger och skolledare i grundskolans tidigare år om läroplanens 

värdegrund som normativ etik och om möjligheterna att realisera dessa dokument i 

praktiken? 

 

 Vilka explicita värdepedagogiska aktiviteter och metoder används i verksamheten? 

 

 Hur medierar pedagoger värden och normer i interaktion med elever i årskurs 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Från vår allra första kursintroduktion, HT-2007. 

2
 Kinesiskt ordspråk. 
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Centrala begrepp 

Värden 
 

När Lpo94 skrevs valde man att ändra det tidigare gällande begreppet värderingar från Lgr80 

till det i värdegrunden aktuella begreppet värden vilket Jens Pedersen för en diskussion 

kring.
3
 Han funderar på om det kan ha samband med minskat inflytande från kristen religion 

och ökad pluralism.
4
 Alltså att samhället har gått från att vara monokultruellt till att bli 

mångkulturellt där många olika åsikter och livsåskådningar existerar.
5
 

 

Då skillnaden på begreppen värde och värdering kan verka hårfin gör vi ett försök att reda ut 

detta. Om man ser till Nationalencyklopedins definitioner kan man se skillnaden. Där 

definieras värde enligt följande; ”I allmänt språkbruk och inom filosofi säger man att något är 

ett värde eller att något har ett värde. Det som har positivt värde – exempelvis trygghet – är 

därmed ett värde.”
6
 Värdering förklarar de som ”handlingen att sätta ett (positivt eller 

negativt) värde på något eller resultatet av att utföra en sådan handling. Resultatet har i 

allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt eller en uppfattning.”
7
 Utifrån detta kan man tolka 

omskrivningen i läroplanen som en form av rättelse då värdering helt enkelt är en felaktig 

term för ändamålet. Vår fria tolkning av Nationalencyklopedins definitioner av värden och 

värderingar, i relation till fostransuppraget är som följer; Att alla de värden som ingår i 

värdegrunden är positiva värden som genom reflektion och kunskap implementeras som goda 

värderingar hos pedagoger. Dessa pedagoger har i uppdrag att på ett meningsfullt sätt, 

mediera dessa värden till elever. I slutändan omvandlas dessa värden till personliga 

värderingar, åsikter eller attityder hos eleverna.   

 

Robert Thornberg å andra sidan ser värde och värdering som två sidor av samma mynt och 

gör därmed ingen särskiljning av begreppen.
8
 Däremot använder han konsekvent termen 

”värden” eller ”värden och värderingar”. Som definition av värden skriver han; 

 
Sådant som vi tycker är gott, rätt eller eftersträvansvärt; Kriterier för hur vi uppfattar 

människor, föremål, idéer, handlingar och situationer som goda, värdefulla, önskvärda, eller 

som dåliga, onda, värdelösa, avskyvärda.
9
  

 

Denna definition är nära besläktad med Mark Halsteads som lyder;  

 
The term values is used to refer to principles, fundamental convictions, ideals, standards or 

life stances which act as general guides to behavior or as points of reference in decision-

making or the evaluation of beliefs or action and which are closely connected to personal 

integrity and personal identity.
10

 

 

Halstead beskriver ovan en individuell aspekt. Thornberg talar om två dimensioner, förutom 

den individuella lyfter han även en social dimension. Han skriver att värden är en slags 

varaktiga strukturer som bildas inom kollektiv med språket som främsta incitamentet. Vidare 

                                                             
3
 Pedersen, 2004, 12. 

4
 Pedersen, 2004, 39. 

5
 Nationalencyklopedin, 2010-12-17. 

6
 Nationalencyklopedin, 2010-11-19. 

7
 Nationalencyklopedin, 2010-11-19. 

8
 Thornberg, 2006b, 7. 

9
 Thornberg, 2006a, 278. 

10
 Halstead/Taylor, 1996, 5. 
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säger han att värdenas bevarande eller förändring beror på hur vi tyder och interagerar kring 

dem.
11

 

 

Då vi ser problematiken i att skilja på begreppen värden och värderingar på det vis man gör i 

Nationalencyklopedin, där gränsen mellan dessa ibland är svåridentifierad och hårfin, har vi 

valt att konsekvent använda oss av begreppet värden i studien.  

 

Normer och regler 
 

I värdepedagogiska sammanhang där man arbetar med värden så blir regler eller normer 

centrala begrepp. Båda begreppen kan sägas vara handlingsföreskrifter för vad som är 

lämpliga handlingar i olika situationer.
12

 Gunnel Colnerud förklarar normer enligt följande: 

”De säger oss hur vi ska handla, när vi ska handla och vem som ska handla.”
13

 Hon skriver att 

normers existens underlättar människors interaktion. Thornberg skriver även att normer kan 

vara formella eller informella, alltså explicit uttalade eller implicit outtalade. De uttalade 

reglerna kan då ses som explicita normer som är formellt uttalade och berättar vilka 

handlingar som är förbjudna.
14

 Förenklat kan man se det som att normer rör sig mer om de 

outtalade handlingsföreskrifterna som finns för mellanmänskligt handlande och regler är 

normer som man gjort explicita genom att formellt uttala dem antingen i tal eller i skrift. 

Begreppen normer och regler rör sig båda inom samma sfär - de går in i varandra i 

värdegrundsarbetet och är därmed svåra att skilja åt. Ett exempel på när problematiken visar 

sig är att om en social norm som vanligen är implicit sedan formuleras på ett ark med regler 

för hur man ska vara mot varandra. Denna blir då explicit i ett klassrum men inte 

nödvändigtvis i nästa. Vi kommer därför använda termerna normer och regler som synonyma 

begrepp i detta arbete. 

 

Normativ etik  
 

Vi har valt att använda termen normativ etik för att beskriva värdegrundens uppgift som 

styrdokument. Vi har valt att utgå från Nationalencyklopedin vars definition gällande 

normativ etik lyder; ”inom filosofin beteckning på ett visst enskilt system som framställs med 

anspråk på att vara vägledande för mänskligt liv och handlande.”
15

  

 

Mediera 
 

Det finns en rad termer för att beskriva när fakta eller värden kommuniceras språkligt från en 

individ till en annan. Vi hade kunnat välja det traditionella förmedla, det enkla överföra eller 

det avancerade tradera. Vi har istället valt att använda oss av begreppet mediera som man 

använder inom den sociokulturella teorin. Vi använder det för att förklara hur pedagogerna 

införlivar värden och normer hos eleverna. Roger Säljö skriver att vi människor präglas av 

den kultur och de materiella och kognitiva verktyg och redskap som inryms inom den.
16

 Det 

                                                             
11

 Thornberg, 2006b, 7. 
12

 Thornberg, 2006b, 7. 
13

 Colnerud, 1995, 14. 
14

 Thornberg, 2006b, 7f. 
15

 Nationalencyklopedin, 2010-11-19. 
16

 Säljö, 2010, 81. 
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aktuella redskapet i denna studie är framförallt språket, genom vilket pedagoger medierar 

fakta och värden till eleverna.  

 

Retorik och praktik 
 

”Retorik är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga.”
17

 

 

Citatet ovan sägs vara ett uttryck av Aristoteles som även var den första att skriftligen 

förmedla ethos, logos och pathos – det vill säga att skapa förtroende, att anpassa språket så 

budskapet når fram, samt att beröra de man talar med.
18

 Retorik handlar alltså om att övertyga 

genom språket. Det är något som alla har, använder och kan utveckla. I vårt fall handlar det 

om att undersöka pedagoger och skolledares inställning till värdegrunden och dess innehåll 

samt att undersöka hur pedagoger medierar värden till elever. Med praktik menar vi det arbete 

som sker i interaktion med elever. I detta fall gällande undervisningssituationer. Retorik och 

praktik är de begrepp vi valt att använda för att beskriva det pedagoger säger respektive gör. 

Då dessa ibland flätas in i varandra vill vi förtydliga det ytterligare. Det som pedagoger säger 

att de gör tillhör dennes retorik. Däremot det de säger när de gör tillhör dennes praktik.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Sigrell, 2007, 15. 
18

 Sigrell, 2007, 15f. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Värdegrunden 
 

Skolans uppdrag kan delas upp i två delar, dels ett kunskapsuppdrag och dels ett 

värdegrundsuppdrag, även kallat fostransuppdrag. Det är det senare som är utgångsläget för 

denna studie. Nedan kommer vi att ge en kort överblick om uppdragets tillkomst och 

innebörd. I skollagens formulering av skolans allmänna föreskrifter står följande; 

 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden. Lag (1999:886).
19

 

 

Demokrati, jämställdhet och att motverka kränkande behandling är viktiga aspekter i 

skollagens allmänna föreskrifter. Om man sedan ser till värdegrundens grundläggande värden 

ser man att även om de formuleras annorlunda återkommer de i läroplanen; 

 
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 förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
20

 

 

Lag har formulerats om till värden. Exempelvis har skollagens; ”att aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden” omformulerats 

till positiva värden i värdegrunden enligt; ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde”. Denna omformulering gjordes i samband med 

införandet av Lpo94 där värdegrunden fick en framträdande plats. Detta skedde i och med det 

nya målstyrda skolsystemet. Medlemmar i den då sittande läroplanskommittén, Berit 

Hörnqvist och Ulf P Lundgren, definierar i efterhand värdegrunden som ”[…] de värden som 

skulle utgöra en grund för skolans arbete.”
21

 Tanken var att värdegrunden skulle knyta ihop 

läroplanen med skollagen.
22

 

 

Begreppet värdegrund introducerades i anknytning till utformningen av Lpo94, där den nu 

utgör de inledande kapitlen. Gun-Marie Frånberg skriver att ordet i sig saknar betydelse och 

att begreppet är komplext och öppet för tolkning beroende på vilket sammanhang och från 

vilka perspektiv man betraktar det. Värdegrunden syftar till att ge ett ramverk för de politiska 

och etiska värden och ideal som skolan ska sträva mot i verksamheten med eleverna. Ansvaret 

                                                             
19 Skollagen 1985:1100, 1 kap, 2 §. 
20 Skolverket, 2009a, 3. 
21 Skolverket, 1999, 8. 
22 Skolverket, 1999, 10. 
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för att detta ska utföras ligger på skolledares och pedagogers bord.
23

 Kennert Orlenius skriver 

att värdegrunden och andra styrdokument i skolan snarare är en produkt av det rådande 

samhället än ett resultat av pedagogisk forskning. Han skriver att ett alternativ hade varit att 

formulera dokument som alla kan enas om, även om han samtidigt påpekar att det skulle vara 

praktiskt svårt.
24

 Vidare problematiserar han om värdegrunden bör ses som normativ eller 

beskrivande – om värdegrunden beskriver hur vi ska agera eller om den beskriver ett 

ouppnåeligt fantasisamhälle som vi ska sträva efter.
25

 Vi har valt att betrakta värdegrunden 

som skolans normativa etik vilket innebär att den beskriver hur lärare och övrig skolpersonal 

bör tänka och agera inom verksamheten med eleverna. 

 

Värdepedagogik  
 

Runt om i världen har forskare använt olika begrepp för att förklara de pedagogiska sätten att 

arbeta med normer och värden. I Sverige har vi läroplanens värdegrund som styrdokument för 

hur detta arbete ska bedrivas och vilka värden som pedagoger ska förhålla sig till inom 

fostransuppdraget. Det svenska begreppet värdepedagogik introducerades 2003 av Thornberg 

och Colnerud i samband med studien ”Värdepedagogik i internationell belysning”. Detta 

begrepp är svensk tolkning av Monica Taylors term ”values education” som hon använder 

som en övergripande term för begreppen ”moral education”, ”civic education” och 

”citizenship education”.
26

 Eftersom Thornberg är en av de stora forskarna inom 

värdegrundsarbete i Sverige har vi valt att utgå från hans begreppsförklaring. Hans exakta 

definition av värdepedagogik är; 

 
Den aspekt av den praktiken som resulterar i att moraliska och politiska värden, liksom 

normer, dispositioner och färdigheter som bygger på sådana värden, förmedlas till eller 

utvecklas hos elever.
27

 

 

Värdepedagogik kan därmed kort beskrivas handla om hur man lär elever värden och moral 

som ger dem kunskap om hur man uppträder mot varandra – att ge elever verktyg för att på ett 

klokt sätt använda värden och normer i interaktion med andra. Värdepedagogik är ett vitt 

begrepp som inrymmer allt från pedagogers förhållningssätt till värden och värdegrund, till 

medierande av värden och normer. Begreppet refererar även till ”de avsiktliga och 

oavsiktliga, medvetna och omedvetna aktiviteterna och processer och metoder samt det 

lärande som är relevant för detta.”
28

 Detta leder till en kategorisering av begreppet för att 

särskilja den uttalade värdepedagogiken från den outtalade. För detta används Halsteads 

termer explicit values education och implicit values education.
29

 Thornberg har sedan 

direktöversatt dessa till explicit och implicit värdepedagogik.
30

 I vår studie har vi valt att 

undersöka både den implicita och explicita värdepedagogiken för att få en helhetsbild av 

pedagogernas värdegrundsarbete i de skolor vi undersökt.  

 

                                                             
23
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 Colnerud/Thornberg, 2003, 18. 
29
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30
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Explicit värdepedagogik 

 

Explicit värdepedagogik inrymmer det planerade värdepedagogiska arbetet som sker mot de 

mål som är uppställda i de av staten givna i styrdokumenten för skolväsendet samt i de lokala 

styrdokumenten. Detta sker alltså när lärare använder särskilda metoder vid pedagogiska 

aktiviteter i undervisning som behandlar värdegrundsfrågor. Exempel på konkreta aktiviteter 

och metoder som räknas in under explicit värdepedagogik är enligt Thornberg;
31

 

 
 Klassråd då dessa är en del av elevernas demokratifostran. 

 ”Kompisregler” som formuleras under demokratiska former. 

 Likabehandlingsarbete som grundas i och syftar på att mediera explicita värden. 

 

Implicit värdepedagogik 

 

Den implicita värdepedagogiken omfattar den fostran som sker genom omedveten mediering 

av värden från pedagoger till elever. Detta innefattar allt från pedagogers förhållningssätt till 

val av läromedel och pedagogiska aktiviteter, alltså all outtalad form av förmedling av värden 

och normer. Några exempel på implicit värdepedagogik enligt Thornberg är;
32

 

 
 När pedagoger genom språk och handling överför värden till eleverna baserade på 

pedagogens egna värderingar som inte är explicita ur elevernas perspektiv. 

 Att pedagoger använder läromedel, utan att reflektera över de värden de medierar till 

elever. Exempelvis vad gäller jämlikhet och attityder mot andra kulturer m.m. 

 Att pedagoger ger elever falskt inflytande genom att driva genom sina egna förslag 

men ger eleverna bilden att de är de som bestämmer.  

 

Den dolda läroplanen 

 
School is a place where tests are failed and passed, where amusing things happen, where new 

insights are stumbled upon, and skills acquired. But it is also a place in which people sit, and 

listen, and wait, and raise their hands, and pass out paper, and stand in line, and sharpen 

pencils.
33

 

 

För ca 50 år sedan genomförde Philip W Jackson en studie i en rad amerikanska klassrum. 

Han fann att eleverna lärde sig mycket annat utöver lektionens syfte, till exempel att vänta 

och visa tålamod.
34

 Denna studie ligger till grund för vad vi i Sverige kallar för ”Den dolda 

läroplanen” som kort sagt handlar den om det implicita lärandet, exempelvis de sociala och 

strukturella aspekterna av att lära sig gå i skolan. Thornberg skriver om denna som ett 

moraliskt arbete som pedagoger och elever är tämligen omedvetna om.
35

 Donald Broady 

skriver att den fostran som inryms i begreppet ”Den dolda läroplanen” inte alltid är negativ. 

Han tillägger att den ofta till och med är nödvändig. Däremot anser han att det problematiska 

är just att den är dold. Han skriver att lärare måste inse att deras tro att de lär ut exempelvis 

matematik och inget mer är felaktig. Vidare skriver Broady att begreppet kan användas för att 

förklara den fostran som sker i undervisningssituationer.
36

 

                                                             
31

 Thornberg, 2004b, 105f. 
32
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Värdepedagogik i praktik 

Förhållningssätt 

 

År 2000 utförde Skolverket en studie vars syfte var att ge en bild över värdegrundsarbetet och 

att ge en fördjupad diskussion om vilka möjligheter och problem det finns med den. Studien 

baseras på det samlade material som Skolverket producerat om värdegrunden. Fokus i studien 

var att undersöka om det i skolan, förskolan och fritidshemmen skapas förutsättningar för att 

arbeta med de grundläggande värdena. De ville veta om personalen i de undersökta 

verksamheterna lyckades skapa utrymme för samtal kring värden, möten och goda sociala 

relationer.
37

 Pedagogers förhållningssätt är centralt i studien; 

 
… Värdegrunden främst handlar om förhållningssätt, om hur människor bemöter, 

kommunicerar och värderar varandra. För barnomsorgens och skolans del kommer 

värdegrunden, och de handlingar som bryter mot den, till uttryck i den vardagliga 

arbetsmiljön, dvs. i både den formella och informella lärmiljön. Värden och normer utvecklas 

i samspelet mellan de individer och grupper som befinner sig i verksamheterna. Arbetet med 

värdegrunden är därför en ständigt pågående process som alla vuxna som arbetar i 

verksamheterna ansvarar för. Hur verksamheterna fungerar och arbetar i sin helhet, och hur 

barn och unga involveras i detta arbete, är demokratisk fostran i praktiken.
38

 

 

Samtalet och miljön lyfts fram som viktiga aspekter. Författarna hänvisar således till att de 

verksamheter som är framgångsrika i sitt värdegrundsarbete är det just för att de har lyckats 

skapa förutsättningar där barn och vuxna får mötas och därmed kan diskutera och reflektera 

kring värden. De skriver även att möjligheten för att barns och ungas förmåga att reflektera 

ska kunna utvecklas så måste de ges miljöer där de får uttrycka sina tankar och känslor 

angående etiska frågor. Ett annat av studiens resultat är att tidsbrist är en anledning till att det 

är problematiskt att skapa utrymme för samtal och möten. I studien visar det sig att 

avsaknaden av nära relationer mellan pedagoger och elever är det som skolpersonal anger som 

ett av de största hindren för arbetet med värdegrund.
39

 Andra nämnda faktorer som påverkar 

värdegrundsarbetet är ett tydligt ledarskap, samt kompetens och medvetande om hur man ska 

arbeta med värdegrunden.
40

  

 

Colneruds erfarenhet är att pedagogerna oftast refererar till sina föräldrar och sin skolgång 

som källor till sina egna värden och sina övertygelser. Hon skriver även att läroplanen inte 

används i så stor utsträckning i pedagogernas vardag utan att den snarare används retroaktivt 

för att motivera eller bevisa giltighet för pedagogernas agerande och värden. Även om 

pedagogernas egna värderingar sällan skiljer sig från de som värdegrunden står för så skriver 

Colnerud att den inte har en särställning i pedagogernas vardag.
41

 Detta kan jämföras med 

Thornbergs resultat. Han skriver att de värden som pedagogerna säger sig vilja förmedla till 

eleverna baseras på värderingar som har sin grund i pedagogernas personliga övertygelser och 

erfarenhet. Detta kallar han för personliga referenser.
42

 Ett annat resultat i hans studie är att 

pedagogerna inte använder styrdokumenten som utgångspunkt för deras värdegrundsarbete. 
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Många har inte ens läst värdegrunden och många känner sig osäkra inför vad den verkligen 

står för.
43

 

 

Värden 

 

Thornberg har analyserat och kategoriserat olika värden som pedagoger framhåller som 

viktiga för eleverna att få med sig från skolan. Han skriver att pedagogerna ofta uttrycker 

viktiga värden som något som handlar om beteenden och personlighetsegenskaper alltså hur 

man ska eller inte ska vara eller bete sig. De värden som pedagogerna framhåller som viktiga 

sammanfattar han i tre kategorier; relationella, personella och akademiska. De relationella är 

de som är mest betonade och de beskriver just vilka beteenden som är lämpliga eller 

olämpliga i relation till andra människor.
44

 Detta kan relateras till vad Colnerud skriver om att 

anknytning och nära kontakter individer emellan är viktigt för att moralisk kompetens ska 

utvecklas hos eleverna. Eleverna måste just känna att de är en del av en gemenskap för att de 

ska känna att moraliskt handlande är det rätta handlandet. Hon skriver att pedagogen spelar en 

viktig roll i skapandet av delaktighet och gemenskap.
45

 Vad gäller pedagogernas 

värdepedagogiska ambition talar pedagogerna i hennes studie om att deras mediering av 

värden syftar på att fostra eleverna till moraliska individer.
46

 Även en studie av Joakim 

Lindgren visar att de värden som betonas i värdegrundsarbetet syftar mot att skapa en god 

miljö samt att förbättra relationer i första hand.
47

 

 

Även om vi i Sverige har en nationell värdegrund inskriven i läroplanen kan man se liknande 

tankar om värden och arbetssätt utanför rikets gränser. Som ett exempel genomfördes en 

studie i Skottland under 1990-talet av Janet Powney m fl. De undersökte hur värden medieras 

explicit och implicit. Studien omfattar pedagogers uppfattningar om värdepedagogik samt att 

de undersökt hur värdepedagogiskt arbete utformas.
48

 Resultatet av studien visar att många av 

de värden som framhölls som viktiga av pedagogerna var sådana som syftade till att eleverna 

ska utvecklas till sociala individer
49

. Exempelvis betonades ärlighet, respekt och hänsyn för 

andra, självförtroende, bra uppförande, omtänksamhet och samarbete.
50

  

 

Regler 

 

Thornberg har i sin avhandling haft för avsikt att undersöka vilket förhållande regler har till 

värdegrundsarbetet. Hans fokus var att studera hur interaktionen mellan pedagoger och elever 

ser ut i vardagliga situationer i skolan, samt vilken värdepedagogik som används i den 

fostrande aspekten av pedagogers yrkesuppdrag. Studien visade att regelarbetet i skolan utgör 

en central roll i pedagogernas värdepedagogiska arbete och störst fokus i ligger på hur elever 

beter sig i skolvardagen.
51

 Som regelarbete refererar han till ”alla aspekter av den vardagliga 

praktiken genom vilka deltagare konstruerar, upprätthåller, medierar och förhandlar om regler 
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i det vardagliga livet.”
52

 Regelarbetet kan ses som informell undervisning från pedagogens 

sida genom dennes förhållningssätt, konflikthantering och samtal om hur man är och bör vara 

mot varandra. Denna undervisning och detta regelarbete är en dold del av skolvardagen. Han 

fann även att regelarbetet var av reaktivt slag, vilket hänsyftar att pedagogerna arbetar med 

reglerna då överträdelser görs av eleverna.
53

 I en konferensrapport riktar Colnerud sitt intresse 

mot vad hon kallar den moraliska praktiken i skolan, alltså hur värdegrunden konkretiseras av 

pedagoger. Även hon skriver att praktiken till skillnad från retoriken är reaktiv – att 

pedagoger tar tag i värdefrågor när situationer uppstår.
54

 Colnerud skriver att regler och 

relationer är mycket väsentliga för att elever ska utvecklas till moraliskt kompetenta och 

sociala individer.
55

 Även Lindgren uttrycker liknande tankar. Han skriver att det finns en viss 

fallenhet att arbeta mot symptom på det som på något vis strider mot värdegrundens mening, 

snarare än att på ett deliberativt demokratiskt vis mediera goda värden. Detta resulterar mer i 

ett korrigerande och normerande arbete än i ett värdemedierande. Han poängterar dock att 

relationen mellan dokument och praktik är komplex.
56

 Enligt honom är värdegrunden en 

kunskapsfråga; 

 
Om skolan inte på allvar överväger kunskapens meningsbärande aspekter, utan istället 

inskränker den till essentialism, är den sannolikt också hänvisad till uppfostran istället för 

undervisning, till påbud och förbud, till det permanenta ”du skall” och ”har jag inte talat om 

för dig att”, till de avskräckande exemplen och de lysande förebilderna, till samvetsfrågor, till 

straff- och moralpredikan, till ömhetsbetygelser och kärleksindragningar och till de 

värdeappellerna.
57

 

 

Thornbergs studie visar att pedagogernas värdegrundsarbete fokuserar på att genom regler 

lära barnen hur de ska uppföra eller bete sig i skolan. Han skriver att skolans regelsystem 

fyller två funktioner; dels som ordningsskapande och som fostrande.
58

 Colnerud skriver att 

moraliska regler behövs men att de ska vara motiverade till att fylla moraliska värden. 

Pedagogen ska kunna diskutera och motivera dem för eleverna samt att de ska vara 

föränderliga så att de revideras i takt med att nya fenomen uppstår.
59

 

 

Värdepedagogiska aktiviteter och metoder 

 

Pedagogerna i Powney m.fl´s studie sade sig inte använda några speciella metoder i det 

värdepedagogiska arbetet. Resultatet visade sig istället vara att pedagogerna använde sig av 

diskussioner i allmänhet. Att de samtalar om sådant som uppkommer när de arbetar med olika 

aktiviteter i skolan.
60

 Pedagogerna kunde inte peka på hur de egentligen lär eleverna värden 

utan att de ser det som en del av deras personlighet, Powney m.fl. skriver; ”Like keeping good 

discipline, fostering values is seen as a ’part of me’, ’ the way I am’.”
61

 Pedagogerna betonade 

att det mesta av det värdepedagogiska arbetet sker i klassrummet även om det även sker på 

andra platser såsom lekparken och matsalen etcetera.
62
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Lindgrens studie påvisar skolornas svårigheter att omsätta värdegrunden till praktik. 

Framförallt vad gäller dess primära uppdrag - demokratisk fostran - där det visat sig att 

skolorna agerar och prioriterar väldigt olika. Han skriver att detta kan bero på 

maktförflyttningen från stat till kommuner och enskilda skolor samt att styrdokumenten är 

öppna för tolkning. I praktiken konkretiseras den abstrakta värdegrunden i allt för liten 

utsträckning och pedagoger använder sällan styrdokument vid planering av undervisning.
63

 

Han skriver vidare att ett starkare och mer framträdande värdegrundsarbete kan ge ökad 

professionalisering av läraryrket.
64

 Dock är resultatet i hans studie att det mesta 

värdegrundsarbetet sker parallellt med övrig undervisning, inte integrerat i alla aktiviteter som 

tanken är. Han skriver att ”I den tolkningen kan värdegrundsarbetet decimeras att bli ett mål i 

sig själv, snarare än ett möjligt medel för utveckling eller förändring”.
65

  

 

 

- Kompissamtal 

 

I Helsingborg har pedagogerna Margareta Runstedt-Christensen och Eva Bergman arbetet 

fram en modell för elever att lösa konflikter genom kommunikation. Kompissamtal 

organsieras så att eleverna och pedagogen sitter i en ring så att alla kan se alla. Pedagogen är 

den som för samtalet framåt genom att utgå från de tre frågorna; Har någon löst en konflikt på 

egen hand? Har någon gjort någon annan elev ledsen? Har någon blivit ledsen? 

Lars Edling beskriver denna metod i sin bok ”Kompissamtal – kommunikation istället för 

tystnad eller våld” som en mobbningsförebyggande metod.
66

 Metoden syftar mot att ge 

barnen verktyg att sedan själva lösa konflikter samt ger dem en chans att ventilera sina 

känslor. Det handlar om att ge eleverna viktiga kunskaper för framtiden, Edling skriver; 

 
Att inte ge barnen dessa badkunskater är som att säga; ”Nu ska ni lära er alfabetet.” Men 

eleverna får bara lära sig bokstaven N. Och förklara sig med att; ”Det fanns ingen tid över till 

resten”.
67

 

 

Edling betonar att metoden inte handlar om att peka ut personer och att inga sanktioner utgår, 

istället får pedagogerna tillfälle att berömma elever som tar ansvar för sina negativa 

handlingar. Dock menar Edling att om metoden används felaktigt kan den istället för att vara 

mobbningsförebyggande bli ett förtryckarinstrument.
68

  

 

 

- Social och Emotionell Träning (SET) 

 

SET-programmet har utvecklats av Birgitta Kimber som är speciallärare, legitimerad 

psykoterapeut och doktorand vid Karolinska Institutet. Det är ett pedagogiskt manualbaserat 

program som syftar till att förebygga psykisk ohälsa samt att utveckla barns sociala och 

emotionella kompetens. Kimber förklarar emotionell intelligens som ”förmågan att kunna 

förstå sina egna och andras känslor” och att ”kunna använda sina känslor så att de bidrar till 

en ändamålsenlig anpassning till nya situationer.”
69

 Programmet har två fokus. Det ena syftar 
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mot förhållningssätt och handlar att skapa ett bra och tryggt klimat i skolan. Det andra är en 

metoddel med praktiska övningar. Det understryks i manualen att materialet måste följas till 

punkt och pricka för att vara framgångsrikt. Kimber själv skriver att programmet är baserat på 

forskning samt att utvärderingar har visat att SET har effekt på psykisk ohälsa, alkohol, 

mobbning, aggressivitet och uppmärksamhetssökande beteende.
70

 Utbildning av SET 

genomförs under sju heldagar. Skolorna skickar ett fåtal representanter på utbildning som 

efter avklarad kurs blir certifierade SET-utbildare. Representanterna får då i sin tur handleda 

och utbilda övriga pedagoger på de skolor de är verksamma på. Det cirka tre år att förankra 

programmet i sin helhet i skolverksamheten.
71

 

 

Skolverket riktar kritik mot SET, dels mot de resonemang som förs om programmets olika 

delar och dels om kopplingen till vetenskapliga teorier.
72

 Skolverket skriver att de referenser 

som anges som vetenskapliga i själva verket är populärvetenskapliga, samt att programmet 

och dess förhållningssätt vilar på ett behavoristiskt perspektiv. Skolverket ställer sig även 

kritiska till att det är ett starkt manualstyrt program där metoddelen väger tungt.
73

 Även 

Utbildningsradions program Skolfront har lyft och kritiserat SET.
74

 Sammanfattningsvis säger 

de psykologer som konsulterades i ärendet att det finns stora risker med att använda 

programmet. Som svar på den kritik som riktats från framförallt media, skriver Kimber på sin 

hemsida att SET är ett av få program som är utvärderade med vetenskapliga metoder. Att 

vissa övningar ses som skadliga skriver hon är direkt felaktigt. Hon skriver att de övningar 

man hänvisar till inte är en del av programmat, alternativt att de utförs eller uppfattas på ett 

felaktigt vis. Kimber tar avstånd från att SET skulle vara psykoterapi, istället skriver hon att 

det är ett pedagogiskt program som är indelat på det vis som rekommenderas av 

Världshälsoorganisationen (WHO). 75 
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Metod 

Datainsamlingsmetod 
 

Vår studie handlar om att undersöka den del av pedagogers och skolledares komplexa 

yrkesvardag som omfattar uppfattningar om värdegrunden som skolans normativa etik samt 

den faktiska medieringen av normer och värden som sker i verksamheten med eleverna.  

För att få en helhetsbild av retorik och praktik har vi valt att utgå från en kvalitativ 

etnografiskt inspirerad forskningsansats med fallstudier. Historiskt sett har etnografin sitt 

ursprung i långtidsstudier av främmande kulturer. Idag används uttrycket även för kortare 

studier när man genomför fallstudier av ett fenomen ur flera perspektiv, exempelvis i ett 

klassrum.
76

 Fallstudier omfattar flera olika tillvägagångssätt för insamling av data just för att 

få en så bred bild som möjligt av den kultur som ska undersökas. Marianne Dovemark skriver 

att ”Mångfalden av dataproduktionssätt ger den etnografiska studien stora möjligheter att 

bidra till en ökad förståelse för komplexa sociala och kulturella fenomen.”
77

 Att använda flera 

datainsamlingsmetoder ger även högre tillförlitlighet i studien. Detta kan göras genom en 

triangulering. Med detta menas att forskare använder flera mätmetoder för att försöka komma 

fram till svar på de forskningsfrågor man har ställt.
78

 Vår triangulering utgörs av att vi dels 

använder oss av observationer och intervjuer som metoder vid datainsamlandet, samt att vi är 

två som genomför dessa. Fördelen med att vi är två intervjuare är att vi kan hjälpa och stötta 

varandra när frågorna ställs till informanten. En styrka är även att vi är bekanta med varandra 

vilket gör att vi har en djupare förståelse för hur den andra tänker. Detta kan i sin tur göra att 

vi kan ge varandra ett ännu större stöd vid genomförandet. Jan Trost skriver att om man är två 

intervjuare som är samspelta så erhålls en större informationsmängd vid intervjuerna. Dock 

kan det även vara en nackdel då informanten kan känna sig som om denne befinner sig i 

underläge vilket kan resultera i en dåligt genomförd intervju. För att undvika detta måste ett 

gott förtroende upprättas mellan informant och intervjuare.
79

  

 

För att få ett grepp om helheten har vi valt att utgå ifrån Paul Willis och Mats Trondmans 

tankar om en etnografisk forskningsansats som Dovemark refererar till
80

. För att man ska 

lyckas fånga helhetsbilden av en institution såsom en skola, bör en etnografisk studie bedrivas 

på flera plan – det officiella, det pragmatiska och det kulturella.
81

 Vi har anammat dessa i vår 

beskrivning av metod. I vårt fall innebär detta i kronologisk ordning; En kort bakgrund för 

begreppet värdegrund, intervjuer med pedagoger och skolledare, samt observationer i 

verksamhet med eleverna.   

 

Den officiella nivån – Värdegrunden som normativ etik 

 

Den grundläggande utgångspunkten för vårt arbete är läroplanens värdegrund - Lpo94. Därför 

har vi valt att kort belysa värdegrunden som term och fenomen under rubriken bakgrund och 

tidigare forskning. 
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Den pragmatiska nivån – Intervjuer med pedagoger och skolledare 

 

Den pragmatiska nivån syftar till att exempelvis undersöka skolpersonalens retorik 

beträffande styrdokumenten.
82

 Vi har valt att undersöka pedagogers och skolledares attityder 

och tankar om läroplanens värdegrund. För att göra detta har vi använt oss av kvalitativa 

intervjuer. Vi valde denna intervjuform just då den fokuserar på att försöka förstå hur 

informanterna tolkar och resonerar kring värdegrunden.
83

 Till skillnad från exempelvis 

strukturerade intervjuer med valbara svar, kan innehållet i en kvalitativ intervju variera från 

gång till gång då följdfrågorna anpassas efter vad informanten svarar. Man kan sammanfatta 

metoden som en dialog där frågorna är förutbestämda av den som intervjuar. Bo Johansson 

och Per-Olof Svedner skriver att ”Syftet med kvalitativa intervjuer är att få den intervjuade att 

ge så uttömmande svar som möjligt.”
84

 När vi valt att använda oss av denna metod så kommer 

systematiseringen av det insamlade materialet att ske i samband vid bearbetning för analys. 

Detta hade gjorts i förväg om vi istället hade använt oss av strukturerade intervjuer.
85

  

 

Den kulturella nivån – Observationer i verksamheten med eleverna 

 

Vi har valt att genomföra 4 heldagars direkta observationer fördelat över två klasser i årskurs 

1 för att få ett jämförelsematerial gentemot informanternas retorik. Med direkta observationer 

menas att man på något vis registrerar vad som sker i omedelbara situationer.
86

 Vår roll som 

observatörer är som så kallade deltagande observatörer. Detta är vanligt vid etnografiska 

undersökningar och innebär att vi befinner oss i klassrummet under lektionstillfällena.
87

 

Dovemark beskriver vår valda observationsmetod på följande sätt: ”Den deltagande 

observationens grunddrag är framförallt intresset för de deltagande människornas perspektiv 

och undersökningens och metodens fokusering på vardagslivets här och nu”.
88

 Vår uppgift 

som forskare vid deltagande observationer är att registrera det som sker i nuet genom att 

lyssna, iaktta och försöka identifiera det som explicit och implicit förmedlas av pedagogerna i 

klassrummet.
89

 Johansson och Svedner påpekar att svårigheten med att vara deltagande 

observatör är att hålla sig till rollen som forskare. Det är därför viktigt att man redan från 

början gör tydligt för alla inblandade varför man är där och vad man gör. Detta för att kunna 

utföra uppdraget på bästa möjliga vis.
90

 Tydlighet är särskilt viktigt om man som vi i detta fall 

kommer att genomföra våra observationer i klasser som vi har lärare-elevrelationer till sedan 

tidigare. Då vi har valt en kvalitativ observationsansats kommer protokoll att föras löpande 

under observationstillfällena. Som hjälpmedel har vi valt att använda oss av datorer. Vår 

främsta anledning till detta är att vi antecknar snabbare så och att det blir mer hanterligt vid 

efterarbetet. Analys och kategorisering av det insamlade materialet sker sedan i efterhand.
91
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Urval  
 

Då vi har antagit en kvalitativ forskningsansats skriver Trost att man i urvalet ska försöka få 

så stor variation som möjligt.
92

 För att få viss variation och få in olika perspektiv har vi valt 

att genomföra studien på två skolor i samma stad. Båda dessa skolor ligger i utkanten av 

staden men i olika stadsdelar. Valet har skett genom kontakter då vi har haft stor del av vår 

verksamhetsförlagda utbildning på dessa skolor.  

 

På varje skola har vi intervjuat tre pedagoger och en skolledare. Dessa har valts ut genom 

kontakter och i vissa fall dessutom för att de besitter en särskild kompetens inom det valda 

ämnesområdet, det kan exempelvis vara att informanten är aktiv i skolans 

likabehandlingsgrupp. Anledningen till att vi har valt att intervjua skolledare är att vi ansåg att 

det var av intresse att undersöka vad de som har det övergripande ansvaret för verksamheten 

har för inställning till värdegrund och värdepedagogiskt arbete. Vi genomförde fyra intervjuer 

på vardera skola för att för få en bred bild över hur attityderna generellt ser ut på de båda 

skolorna. Det kan vara väl tilltaget enligt Trost som skriver att man vid kvalitativa studier 

med fördel bör begränsa intervjuerna till helst fyra eller fem då risken kan vara att det blir för 

tidsödande att bearbeta den data man samlat in om man har fler.
93

 

 

Observationerna har i båda skolorna skett i årskurs 1 - två heldagar i varje klass. Under dessa 

fyra heldagar har sammanlagt 20 lektioner/aktiviteter observerats. I möjlig mån har valet av 

dagar skett genom att klassen haft särskilda värdepedagogiska aktiviteter som varit av intresse 

för vår studie, men även andra faktorer – såsom vår begränsade tidsplan – har påverkat.  

 

Skola Ett  

 

Den första skolan i studien har vi valt att kalla Skola Ett. Elevantalet är ca 150 fördelat över 

årskurserna F-5, samt en förskola som inryms i samma byggnad. Vi har valt att genomföra 

våra observationer i årskurs 1 som består av 30 elever fördelade på två grupper. De 

informanter vi har intervjuat är de båda pedagogerna i årskurs 1, en mellanstadielärare samt 

rektor. Alla är utbildade lärare men med olika utbildningar och erfarenheter i ryggsäcken. En 

har lågstadielärarutbildning, en har mellanstadielärarutbildning, en har 1-7-lärarutbildning, 

samt rektorn som har förskollärarutbildning i grunden. Skola Etts informanter kommer i 

studien att benämnas med namn med begynnelsebokstaven E enligt tabellen nedan. 
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Skola Två 

 

Den andra skolan som vi kallar Skola Två har ca 230 elever i årskurserna F-6. Även i denna 

skola har vi valt att göra observationerna i årskurs 1. Denna klass har 24 elever. På denna 

skola har vi intervjuat en klasslärare i årskurs 1, en fritidshemsanställd, en resurslärare på 

mellanstadiet, samt rektor. På samma vis som på Skola Ett har dessa olika bakgrunder. En har 

lågstadielärarutbildning, en är dramapedagog med terapeutisk bakgrund, en har 

grundskollärarutbildning mot tidigare år, samt rektorn som har 1-7-lärarutbildning. 

Informanterna från Skola Två kommer att benämnas med namn med begynnelsebokstaven T 

enligt tabellen ovan.  

 

Fältstudien 
 

Innan vi påbörjade fältstudien tog vi kontakt med utvalda pedagoger och skolledare och 

informerade dem om vårt intresse att genomföra studien på de aktuella skolorna. Vi upplyste 

dem om studiens syfte, intervjufrågor, deras anonymitet, samt bifogade ett informationsbrev 

till berörda vårdnadshavare.
94

 

 

Då vi har gjort deltagande observationer finns det vissa saker som man måste tänka på vid 

genomförandet. Som observatör bör man noggrant överväga hur man ska presentera sig för de 

medverkande i studien. Det är viktigt att tydliggöra för både lärare och elever varför man är 

där och vad man ska göra.
95

 Veckan innan vi genomförde fältstudien hade klasslärarna 

informerat eleverna om att de skulle få besök av oss nästkommande vecka och i korthet 

berättat vad vi skulle göra. När vi sedan kom till klasserna så presenterade vi oss och 

betonade för barnen att vi endast var där för att titta på hur de arbetade i klassen. Vi berättade 

även att vi skulle använda oss av datorer för att anteckna vad de gjorde i klassrummet. Tanken 

var att vi skulle eliminera så många frågor som möjligt från barnen för att på ett så neutralt 

sätt som möjligt kunna genomföra observationerna. Under observationstiden interagerade vi 

med barnen om de kom fram och pratade med oss eller på annat sätt visade nyfikenhet. Vi 

placerade oss längst bak i klassrummet för att få en överskådlig bild över hur 

klassrumsinteraktionen såg ut. Båda antecknade samtidigt för få att vi skulle fåen mer 

heltäckande bild över alla skeenden i klassrumsinteraktionen. Själva observationen gick till så 

att vi iakttog och antecknade situationer där pedagogens eller pedagogernas förhållningssätt 

gentemot eleverna visade sig, alltså hur denne reagerade, agerade och kommunicerade med 

eleverna.  
 

Inför intervjuerna har vi kommit överens med aktuella pedagoger och skolledare om tid och 

plats för genomförandet. Även om vi båda närvarade vid intervjuerna var det en av oss som 

hade huvudansvaret för att föra intervjun. Den andra av oss förde stödanteckningar på datorn 

samtidigt som denne även kunde hjälpa till att ställa följdfrågor. Vi turades om med detta. 

Intervjuerna spelade vi in med hjälp av ett digitalt fickminne för att sedan i efterhand 

transkribera ljudfilen. Detta för att få en fullständig bild av vad som sades och därmed 

undvika subjektiva tolkningar från vår sida. Sonja Kihlström menar att inspelningarna även är 

ett stöd för utveckling, då man vid transkribering kan analysera hur frågorna har ställts.
96

 Vi 

inledde med att kort fråga vilken bakgrund pedagogerna har. Dessa frågor handlade främst om 

vilken form av utbildning de har och hur lång erfarenhet de har av yrket. Sedan övergick vi 
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till de frågor som vi förutbestämt. Hur intervjuerna sedan utformats har till stor del berott på 

informantens svar och intresseområden.  

 

Analysmetod 
 

Vad gäller kvalitativa studier finns det egentligen inga regler för hur man ska gå tillväga då 

man ska analysera det insamlade datamaterialet. För att en analys av materialet ska kunna ske 

måste det struktureras och kategoriseras. Vid analys läser man igenom det material man har 

för att försöka tyda saker som är återkommande och intressant för studiens syfte.
97

 

 

Innan analysen genomfördes transkriberade vi intervjuer och observationer, vilket skedde 

löpande under de veckor fältstudien genomfördes. Själva transkriberingen gjordes dels genom 

att vi lyssnade på och skrev ut intervjuerna in extenso, alltså att vi skrev av intervjuerna 

fullständigt och ordagrant, och dels genom att vi sammanställde de anteckningar vi båda förde 

under observationstillfällena
98

. Efter transkriberingen jämförde vi det insamlade materialet. 

Framförallt sökte vi efter mönster och sådant som vi fann vara intressant för studiens syfte. 

Detta har vi sedan kategoriserat och det är detta som senare utgjort underlag för vår analys.  

 

Etiska överväganden 
 

När forskning genomförs uppstår ständigt olika etiska dilemman. Exempelvis: Hur ska 

känslig information som informanter lämnar till forskaren handskas? Vilka rättigheter har 

man som informant? Hur mycket måste man som forskare informera de deltagande om 

studien? För att skydda studien och informanterna har vetenskapsrådet för humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning antagit vissa regler för hur forskning ska bedrivas. Ett krav är 

forskningskravet vilket säger att ”Samhället och samhällets medlemmar har […] ett berättigat 

krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög 

kvalitet.” Skyddet för de personer som ingår i olika studier kallas för individskyddskravet och 

måste uppfyllas av forskare. Utifrån individskyddskravet har fyra forskningsetiska principer 

formulerats. Dessa har utformats som normer för hur forskare ska förhålla sig till deltagarna i 

studierna. 
99

 Den första forskningsetiska principen är det så kallade informationskravet som 

innebär att undersökningsdeltagare ska ges information att de frivilligt deltar i 

undersökningen och när som helst får avbryta sitt deltagande. De ska även informeras om vad 

deras medverkan i studien innebär.
100

 Den andra är samtyckeskravet, som handlar om att alla 

undersökningsdeltagare ska ge sitt medgivande till att vara med i studien till forskaren och om 

det behövs ska medgivande även ges av elevernas vårdnadshavare. Deltagandet sker på 

informantens villkor. Hur länge de medverkar och eventuellt avbrytande är upp till dem. Om 

någon väljer att avbryta får denne inte på något vis försöka övertalas.
101

 

Konfidentialitetskravet är den tredje forskningsetiska principen. Den innebär att tystnadsplikt 

gäller vid känsliga uppgifter. Vid sådana situationer ska ett dokument tecknas som styrker 

detta. All insamlad dokumentation registreras, arkiveras och används på ett sätt som skyddar 

de deltagandes identitet, så att de förblir anonyma.
102

 Den fjärde principen är det så kallade 
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nyttjandekravet. Det innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas i andra syften än 

vetenskapliga. Dessutom framhåller vetenskapsrådet att man inte får använda dessa uppgifter 

på ett vis som ger en direkt inverkan för individen exempelvis inom vården.
103

 

Vårt förhållningssätt till de fyra principerna 

 

I samband med att vi fick klartecken från skolledarna och pedagogerna formulerade vi ett 

informationsbrev till berörda vårdnadshavare, alltså de som har barn i de klasser som 

observationerna har genomförts i. I detta brev angav vi studiens syfte, förklarade vad barnens 

medverkan innebar samt att vi inte hade för avsikt att studera enskilda elever. Vi redogjorde 

även för elevernas anonymitet. Det finns två alternativ man kan välja då det handlar om 

föräldrars eller vårdnadshavares medgivande till att deras barn ska få medverka i studier. Det 

ena är att de kan meddela forskaren att de godkänner deras barns deltagande. Det innebär att 

forskare måste invänta samtliga vårdnadshavares samtycke innan studien kan påbörjas. Det 

andra är att de får meddela om de inte vill att deras barn ska medverka. Fördelen med detta 

alternativ är att det blir mindre arbetsbörda för forskaren då denne endast behöver invänta 

eventuella nekanden. Vi valde att informera om möjligheterna att utesluta elever ur studien 

om detta var en önskan. Om så var fallet gavs möjlighet att meddela via telefon eller e-post. 

Ingen av vårdnadshavarna motsatte sig barnets medverkan i studien.  

 

De deltagande pedagogerna och skolledarna har löpande fått den information som vi kunnat 

ge. Vi har utgått från de forskningsetiska principerna och exempelvis redogjort tydligt för 

studiens syfte, frågeställningar, intervjufrågor samt deras anonymitet. Vi har varit så öppna 

som vi kunnat och har även försökt ha bästa möjliga framförhållning med den information vi 

har haft att ge. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturell teori  
 

Eftersom vårt syfte är att undersöka hur pedagoger interagerar och medierar värderingar till 

elever vilket sker i en social kontext tar vi vår teoretiska utgångspunkt i den sociokulturella 

teorin.  

 
Vårt sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten, är formade av sociala 

och kulturella erfarenheter och kan inte i särskilt stor utsträckning förklaras med hänvisning 

till instinkter eller genetiskt programmerade reflexer och beteenden.
104

  

 

Den sociokulturella teorin har sin grund i flertalet psykologers tankar. Det finns två skolor 

som betonar olika riktningar och värden – den amerikanska pragmatiska med bland annat 

Dewey i spetsen samt den ryska kulturhistoriska skolan med Lev Vygotsky med flera.
105

 Då 

vi utgår från värdegrunden i denna studie har vi valt att utgå från Vygotsky och hans tankar 

om att vi måste fostra och undervisa elever på ett sådant vis att kunskaper är något som ska 

erövras. Tanken är att eleverna ska bli reflekterande, demokratiska individer för förändring av 

samhället snarare än John Deweys tankar om anpassning till det rådande samhället.
106

 Denna 

teori har sedan vidareutvecklats i pedagogiskt syfte; i Sverige genom bland annat Roger Säljö. 

Övergripande så tar det sociokulturella perspektivet sin ansats i att kunskap skapas genom 

interaktion och samverkan med andra i meningsfulla sammanhang.
107

  

 

Redskap och verktyg  

 

Vygostky använder termerna redskap och verktyg för att förklara de medel som används av 

individer för att nå sina uppsatta mål.
108

 Dessa medel förklaras av Säljö enligt följande: 

”Med redskap eller verktyg menas de resurser, så väl språkliga som fysiska, som vi har 

tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den.”
109

 Det centrala 

redskapet, vad gäller lärandet är språket. Enligt Vygotsky kan språket ses som en social 

företeelse som har utvecklats på grund av människors behov av att kunna kommunicera 

sinsemellan i en gemenskap.
110

 Angående detta skriver Säljö att ”Det är genom 

kommunikationen som sociokulturella resurser skapas men det är också genom 

kommunikation som de förs vidare. Detta är en grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv.”
111

 

Espen Jerlang och Suzanne Ringsted visar på beroenderelationen mellan intellekt, redskap 

och handling genom Vygotskys ord:  

 
Varken ”den tomma handen eller intellektet” kan förklara något i sig självt. En analys av 

”handen” isolerad från ”handlingen” eller från ”målet” ger ingen mening. Likaså blir en 

förståelse av ”intellektet” utan att man drar in ”handen” och ”handlingen” också 

meningslös.
112
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Inom den sociokulturella teorin förs själva tillämpningen av redskap fram som mest väsentlig 

för individers utveckling.
113

  

 

Socialisation 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ser man människan som en social varelse. Det är i mötet med 

andra människor som individer lär sig använda de redskap som behövs för att navigera i den 

sociala kontexten som denne medverkar i. Sammanstötningen med den sociala världen görs 

redan i livets början. De människor som individen möter i denna värld ingår i en kultur och ett 

sammanhang där man talar ett visst språk, beter sig på ett visst sätt och använder medel såsom 

redskap och verktyg på ett visst sätt. Barnet kommer så småningom att socialiseras in i denna 

kultur – lära sig samma språk, bete sig på samma sätt och använda medlen på ett liknande vis. 

Detta sker inte under tvång utan snarare av viljan att kunna smälta in och handla i den sociala 

gemenskapen.
114

 För att detta ska kunna ske är språket grundläggande. Detta eftersom man 

ser kommunikation som nyckeln för att individer ska kunna tillägna sig kunskaper. Genom att 

uppfatta andras föreställning av världen bildas intresse för den kontext och den värld 

individen lever i.
115

 Processen när en individ omvandlar given kunskap till sin egen brukar 

kallas för internalisering. OlgaDysthe förklarar begreppet internalisering som en process 

vilken ”innebär att mentala funktioner […] medieras människor emellan i sociala aktiviteter 

med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som vi människor använder i olika slags 

sociala aktiviteter.”
116

 Ovan beskrivna process av inlärning av färdigheter brukar i sin helhet 

benämnas som socialisation. Begreppet socialisation innebär de medierings- och 

kunskapsinlärningsprocesser som utgör basen för en individs personlighetsutveckling.  

Exempelvis de normer, värden, beteenden och traditioner som inryms i den kontext individen 

befinner sig i.
117

 Peter L. Berger och Thomas Luckmann delar upp begreppet socialisation i 

primär och sekundär socialisation.
118

  

 

 

- Primär socialisation 

 

Den primära socialisationen syftar på de grundläggande aspekterna som individer behöver för 

att fungera i sociala sammanhang, exempelvis språk, normer och andra värden för att kunna 

samspela med andra. Säljö skriver att dessa värden medieras från betydelsefulla personer i 

individens direkta närhet som barnet har emotionella band till såsom familj och vänner. Den 

primära socialisationen sker i hemmet, där barnen lär genom att titta härma och vara med i 

gemenskapen.
 119

 

 

 

- Sekundär socialisation 

 

Den andra arenan för barns socialisation är den sekundära som bygger på den primära. Berger 

och Luckman skriver ”Sekundär socialisation kallas varje följande process som leder en redan 
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socialiserad individ in i nya sektorer av hans samhälles objektiva värld.”
120

 Den handlar alltså 

om att utveckla nya roller. I skolans fall innebär det exempelvis att ’vara elev’. Det är denna 

form av socialisation som äger rum i skolan och motiveras med att man ska lära sig något.
121

 

Till skillnad från den primära socialisationen i hemmet som sker i det tysta handlar den 

sekundära socialisationen om en formell socialisation som sker utifrån styrda mål.  

 

Barns utveckling 

 

Vygotsky intresserade sig för att få förståelse för hur barn utvecklas. Detta resulterade i en 

indelning i som han kallar för zoner. Dessa kategoriseras i sin tur som stabila perioder, 

kritiska perioder och krisperioder vars samspel genererar i individuell och social 

utveckling;
122

 

 
Bakom varje negativt symtom sker det ett positivt nyskapande. Nybildningar äger rum under 

de stabila perioderna, men i krisperioderna sker det förändringar i personligheten, som utgör 

en slags övergångsbildning. Den bryts i sin tur ned och förändras i nästa krisperiod. 
123

 

 

Inom det pedagogiska spektrumet talar Vygotsky om proximal utvecklingszon. Detta innebär 

att man undersöker var barnet befinner sig för att sedan se vilka möjligeter till utveckling som 

finns. Den zon där barn kan lära med hjälp av äldre barn eller vuxen är den proximala 

utvecklingszonen.
124

 Man ska alltså inte acceptera barn som de är. Man ska istället undersöka 

deras potential för att se hur de kan utvecklas. Då växer de socialt och kognitivt.  

 

Sociokulturell teori och värdepedagogik 

 

Orlenius kopplar den sociokulturella teorin till arbetet med värden. Han skriver att miljön är 

avgörande för elevers lärande och att interaktionen och klimatet lärare och elever emellan är 

viktigt. Lärandet är ömsesidigt och att man inom den sociokulturella teorin menar att elever 

lär sig kontinuerligt i skolan. Han understryker dock att lärdomarna inte nödvändigtvis 

överensstämmer med vad de vuxna tror.
125

 I arbetet med värden i skolan betonar Orlenius 

framförallt lärares förhållningssätt;  

 
”Barn och elever bör ges möjligheter att studera och analysera normer och värden samt hur 

människosynen kommer till uttryck inom olika kunskapsområden. De måste få möta vuxna 

som gestaltar sådana värden”.
126

 

 

Han skriver att ett sådant medvetet arbete är en viktig del av att fostra goda medmänniskor 

och framtida samhällsmedborgare med god kognitiv, moralisk och social kompetens.
127
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Resultat och analys 

Vi har valt att kategorisera vårt resultat i fem avsnitt som kommer att presenteras i denna del. 

Även om vi kategoriserat dem i olika avsnitt är det oundvikligt att de ibland flätas in i 

varandra. Detta gäller framförallt tankar om pedagogernas förhållningssätt som genomsyrar 

hela studiens resultat. Grunden för varje avsnitt är informanternas retorik som sedan sätts i 

förhållande till praktik där möjlighet och koppling finns. Varje avsnitt inleds med en 

sammanställning av resultat vilket följs av ett stycke sammanfattning och analys. 

 

 I det första avsnittet som vi har valt att kalla ”Värdepedagogiskt förhållningssätt – 

kunskap eller sunt förnuft” tar vi upp pedagoger och skolledares inställning till 

värdegrunden som styrdokument och normativ etik samt deras tankar om möjligheterna 

att omsätta den i ett genuint förhållningssätt.  

 

 Nästa avsnitt ”Värdepedagogiska metoder och aktiviteter – struktur eller engagemang” 

handlar framförallt om den explicita värdepedagogiken, alltså vad man väljer att utgå 

ifrån i arbetet med barnen. Först presenterar vi hur skolorna har konkretiserat 

värdegrunden och sedan vilka metoder och aktiviteter de har valt att använda i 

undervisningen.  

 

 Det tredje avsnittet har vi valt att kalla ”Värdepedagogisk ambition – Regler eller 

samtalsklimat”. I denna del tar vi upp informanternas tankar kring regler samt vad de 

egentligen tror ger resultat.  

 

 ”Likvärdig utbildning – Att göra olika” är rubriken för avsnitt fyra. Detta avsnitt 

behandlar hur pedagogerna arbetar för att ge eleverna en likvärdig utbildning, samt för 

delaktighet och inflytande.  

 

 Det sista avsnittet ”Fostransuppdraget – Att lära barnen att bli självständiga”, behandlar 

informanternas syn fostransuppdraget, alltså den sekundära socialisationen. 
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Värdepedagogiskt förhållningssätt – kunskap eller sunt förnuft 
 

I den bästa av världar skulle vi inte behöva en värdegrund, alltså ett styrdokument om hur vi 

ska förhålla oss till varandra. Men så ser ju inte världen ut.
128

 

 

Gemensamt för alla informanter är att de har svarat att värdegrund handlar om hur vi ska 

förhålla oss till varandra inom skolans ramar. Exempel på värden som nämns är ömsesidig 

respekt, likabehandling, trivsel och kommunikation. Vi kommer däremot inte behandla vilka 

specifika värden som nämns i någon särskild bemärkelse i detta avsnitt. Fokus i detta avsnitt 

kommer snarare att handla om värdenas inramning, det vill säga skolpersonalens 

förhållningssätt till uppdrag och elever. Vid intervjutillfällena är pedagogers och skolledares 

förhållningssätt något som lyfts fram av alla våra informanter vid samtal kring värdegrund 

och värdepedagogiskt arbete, men med olika perspektiv. Vissa har talat om sunt förnuft, andra 

om grundläggande goda värderingar eller ett ständigt reflekterande förhållningssätt. 

 

Värdegrund och uppdrag 

 

När vi bad informanterna associera runt begreppet värdegrund var ett återkommande inslag en 

problematisering av själva begreppsdefinitionen. Vissa uttryckte att värdegrund är ett stort 

och komplext begrepp. Emma säger att det finns svårigheter med själva definitionen, hon 

anser att värdegrunden är ett mycket komplext begrepp som många känner till men att det är 

svårt att förklara vad det egentligen är och innebär. Teodor håller med om att det är ett vitt 

begrepp. Han lyfter även en annan definitionsfråga, han säger; ”Jag funderar ibland om det 

ska vara värdegrund i bestämd form, är det EN värdegrund vi talar om?” Just detta säger han 

kan orsaka svårigheter i kommunikation med andra, då det ibland är svårt att veta om man 

talar om samma saker. 

 

Båda rektorerna säger att läroplanens värdegrund fyller funktionen som skolans normativa 

etik och ingen av dem skulle vilja ändra den. Tove säger att värdegrunden är stor, vid och bra 

och att värdegrundsarbetet är ett varje-dag-jobb i allt de gör. Hon säger att det är poetiskt 

skrivet med tjusiga ord, men att det måste få vara så. Innehållet är oklart men att det även 

måste få vara det. Hon säger att ”det är för enkelspårigt att säga att det ska vara en checklista 

som man prickar av, då tror jag inte att man ser vidden av uppdraget”. På ett liknande sett har 

den andra intervjuade skolledaren svarat. Ethel säger att värdegrunden är grunden för allt det 

de gör och att hon är nöjd med hur den är formulerad även om den är väldigt omfattande. 

Vidare poängterar hon att svårigheten är att tolka och omsätta den till ett genuint 

förhållningssätt för henne och medarbetarna. När vi sedan samtalade med pedagogerna om 

hur de ställer sig till värdegrunden som skolans normativa etik svarar de allra flesta av 

pedagogerna att den fyller den funktionen bra. Emma uttrycker önskemål om att den skulle 

kunna vara mer konkret, men inser även svårigheterna med det. Teodor utvecklar detta och 

säger att den är styrande men inte på metodnivå, vilket kräver att man är insatt.  

 

Några av informanterna lyfter tankar om skolans uppdrag kontra socialtjänst. Tove säger att 

man måste distansera sig för att se vad som tillhör uppdraget och vad som inte gör det, samt 

att det skulle vara till stor hjälp att samarbeta med socialtjänsten på ett förebyggande vis och 

därmed bena ut vilka uppgifter som ligger på vilket bord. Pedagogen Elsa säger även hon att 

det ibland kan vara svårt att veta vad som ingår i fostransuppdraget och inte. Hon talar om en 

önskan om att skolans och socialtjänstens arbetsbeskrivningar borde jämkas för barnens bästa 
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– att det hade underlättat om socialtjänsten kände till skolans värdegrund och uppdrag. Teodor 

talar även han om skolans uppdrag kontra socialtjänstens. Han anser att de som arbetar inom 

skolan måste bortse från elevernas bakgrund oavsett om socialtjänsten är inblandad eller inte. 

Detta för att undvika att det blir elevägda problem. Han säger att verksamma inom skolan 

måste fokusera på det som hör till skolan skolans uppdrag; 

 
I praktiken, enligt styrdokumenten, är det skitsamma var de kommer ifrån. De ska bemötas 

allihop. Jag sitter med soc-anmälningar där jag vet att barn far skitilla […] Mitt uppdrag är 

fortfarande att göra en bra skola. […]. Uppdraget är detsamma.
129

 

 

Teodor är den enda av informanterna som ger exempel på en konkret förändring. Han ställer 

sig starkt kritisk till läroplanens formulering om etik som förvaltas inom kristen tradition. Han 

säger;  

 
Jag skulle ändra på den kristna etiken. Den skulle jag ändra på rakt av och det tycker jag är 

det som Skolverket förmedlar och även gav som förslag, men det sket de ju i. Det tycker jag 

är olyckligt och märkligt i en demokrati där vi har religionsfrihet och sådär.
130

  

 

Några uttrycker sådant som de anser vara svårigheter och motstridigheter i värdegrundens 

utformning. Emma säger att vissa delar av värdegrunden kan gå stick i stäv med andra i 

praktiken – att sådant som är gynnsamt för individen är mindre bra för gruppen och tvärtom. 

Tryggve problematiserar värdegrunden som normativ etik utifrån perspektivet att den kan 

tolkas och användas på ett vis som inte värnar om det positiva. Istället tenderar det att snarare 

handla om auktoritet som kan resultera i regler och uteslutning; 

 
Alltså det är så här med värderingar, moral, etik och regler och sådana här saker att ibland så 

står de i vägen för livet självt. De står i vägen för att livet ska kunna ha positiv dynamik och 

jag upplever det tyvärr som att speciellt staten och vår ärade minister, ansvarige just nu – han 

ropar lite för mycket och med hela handen och så där, och då uppstår precis det där fenomenet 

att då blir plötsligt värderingar, normer, etik o s v något som står i vägen för livet självt, och 

då blir det en paradox, då fyller det inte sin funktion. Då blir det inte värnande om liv och 

relationer utan då står det i vägen. Då tenderar det istället att bli straff och uteslutning. Och 

det är inte bra, därför ska man vara jävligt vaksam på olika värderingar, regler och sånt, för att 

det finns alltså ingen, ingen som helst, vad ska man säga, enkelhet genom att tro att skaffar vi 

oss bara ett par väl genomarbetade värderingar och regler så kommer allting att gå bra för så 

är det inte.
131

  

 

Samtliga pedagoger och skolledare framhäver att det ingår i skolans uppdrag att arbeta för 

elevernas trivsel och välmående. Dessutom säger de flesta att man måste utgå från elevernas 

behov och möta dem där de är. Två av pedagogerna, Emma och Tora, för fram tankar om att 

behoven i klassen, gruppen och förutsättningar på arbetsplatsen är det som främst styr hur 

man arbetar med värdegrund.  
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Att omvandla värdegrundens värden till förhållningssätt 

 
Vi sitter på en mängd fördomar och säger man annat så ljuger man. Det gör man ju. Bara för 

att man har valt att utbilda sig till pedagog innebär det inte att man är fördomsfri.
132

 

 

På båda de skolor som denna studie har utförts på har man valt att konkretisera värdegrunden 

i likabehandlingsplaner och dokument som vissa benämner som skolans egna värdegrund. 

Denna värdegrund har utformats på olika sätt. Antingen som en vision eller i form av ett fåtal 

relationella regler. De allra flesta säger att det är dessa lokala dokument som man sedan väljer 

som utgångsläge i det värdepedagogiska arbetet. Emma säger att man inte kan gå tillbaka till 

styrdokumenten hela tiden utan att man istället går till den konkretiserade 

likabehandlingsplanen om man behöver stöd. Vidare säger hon att det sedan är upp till varje 

pedagog att göra det till sitt eget samt göra prioriteringar utifrån vad man själv anser är 

viktigt. Mer om hur man just använder lokala dokument vid planering av värdepedagogiska 

aktiviteter återkommer i nästa avsnitt.  

 

Andra informanter hänvisar till sunt förnuft, grundläggande goda värderingar eller behov av 

fördjupad kunskap som utgångspunkter för sitt förhållningssätt. De båda skolledarna talar om 

förhållningssätt som den grundläggande stommen i skolan och om sin egen roll. De säger att 

inte att alla måste vara lika och tänka lika. Ethel säger att vi alla är olika men att mångfalden 

är en styrka som man kan nyttja. Att värdegrunden är både någonting kravfyllt men samtidigt 

ett stöd. För att uppnå resultat säger hon att hon måste börja hos sig själv och sina egna 

värderingar för att sedan arbeta med personalens förhållningssätt som är A och O. Hon 

tillägger att man avslöjar sig fort om ens tankar inte vilar i goda värden. Slutligen poängterar 

hon sitt ansvar som rektor vad gäller att konfrontera pedagoger som ”inte håller måttet”. Tove 

framhåller att man måste vara konsekvent, att man inte säger en sak och sedan gör en annan; 

 
Att leda genom att vara. Att vara förebilder och att visa i samspel med andra vuxna och i 

samspel med barn, vilka värden det är som ska omfatta skolan. Det handlar mycket om hur. 

Alltså om man har en diskussion med en elev i hallen om något, läxar upp någon om hur man 

ska vara mot varandra, sedan smäller man dörren i ansiktet på en kollega när man går 

därifrån, det rimmar inte. Och då är rektor naturligtvis en del i det också. Så jag försöker leda 

genom att vara.
133

  

 

Vidare talar Tove om en viss svårighet att lyfta frågor som rör pedagogernas värderingar och 

människosyn. Som exempel säger hon att det är mycket lättare att tala med personalen om en 

matematikmetod eller annan metodik som inte är direkt kopplad till personen. I dessa frågor 

talar man om sådant som direkt berör pedagogsjälen, vilket kan vara känsligt. Vidare refererar 

Tove till vad hon kallar för ”thin and thick values”. Hon beskriver ”thin values” som att man 

går in och köper sin utbildning på ett snabbköp medan ”thick values” är när personalen har en 

gemensam kod. Detta innebär att enskilda pedagoger känner sig delaktiga i en gemenskap 

samt att alla ser till allas barns bästa. Hon säger att ”thick values” är det som de strävar mot 

och att hon anser att det är till stor del rådande bland pedagogerna på den skolan hon är rektor 

för. Ethel talar om hur värdefulla diskussioner med personalen emellan är när hon ger ut 

provocerande frågor som de får diskutera i mindre grupper. För att samtalen verkligen ska ge 

resultat poängterar hon att de bör vara förutsättningslösa – det ska inte vara någonting som 

ska redovisas. Hon säger att man inte kan redovisa värdegrund. Då kan det bli fel, tungjobbat 

och hotfullt. När samtalen fungerar säger hon att det kan bli otroligt lärande – mer lärande än 

att gå en heldagskurs i ämnet. 
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Tryggve tar sin utgångspunkt i grundläggande goda värderingar, han säger att han är 

uppvuxen i vad han kallar för ”en starkt genompolitiserad släkt” och menar därmed att han 

har god etik och moral med sig i sin genbank. Senare i samtalet talar han om vad han 

egentligen tror gör skillnad. Det viktigaste är att befinna sig nära barnen och han säger att 

kittet på hans arbetsplats är att de engagerar sig och leker mycket med barnen. Även Elsa talar 

om grundläggande värderingar genom vad hon kallar för sin ”filosofi i livet”. Hon säger att 

genom att fokusera på det positiva och se mellan fingrarna vad gäller småsaker blir 

förutsättningarna för goda relationer och klimat bättre. Ellinor talar om sunt förnuft och 

hänvisar till den gyllene regeln.
134

 Hon säger att det är viktigt att behandla alla lika, även om 

det inte alltid är lätt. Vidare relaterar hon uppdraget till ålder, hon säger att man får arbeta 

hårdare med värdefrågorna när man är äldre än när man är yngre. Hon hänvisar till att detta 

inte var något som behandlades under hennes egen skolgång eller lärarutbildning. Andra ser 

det på ett annat vis. Teodor talar om svårigheten med att hänvisa till sunt förnuft som är något 

odefinierat och subjektivt och säger att kunskap och reflektion är a och o. Han 

problematiserar sunt-förnuft-tanken och säger att om man påstår att värdegrund grundas i sunt 

förnuft blir det direkt felaktigt, som han uttrycker det; ”vad blir då skillnaden på sunt 

förnuft?” Angående ålder och erfarenhet säger han att det är helt beroende på hur man 

analyserar sin erfarenhet som gör att det sedan resulterar någonting i praktiken. Detta kan 

även knytas till vad han säger senare i samtalet när han talar om att skolan idag är en görande 

praktik. Han utvecklar detta med att skolan idag har sin bas i metodik vilket han säger bör 

ändras till en lärande praktik med sin bas i kunskap; 

 
Det här med universitetet, att det har blivit en vetenskaplig nivå är ju ändå relativt nytt om 

man tittar på historien. Det kräver andra analysverktyg om man ska komma åt forskning. En 

del tycker att det är humbug eller rent högtravande språk och svårt att få till praktik. Där tror 

jag att skolan som praktik måste ändras från en görande till en lärande verksamhet istället för 

en görande. Att vara föränderlig och se att här har jag funderat fel och ta åt sig olika 

kunskaper. […] I grund och botten vill alla att det ska gå bra för barnen, men det är en 

kunskapsfråga, ett kunskapsglapp.
135

 

 

Sammanfattning och analys 
 

Sammanfattningsvis kan vi säga att informanterna generellt säger att de är nöjda med 

värdegrunden såsom den är och att de anser att den fyller en funktion som skolans 

normativa etik. Däremot har vi märkt att det råder en del oklarheter kring vad 

värdegrunden egentligen är och står för – till definition och innehåll. Majoriteten av de 

intervjuade säger just att värdegrunden är vid och bred men att den måste få vara det. En 

säger att detta kräver kunskap medan andra säger att det handlar om exempelvis sunt 

förnuft. Båda skolledarna säger att värdegrundsarbetet är viktigt och att grunden ligger i 

pedagogernas förhållningssätt. De tar även upp sin egen roll i värdegrundsarbetet där 

samtalet står i fokus.  

 

Flera av informanterna har refererat till skolans lokala dokument som ”skolans 

värdegrund” när vi frågat om läroplanens värdegrund. Detta har ibland skapat en del 

förvirring under samtalen. Likabehandlingsplanerna är det dokument som de allra flesta 

hänvisar till när vi samtalar om hur värdegrundsarbetet utformas. Dessa lokala dokument 

är konkretiseringar och innehåller de värden som just den skolan har valt att betona och 

ingår i skolornas likabehandlingsarbete. Någon har även nämnt uttalade ordningsregler 
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som ”en slags värdegrund”.
136

 Att förvirring uppstår är ingenting som vi ser som särskilt 

anmärkningsvärt. Som Frånberg beskriver är begreppet betydelselöst och dessutom är 

innehållet något som enligt våra informanter är både självklart och abstrakt.
137

 Det kan 

även jämföras med Thornbergs studie vars resultat visar på pedagogers osäkerhet inför vad 

värdegrunden egentligen står för, samt att många inte ens har läst och begrundat den.
138

 

Värdegrundsarbetet kräver alltså kunskap och reflektion, vilket kan relateras till de faktorer 

Skolverket pekar på som påverkar hur man arbetar med värdegrunden; tydligt ledarskap, 

kompetens och medvetande.
139

  

 

Det som tydligast utmärkt sig är att samtliga har talat om förhållningssätt som det 

grundläggande och viktigaste i värdegrundsarbetet. Däremot refererar de till olika 

utgångspunkter såsom sunt förnuft eller grundläggande goda värderingar. Detta kan 

relateras till det Colnerud beskriver även om hon använder mer konkreta exempel – sin 

egen skolgång eller det som medierats från föräldrar. Hon skriver också att även om 

pedagogernas grundläggande värden överensstämmer med värdegrundens, utgör 

dokumentet i sig ingen direkt utgångspunkt i värdegrundsarbetet.
140

Även Thornbergs 

resultat bekräftar detta genom de som han valt att benämna som personella referenser.
141

  

Sammanfattningsvis håller informanterna med om vad värdegrunden förmedlar. De flesta 

säger dock att de i praktiken utgår från konkretiserade lokala dokument eller sin egen 

uppfattning om vad som är goda värden. Samtliga framhåller reflektion eller 

kommunikation i personalgruppen som viktiga aspekter för att utveckla sitt förhållningssätt 

och ledarskap. Detta är i enlighet med vad Skolverket skriver i sin rapport.
142

 De skriver att 

värdegrunden i första hand handlar om just förhållningssätt – relationer och 

kommunikation. Som vi har beskrivit tidigare är just kommunikation mellan människor 

den primära källan till kunskap och att barn behöver goda förebilder i livet för att utvecklas 

enligt den sociokulturella teorin. Vi anser att detta stämmer överens med våra resultat. 

Även om informanterna har olika bakgrund, utbildning och arbetsbeskrivning så arbetar 

alla direkt eller indirekt med barn och strävar efter att vara goda förebilder och att ge 

eleverna en god skolgång – moraliskt, socialt och kognitivt. 
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Värdepedagogiska metoder och aktiviteter - Struktur eller engagemang 
 

Som vi framhållit i första avsnittet uppfattas värdegrunden som stor och vid. Därför har 

värdegrunden konkretiseras i lokala dokument som pedagogerna har som grund i det 

värdepedagogiska arbetet. Det är viktigt att nämna att ledarskap och förhållningssätt lyfts som 

den viktigaste grundläggande aspekten även när man talar om metoder. Det är därför 

oundvikligt att det återkommer här med, däremot är detta avsnitts fokus metoder och 

aktiviteter. Generellt sett arbetar de båda skolorna relativt liknande. De utgår i första hand 

från den lokala likabehandlingsplanen som är utarbetad med läroplanens värdegrund som 

utgångspunkt. I denna sätter de upp mål som revideras kontinuerligt. I samtalen säger 

informanterna att val av fokus och mål beror på vilka behov och förutsättningar som finns på 

skolan. Båda skolorna har kontinuerliga aktiviteter såsom temadagar, fadderverksamhet, 

rastvakts - och kamratstödjarsystem. Samtliga nämner drama och rollspel som bra metoder för 

att konkretisera olika ämnen för barnen. Gemensamt för de båda är även att de använder 

materialet Livsviktigt som är en del av SET-programmet.  

 

Lokala dokument och gemensamma utgångspunkter 

 

Något som tydligt visat sig under studiens gång är att informanterna ofta hänvisar till lokala 

dokument snarare än läroplanens värdegrund när olika frågor om värdegrund har lyfts. 

Framförallt har informanterna refererat till innehållet i skolans likabehandlingsplan såsom 

visioner, mål, teman och metoder. För att det ska bli överskådligt har vi delat upp 

informanternas svar efter vilken skola de arbetar på. 

 

 

- Skola Två 

 

Skola Två har vad som av Tora benämns som en verksamhetsidé som utgör ett gemensamt 

utgångsläge för det värdepedagogiska arbetet.
 143

 Det är enligt Tora även den de utgår från när 

de gör sin kvalitetsredovisning. Skola Tvås rektor Tove bekräftar att likabehandlingsarbetet är 

viktigt och att den samsyn som den ger är grunden för det värdepedagogiska arbetet. Hon 

säger att i och med likabehandlingsplanen har alla på skolan gemensamma värden att arbeta 

efter. När vi frågar hur de utvärderar de lokala målen i likabehandlingsplanen säger hon att 

det sker kontinuerligt inom likabehandlingsgruppen. Sedan uttrycker hon att det handlar om 

prioriteringar, att man kan ha en heltidstjänst för att enbart formulera tjusiga dokument, men 

att hon anser att det är viktigare att satsa mer på sådant som direkt gynnar eleverna. Hon 

understryker att det naturligtvis är viktigt att ha koll och systematik på uppföljning av 

dokumenten också. Tove säger även att de trivselenkäter som eleverna fyller i är vad hon 

kallar ”ett trubbigt mått” då det visat sig att elever ibland svarat att allt är bra, men att det 

sedan visat sig att det inte är det. Därför poängterar hon att det är viktigt att samtala med och 

vara nära barnen. Även Tryggve talar om att befinna sig nära barnen, men han antar ett lite 

mer radikalt perspektiv. Han betonar skillnaden på struktur och engagemang. 

 
Formellt sett finns det väldigt mycket gemensamt antagna saker här, och i praktiken är det 

ganska mycket av det som fungerar. Däremot är det nog inte så att det som fungerar är det 

som folk tror fungerar. […] Utifrån mitt eget perspektiv vad gäller just det, är att man ska 
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använda de strukturer som man tror på, för engagemanget är bra. Men det är inte strukturen 

barnen känner av – det är engagemanget.
144

  

 

Teodor inleder metodfrågorna med att kritisera hur de värdepedagogiska prioriteringarna 

förmedlas uppifrån. Han berättar om ett möte med skoldirektör och utvecklingschefen inom 

kommunen där man redovisade aktuella satsningar och prioriteringar. Det visade sig att det 

var enormt mycket som inrymdes i detta, nämligen värdegrund och hållbar utveckling. Hans 

reaktion på detta var att ”om man prioriterar ALLT prioriterar man heller INGET.” Svaret 

blev att det måste vara stort för att det blir olika beroende på enhet då de har olika behov 

vilket han höll med om. Vidare säger han att han själv arbetar normkritiskt med 

likabehandlingsplanen som läromedel. Han berättar att han väljer att hålla den i handen, gå 

igenom diskrimineringsgrunderna och sedan arbeta terminsvis efter dem. 

 

 

- Skola Ett 

 

På samma vis som på Skola Två lyfter även informanterna på Skola Ett fram hela eller delar 

ur likabehandlingsplanen som en viktig och grundläggande aspekt i det värdepedagogiska 

arbetet. Skolledare framför olika teman ur styrdokumenten som underlag för debatt inom 

personalgruppen. Genus är ett ämne som flera av informanterna lyfter, ur olika vinklar.  

I arbetet med eleverna har man sammanfattat och gjort en egen tolkning av värdegrunden i två 

regler. De lyder ”Jag är här för att lära och låta andra lära” och ”Jag respekterar mig själv och 

andra”. Dessa regler återfinns i även i skolmiljön, både i skolans entré samt i de klassrum vi 

besöker. De anser att dessa regler omfattar många av de värden som värdegrunden förmedlar.  

Återigen poängterar rektorn för Skola Ett att det är pedagogernas förhållningssätt som är 

direkt avgörande för vilket utförande och resultat det värdepedagogiska arbetet får. Därför 

lyfter hon ämnen ur likabehandlingsplaner vid arbetsplatsträffar. Ibland kan det vara utifrån 

en specifik situation eller ett aktuellt ämne, men även utifrån andra aspekter, exempelvis för 

att provocera och därmed nå fördomar och öppna upp för reflektion och nya tankar. Hon 

säger; 

 
Det är ju viktigt att lyfta och blotta att; Ja, här har jag faktiskt fördomar! För det som är farligt 

när man tiger om dessa saker är att då gror de i en, då blir de min sanning. Men om jag då 

möter dig i en diskussion och du tycker helt omvänt, så får jag känna att; Ja, så där kan man ju 

också tänka. Så jag försöker att regelbundet lyfta teman ur styrdokument.
145

 

 

Detta bekräftas av pedagogerna på skolan som poängterar att detta är en stor del av det 

värdepedagogiska arbetet som utförs. Däremot efterfrågar vissa av pedagogerna fördjupningar 

i vissa ämnen. Att ämnen som alla håller med om på ytan, kanske har djupare problematik. Ett 

exempel som lyfts är genus, där Emma säger att det inte räcker att läsa lite om det och 

diskutera. Hon anser att det krävs en ordentlig fördjupning och reflektion om man verkligen 

ska ta det till sig och sedan agera därefter. Även Ellinor reflekterar runt detta. Hon säger att 

vad som betonas även kan bero på vilka krav föräldrarna ställer.  

 
Just nu har vi föräldrar som, där mamman har jobbat och forskat om genus, och då blir det ju 

lite extra… För då kan det ju slå åt andra hållet. Att man inte kan kalla papperspellen för 

papperspellen utan istället får man säga papperspian, för att annars kan man stöta sig med 

någon.
146

  

                                                             
144

 Tryggve, Skola Två. 
145

 Ethel, rektor Skola Ett. 
146

 Ellinor, Skola Ett. 



 

31 
 

 

Förutom det arbete som informanterna säger sker inom arbetslaget, talar de flesta om skolans 

två regler som konkretiseras på olika vis.
147

 Dessa regler handlar om att värna om sig själv 

och andra. I nästa steg är det till stor del upp till pedagogerna hur man arbetar utifrån dessa. 

Det som är gemensamt är att de har utarbetat en handformad konkretisering med en regel för 

var finger, mer om detta i nästa avsnitt. Pedagogerna säger att det är detta som utgör ett 

grundmaterial för det värdepedagogiska uppdraget, men att det är upp till var och en hur man 

prioriterar och var man lägger fokus. 

 

Schemalagda värdepedagogiska metoder 

 

De flesta av informanterna säger att de märker att fostransuppdraget har fått mer utrymme i 

skolan än förr. Idag har skolor schemalagda värdepedagogiska aktiviteter vilket man inte hade 

förr på samma vis. Sonja och Tora talar om att när de utbildade sig på lärarhögskolan hade de 

vad man kallade för etiska samtal vilket innebar att man skulle läsa en saga med sensmoral för 

barnen som man sedan skulle diskutera. Tora säger dock att man inte hade schemalagd 

undervisning som man har idag. 

 

 

- Kompissamtal 

 

Årskurs 1 på Skola Två har kompissamtal på schemat varje vecka. När vi frågat vad 

pedagogerna anser om kompissamtal säger Tryggve att han anser att det är en human metod 

som många gånger fungerar bra samt att den kan kombineras med rollspel och liknande 

övningar. Även Tora är positivt inställd. Hon berättar att barnen verkligen frågar efter 

kompissamtalen. Ett tag hade de planer på att minska antal tillfällen till varannan vecka för att 

öppna upp för andra aktiviteter, men de har insett att eleverna är nöjda såsom det är nu och 

därför har de valt att behålla det schemat.  

 

Detta bekräftas även av den observation vi har gjort. Även om vissa elever verkade ha svårt 

att fokusera, upplevde vi att de flesta var engagerade och berättade gärna och mycket om hur 

de kände sig och hur de hade uppfattat olika situationer. Det märktes också att flera elever 

som inte var inblandade i de situationer som behandlades var intresserade av att konflikten 

skulle lösas på bästa sätt, ibland hade de även konkreta förslag på lösningar. Vissa elever 

deltog inte aktivt under hela samtalet. Vissa smög sig undan och pysslade på med annat vilket 

pedagogerna tillät så länge de inte störde samtalet för mycket. 

 

 

- SET 

 

Båda skolorna använder sig av materialet Livsviktigt som ingår i programmet SET (social och 

emotionell träning), som på schemat går under namnet Livskunskap. Skolledarna för de båda 

skolorna berättar att de använder SET och att de är medvetna om den kritik som förts fram 

och att de har diskuterat och rannsakat sig själva inom verksamheten. De understryker även 

att de inte köper någon modell rakt av, utan de måste anpassas till eleverna samt till vad 

pedagogen behärskar. De tankar som rektorerna lyfter kan man säga symboliserar den 

allmänna uppfattningen bland våra informanter. Ingen säger att de följer materialet såsom 

skaparna uppmanar till och de flesta har en kritisk syn på metoden. Tryggve säger att han ser 
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SET som en uppsättning övningar där han väljer de som han anser är bra och utvecklar det. 

Då han även är utbildad dramapedagog talar han mycket om att göra istället för att prata om, 

vilket är något som vi fått erfara under observationer då han använt sig av övningar där 

eleverna har fått träna att både fokusera, vara nära varandra och att använda kroppen. Tryggve 

säger att vissa övningar inte alls är bra och att han inte tror på att det ska följas slaviskt såsom 

anvisningarna säger. Ellinor säger att ”man får ju akta sig lite, för man leker ju lite 

amatörpsykolog i vissa övningar och då måste man kanske tänka lite att; kan jag hantera det 

här om det händer någonting.” Elsa säger även hon att hon använder materialet som det passar 

henne, men att hon blandar upp det med andra material. Anledningen till detta är hon tyckte 

att det blev så mycket vad hon kallar sänkningar i materialet Livsviktigt, vilket inte kändes 

bra i längden. Vi bad henne utveckla detta. Hon säger att hon tycker att materialet bygger 

mycket på negationer eller sänkningar som hon kallar det och att fokus är på vad man inte får 

göra. Detta kan relateras till en observation vi gjorde under en livskunskapslektion. Ämnet var 

”En bra kamrat” och uppgiften var att rita och skriva tre goda egenskaper om vad de ansåg 

utgjorde just en bra kamrat. Eleverna nämnde 34 egenskaper, varav 20 började med ”inte”. 

Att en bra kamrat inte slåss, inte retas, inte puttas, inte kastar stenar och så vidare.  

 

 

- Att kritiskt granska och välja sin egen väg 

 

Teodor tar avstånd från metodik och har istället valt att arbeta han på ett annat sätt. Han säger 

att han tror att dyra metoder köps in för att kunna visa på lösningar - rektorer och föräldrar 

blir nöjda, men i slutändan uteblir resultatet. Hans hypotes är att detta kan ske för att snabba 

lösningar är populärt. Han lyfter några aspekter som han anser är problematiska med metodik; 

Som exempel nämner han att SET-materialet dels signalerar ett behavioristiskt synsätt som 

inte tar hänsyn till skolkontexten och dels att det är fler nyanser som spelar in. Med metodik 

kommer man inte kommer åt kärnan, istället säger han att man måste se nyanserna och 

angripa känsliga och problematiska ämnen och frågor som exempelvis sexualitet, kön, 

funktionshinder på ett normkritiskt sätt. För att göra detta har han själv valt att utgå från 

likabehandlingsplanens diskrimineringsgrunder i det värdepedagogiska arbetet. Teodor säger 

att det blir en helt annan effekt om man undersöker vilka normer som styr och vad det är som 

gör att man inte vill avvika från dessa, samt att förmedla att det är lika mycket värt att 

exempelvis tycka om grönt som rosa oavsett kön. För att göra detta på ett trovärdigt sätt säger 

han att man som pedagog måste reflektera över vad man förmedlar implicit och explicit till 

eleverna. 

 

Sammanfattning och analys 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att båda skolorna konkretiserar läroplanens värdegrund i 

lokala dokument som sedan utgör utgångsläget för deras värdepedagogiska arbete. I detta 

inryms löpande aktiviteter såsom temadagar, kamratstödjarsystem m.m. men även 

schemalagda aktiviteter som stöds mot metodik såsom Kompissamtal och Livsviktigt.  

Värdegrunden anpassas för de olika skolornas behov i likabehandlingsplanernas mål och 

regler. Dessa dokument utgör sedan det som man kan kalla för respektive skolas kollegiala 

samsyn. Utifrån dessa arbetar sedan skolorna på olika vis. Skola Ett talade om det 

värdegrundsarbete som sker tillsammans med barnen – att befinna sig nära eleverna samt hur 

man kan använda likabehandlingsplanen som ett läromedel. Skola Två framhöll de 

diskussioner som sker på verksamhetsnivå, där personalen får en chans att utmana sina 

fördomar. Återigen talar informanterna om reflektion och förhållningssätt som mål, men med 
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olika metoder att nå upp till detta. Sedan har det visat sig att pedagogerna anser att det till stor 

del är upp till varje pedagog hur man arbetar i praktiken.   

 

Kompissamtal är en metod som används på en av skolorna. Den uppfattas av de inblandade 

pedagogerna som en human metod som eleverna uppskattar, vilket även är den bild vi fått 

under vår observation. Även om svåra ämnen såsom outredda konflikter behandlas och att 

stämningen ibland kan bli känslosam är eleverna engagerade och visar varandra hänsyn och 

respekt. Alla som vill får komma till tals och även om man väljer att bara lyssna, lär man av 

varandras varierande sätt att tänka i olika situationer. De som väljer att inte tala får möjlighet 

att lära genom att lyssna på andras lösningar. Detta anser vi är en metod som är i enlighet med 

de värden skolan är givna att arbeta efter samt den sociokulturella teorins huvuddrag. Läraren 

agerar samtalsledare men det är eleverna som för samtalet mellan varandra. 

 

En samlad kritik har riktats mot SET-programmet, både vad gäller metoden som sådan och 

hur styrningen från kommun och ledning bedrivits kring metoden. En intressant reflektion 

som är svår att frångå är att när man talar om hur man väljer att arbeta på verksamhetsnivå 

lyfts det gemensamma samtalet som en viktig aspekt, vilket är helt i enlighet med den 

sociokulturella teorins huvudteman och det som vi lärt oss under vår utbildning. När man 

sedan arbeta med dessa ämnen på undervisningsnivå är den metodik som finns att tillgå (i 

detta fall Livsviktigt) baserad på ett behavioristiskt perspektiv.
148

 De flesta använder dock 

materialet som en samling övningar eller ett inspirationsmaterial som man kan välja ur för ett 

särskilt ändamål. Andra helt har valt bort det. Vissa säger att de blandar in flera andra 

gestaltande tekniker såsom rollspel och drama för att eleverna ska få situationer visualiserade 

och få uppleva olika händelser som alternativ eller komplettering till Livskunskapen. I 

skolfronts program sades det att SET kan ses som en form av psykoterapi. I bemötandet av 

den kritiken skriver Kimber att man med den inställningen ska man beakta alla metoder och 

arbetssätt där känslor behandlas med försiktighet. Bland de typer av aktiviteter hon sedan 

nämner finns bland annat teater och dans.
149

 Resultatet av livskunskapslektionen med temat 

”En bra kamrat” – där goda egenskaper behandlades och 20 av 34 i praktiken resulterade i en 

negation – är intressant om man ställer det mot vad Thornberg, Colnerud och Lindgrens 

studier visar. De uttrycker på olika vis en upptäckt att skolan har en förmåga att motarbeta 

negativa symtom snarare än att mediera goda värden. Detta leder enligt Lindgren till ett 

korrigerande och normerande arbete. Då ställer vi oss frågande till om barnens sätt att 

beskriva ”En bra kamrat” – genom att säga vad en sådan inte gör – helt enkelt är ett resultat av 

ett sådant arbetssätt? 

 

En sista reflektion är att ingen av våra informanter har själva lyft något kontinuerligt 

värdepedagogiskt arbete i andra ämnen än de som är schemalagda med avseende för just det. 

Detta innebär naturligtvis inte att ingen av informanterna bearbetar värdefrågor i andra 

ämnen, en faktor kan vara hur frågorna ställts från vår sida. Lindgrens resultat pekar 

emellertid på att det är just så att största delen av värdegrundsarbetet sker parallellt om övrig 

undervisning. Han skriver att detta gör värdegrundsarbetet målfokuserat istället för att tjäna 

som verktyg för utveckling.
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Värdepedagogisk ambition - Regler eller samtalsklimat 
 

Samtliga informanter säger att de jobbar efter ambitionen att eleverna ska få en bra och 

likvärdig skolgång under vilken de utvecklas till sin fulla potential och tillägnar sig de 

kunskaper de behöver i sina framtida vuxna liv - oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi 

kommer i följande avsnitt redogöra för de ambitioner som pedagoger och skolledare har med 

sitt värdegrundsarbete och sina motiveringar till detta samt vilka tillvägagångssätt 

pedagogerna använder då de arbetar för att uppnå sina ambitioner. När vi frågade 

informanterna vilka värden de anser är viktiga att förmedla till eleverna förekom värden som 

hänvisar till alla människors lika värde och ett gott förhållningssätt människor emellan – där 

man visar empati och respekt för varandra, bland samtliga informanters svar. Samtidigt som 

de flesta pedagoger angav dessa värden som tyngdpunkten i sina ambitioner med 

värdegrundsarbetet framkom det i intervjuerna att det även finns andra ambitioner som 

pedagogerna vill uppnå i det värdepedagogiska arbetet. 

 

Regler i retorik och praktik 

 

Vissa av informanterna framhöll arbetsro som viktigt. Lärarna säger att det ofta handlar om 

hur elever ska uppföra sig i klassrummet och att man med hjälp av regler försöker reglera 

elevernas uppförande. Till exempel framhåller Ellinor de regler som gäller vid skolan när vi 

ställer frågan om hur hon brukar arbeta med skolans värdegrund med eleverna. Hon säger i 

intervjun att de samtalar och påminner eleverna om skolans regler; ”Du är här för att lära och 

låta andra lära”, samt ”Visa respekt för dig själv och andra”. Vidare berättar hon att de arbetar 

med att påminna eleverna om att räcka upp handen, lyssna och ge arbetsro i klassen. Även 

Elsa som arbetar på samma skola som Ellinor refererar till dessa regler och säger att de är 

uppsatta för elevernas skull – för arbetsmiljö och arbetsro. Hon tillägger att det är en form av 

värdegrund. De regler som de båda refererar till är vad de kallar för ”Handen”. Det är 

utskrivna regler på en hand där det är skrivet en regel i varje finger. I fingrarna står det; Vara 

en god kamrat, komma i tid, hålla ordning, respektera och lyssnar. I handflatan står det; jag är 

här för att lära och låta andra lära.  

 

Påminnelsen om att eleverna ska räcka upp handen då de vill tala görs frekvent. Exemplen 

som följer är från observationstillfällen och utgör några av de gånger som pedagogen 

påminner eleverna om denna ”regel”. Vid första lektionen på en måndag får eleverna dela 

med sig om något de vill berätta från helgen. Det är många barn som pratar rakt ut. Ellinor 

påminner eleverna att de måste räcka upp handen om de vill säga något. Samma påminnelse 

görs igen senare när lektionen startat och de samtalar om hur listig räven är. Många av 

eleverna pratar rakt ut utan att räcka upp handen. Ellinor påminner eleverna genom att sätta 

fingret till munnen ”- Schhh… glöm inte att räcka upp handen.” Vid observation registrerar vi 

även hur några barn pratar rakt ut utan att ha räckt upp handen och trots detta får ordet av 

Ellinor utan tillsägelse. Hon samtalar med dessa elever fram till dess att hon ska instruera hela 

klassen. Då vill hon att barnen ska räcka upp handen. Även Tora påminner sina elever 

frekvent om turordningen och regeln om att räcka upp handen när man vill säga något. De 

flesta pedagogerna använder inte uttalat ordet arbetsro, men det visar sig under 

observationerna att det är något som eftersträvas i klassrummet. Ett exempel är när Tora har 

haft en genomgång av en matematiklektion och delat ut böckerna till eleverna. Eleverna 

börjar prata och stoja med varandra. ”- Hörrni nu har alla fått sina böcker så nu ska det vara 

tystare.” Ellinor uttalar att arbetsro som något som man vill eftersträva med de regler som är 
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upprättade för klassrumsinteraktionen. Ellinor visar denna strävan när hon går fram till en 

elev och viskande uppmanar honom att koncentrera sig på arbetsuppgiften; 
 

– Nu får du sluta prata. Hör du mig?  

Efter någon minut så får hon påminna honom igen.  

– Nu pratar vi inte, nu koncentrerar du dig.
151

  

 

Tora eftersträvar även hon arbetsro för eleverna. Hon använder sig även av ordet arbetsro när 

hon pratar med eleverna. Ett exempel är när två elever sitter och busar med varandra vilket 

Tora upplever som ett störande moment för de andra eleverna och där hon påminner dem om 

att hjälpa till med att skapa arbetsro i klassrummet. Hon berättar även att man från skolans 

håll utarbetat ett ”förväntansdokument”. I detta är skolans ordningsregler formulerade och de 

ömsesidiga skyldigheter som finns mellan föräldrar/vårdnadstagare och skolan. Om föräldrar 

och elever samtycker skriver de under dokumentet.  

 

Några pedagoger ifrågasätter både upprättandet av ordningsregler och motiven till dem. 

Teodor ställer sig frågande till den ordning och reda som oftast reglerna förknippas med och 

som förespråkas av politiker. Han beskriver det på följande sätt: ”Ordning och reda blir en 

föreställning om att eleverna ska sitta tysta och vänta på att ta in kunskap”. Han säger vidare 

att det får konsekvenser såsom att pedagogerna måste skälla på eleverna för att de ska följa 

dessa regler vilket inte ingår i pedagogers utbildning. Tryggve beskriver farligheten med att 

enbart fokusera på ordningsregler i skolan. Han framhåller att man istället för att lägga fokus 

på regelaspekten bör arbeta med tillitsaspekten. För att vinna något är det i relationen man 

måste jobba, inte i regelstrukturen. Han säger att det är för enkelt att tro att om man bara 

upprättar regler så kommer allt att gå bra och eleverna kommer att lära sig goda värden och 

normer. Han säger att han inte tror att barnen inte förstår kopplingen mellan reglerna och 

verkligheten. Han säger att:  

 
… man måste göra precis tvärtom, man ska ha så få regler som det överhuvudtaget går och de 

som man har ska direkt värna om livet och relationer - så att de blir kopplade till verkligheten, 

så att de blir greppbara och begripliga. Och sen tycker jag, att sen ska man jobba resten i 

process. Alltså att man utgår ifrån att saker och ting fungerar- att människor lyssnar i 

kommunikation, att man kommer överrens. När problem uppstår - då gör man någonting […] 

Men vi behöver ju inte […] tro att alla barn kommer att klättra upp på taket och ramla ner och 

bryta benet - så att vi behöver sätta upp ett regelverk och skicka personalen på kurs i hur man 

gör för att hantera en sådan situation. Utan det är, så nära liv och relation det går och så få 

regler som möjligt. Annars kommer vi fel tror jag.
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Respekt för sig själv och andra är något som många pedagoger framhåller som viktiga värden 

att förmedla till eleverna för att uppnå gott klassrumsklimat. Detta är något som bland annat 

Emma refererar till angående det fostransuppdrag som åligger henne som pedagog. Hon säger 

att det inte är mycket som är nedskrivet när det gäller detta men att skolan har vissa regler. 

Vidare säger hon att skolans två regler är tolkningsbara och det är upp till henne var hon 

lägger ribban. Hon uttrycker exempelvis att hon inte anser att man ur arbetsmiljösynpunkt 

visar respekt för sig själv och andra om man sitter och pratar rakt ut under lektionstid.  
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Det dagliga samtalet – om regler och konflikthantering 

 

Majoriteten av informanterna framhåller vad de kallar ”det dagliga samtalet” det viktigaste 

momentet i det värdepedagogiska arbetet med eleverna. Vissa pedagoger betonar vikten av att 

ha ett tillåtande samtalsklimat i klassen och skolan. Det dagliga samtalet innebär att 

pedagogerna samtalar med eleverna om värden och värderingar i skolvardagliga situationer 

när det blir aktuellt. Det kan exempelvis handla om konflikter som uppstår under rasten som 

eleverna inte lyckats lösa själva. Elsa säger att de pratar väldigt mycket om hur man ska vara 

mot varandra och att eleverna ska lära sig lösa konflikter själva i den mån det är möjligt. 

Emma förklarar även hon att det är i det vardagliga samtalet man som pedagog kan hjälpa och 

vägleda eleverna så att de lär sig visa hänsyn även om hon tillägger att hon anser att dessa 

vardagliga situationer är rätt jobbiga för pedagoger. Tryggve talar om samtalsklimat och att ha 

en gemenskap; 

 
Vi behöver ha det bra tillsammans. Vi behöver ett bra samtalsklimat. Ett sätt att vara med 

varandra där det finns möjlighet till lugn och ro, där vi kan göra det som vi är satta att göra 

här. Så att det funkar för var och en.
153

  

 

Teodor säger sig jobba för att eleverna ska bli reflekterande och säger att han försöker uppnå 

detta genom att vara normkritisk och reflekterande. Han säger att det inte räcker att reflektera 

över sin egen roll som pedagog utan att han även arbetar normkritisk med eleverna. Precis 

som Tryggve säger är samtalsklimatet och diskussionen något som Teodor framhåller som 

viktigt i arbetet med eleverna. Han ger exemplet om hur de i klassen hade diskuterat hur man 

får en grupp att fungera och hänvisar till att han vill ge barnen förståelse för varför vi lever i 

en demokrati. Han utgår från att först se till vad gruppen vill för att sedan tillsammans komma 

överens om hur det ska vara. Även skolledarna talar om att det dagliga mötet med eleverna är 

en avgörande del i det värdepedagogiska arbetet. Tove talar i intervjun om betydelsen av 

pedagogens relation till eleven. Hon säger att det är viktigt för både den enskilda individen 

och gruppen.  

 
Varje dag i varje möte tror jag att pedagogen har en jättestor betydelse. Betydelsen av en god 

relation till en lärare eller en lärare som är en förebild… eller en lärare skapar en delaktighet 

eller en trygghet eller så i gruppen. Det tror jag är helt avgörande för mående och resultat.
154

  

 

Sammanfattning och analys 

 

I detta avsnitt har vi försökt ringa in vilka värden som pedagogerna vill förmedla till eleverna 

samt vilka ambitioner de säger sig ha med sitt värdegrundsarbete. Sammanfattningsvis har vi 

sett att de explicita reglerna som är utformade kring elevers uppförande är återkommande i 

svaren från informanterna angående vad det värdepedagogiska arbetet med eleverna innebär. 

Dessutom eftersträvas arbetsro med hjälp av dessa regler. Detta har vi även kunnat styrka med 

observationer och det stämmer väl överens med det som Thornberg kommer fram till i sin 

studie. Han skriver att det värdepedagogiska arbetet som utförs på skolan oftast uttrycks av 

pedagoger i form av regelarbete.
155

 De regler som är återkommande och som eleverna 

ständigt påminns om av pedagogerna är; att räcka upp handen om man vill prata, att man ska 

vara tyst och lyssna om någon annan har ordet samt att man inte ska störa andra. Pedagogerna 

kommunicerar med eleverna på olika vis. De påminner både med kroppsspråk och verbalt om 
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de explicita regler som finns för klassrumsinteraktionen. Med kroppsspråk menar vi att de 

använder olika gester för att påminna eleverna – såsom att sätta fingret till munnen eller att 

enbart genom ansiktsuttryck och blickar visa att eleverna gör något som inte är lämpligt. 

Denna mediering av de regler och normer som gäller i klassrummet är en del av den 

sekundära socialisation som äger rum inom skolans sfär. Denna socialisation grundas i att 

eleverna känner anknytning och närhet till pedagogerna. Även Colnerud skriver att det är 

viktigt att kunna skapa nära kontakt och en känsla av gemenskap i skolan för att känslor som 

sympati, hänsyn och respekt ska kunna kopplas till moraliskt handlande.
156

 Något som vi 

dock finner tvetydigt är att eleverna vissa gånger får ”bryta” mot de explicita reglerna 

samtidigt som sådana överträdelser andra gånger tillrättavisas. Vi observerade att dessa 

gränser är flytande och att det är pedagogen som avgör om en överträdelse har skett eller inte. 

 

Arbetsro påpekas ofta som något eftersträvansvärt och förknippas med att inte störa andra – 

att eleverna är tysta, sitter på sina platser och arbetar med den givna uppgiften. I de klasser vi 

har observerat har eleverna ofta arbetat med samma uppgift och därmed varit tvungna 

konkurrera om tid och uppmärksamhet från pedagogerna samt samtidigt försöka kunna skapa 

arbetsro. När denna arbetsro frångås agerar pedagogerna för att återställa den. Detta är något 

som även Colnerud har noterat och vidare jämför hon detta med de fördelar som finns med 

arbetssätt som betonar att elever arbetar med individuella projekt. Hon skriver att när eleverna 

ges frihet och ansvar över sitt eget arbete genom en självinstruerad arbetsordning krävs inte 

disciplinära ingripanden från pedagogerna i samma utsträckning. Colnerud skriver att 

eleverna då lär sig respektera sitt och andras arbeten.
157

  

 

Ett synsätt som skiljer sig från majoriteten av de svar vi fått är Teodors problematisering 

kring vad som egentligen anses vara ordning och reda. Han säger att det finns en problematik 

med att pedagoger ibland ser på uppdraget utifrån hur det såg ut förr och inte utifrån hur det 

ser ut nu. Han säger att man inte kan lasta hemmet och föräldrarna då det ändå inte ändrar det 

uppdrag som pedagoger är ålagda att utföra. De flesta informanterna säger på samma vis som 

förespråkare för den sociokulturella teorin att kommunikation är A och O vad gäller att 

mediera värden till elever samt att reflektera över sitt förhållningssätt. Tryggve tar detta ett 

steg till och poängterar att samtalsklimatet och kommunikationen är det som ska stå i centrum 

inom fostransuppdraget – inte reglerna. 

 

Angående vid vilka tillfällen pedagogerna medierar värden hänvisar de flesta informanterna 

till ”det dagliga samtalet”. Flera talar om konfliktlösning som situationer där de arbetar med 

eleverna viktiga värden. Det kan handla om att explicita regler har brutits. Detta utgör sedan 

grund diskussionerna med eleverna. Thornberg skriver om detta i sin studie och han benämner 

det som ett reaktivt regelarbete. Med detta menas att pedagogerna reagerar på det som 

eleverna gör när det händer. Det kan exempelvis handla om regelöverträdelser som att störa 

andra i arbetsron eller behandlar klasskompisar illa.
158

 Det kan även handla om hur 

pedagogerna försöker mediera implicita värden till eleverna som beskriver hur man ska 

uppträda mot varandra. Sammanfattningsvis kan vi säga att de värden som informanterna 

anser vara av vikt och som de försöka förmedla till eleverna är; respekt för sig själv och 

andra, hänsyn för andra, att de blir självständiga, ansvarstagande och reflekterande. Dessa 

värden kan ses som en del av pedagogernas ambition att hjälpa eleverna att utvecklas till 

sociala individer som kan navigera i de olika sociala kontexter som de i framtiden kommer att 

röra sig i. Pedagogernas värdepedagogiska ambitioner kan relateras till resultatet i den skotska 
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studie som gjorts av Powney m.fl. Pedagogerna i den studien nämner i mångt och mycket 

samma värden som informanterna i denna studie.
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Likvärdig utbildning – Att göra olika 
 

Att alla elever är individer med olika förutsättningar och behöver olika metoder, stöd och 

hjälp, är något som majoriteten av pedagogerna talar om. Vissa säger därför att de genomför 

vad de kallar för diagnoser och tester för att finna vart eleverna befinner sig och hur man ska 

utmana och stödja dem att utvecklas.  

 

När vi frågade informanterna om hur de tänker kring hur undervisning bör utformas för att ge 

eleverna förutsättningar för en likvärdig utbildning var svaren att göra olika och att 

individualisera återkommande. Ellinor betonar att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning 

vilket hon även eftersträvar. Hon säger även att alla barn har även olika förutsättningar att det 

därför är viktigt att ”scanna av”, det vill säga att ta reda på vad alla barn kan, så att man kan 

ge rätt stöd och material till var och en av eleverna. Även Ethel anser att man måste se till 

barns olika förutsättningar och behov för att ge eleverna en likvärdig utbildning. Först då kan 

man se vad man kan ge för stöd och hjälp. Tove säger att likvärdigheten åstadkommes genom 

att man gör olika och ger ett vidare perspektiv på frågan. Hon påpekar även att olika skolor 

måste ha olika ekonomiska förutsättningar och att detta även gäller mellan klasser. Hon 

konkretiserar detta genom exemplet att en timme med specialpedagog i en klass kan betyda 

tre timmar för en elev med samma behov i en annan klass. Teodor är inne på samma spår att 

och beskriver mer ingående i intervjun hur han kopplar styrdokumenten till sin pedagogiska 

praktik. Han säger som många andra att det handlar om att göra olika och att ge elever olika 

material etcetera. Han berättar att han checkar av vilken kunskap eleven har ut och jämför 

med strävansmålen. Han är inte så noga med att alla barn gör samma sak utan föreslår att man 

tittar på vad de kan och som han säger ”hoppar på tåget” där de befinner sig kunskapsmässigt.  

 

Flera av informanterna talar om portfoliosamtalet som en viktig aspekt i en strävan att ge 

eleverna likvärdig utbildning. Elsa beskriver portfoliosamtalets fördelar som att det är där 

man möter det som barnet själv känner att de behöver träna mer på. Sedan sätter de 

tillsammans upp mål som de arbetar mot på deras måltimme. Även Emma talar om 

portfoliosamtalets fördelar. Hon säger att just samtalet är det som har störst genomslagskraft 

för att öka elevernas delaktighet och inflytande. Eleverna får då göra självskattning 

kunskapsmässigt och socialt. Hon berättar att hon värdesätter portofoliosamtalet högt då det 

är under dessa tillfällen som hon verkligen får sätta sig ner och samtala med eleverna och få 

höra deras uppfattning om saker och ting. 

 

Det märks i pedagogernas svar att elevernas inflytande och delaktighet i deras egen skolgång 

anses utgöra en viktig del i likvärdighetsarbetet. Exempel på sådana tillfällen är de olika 

typerna av ”råd” som skolan har. Tora säger att det är under klassrådet som man tydliggör och 

medvetandegör för eleverna att de då har chansen och möjligheten att uttalat påverka. Deras 

form av klassråd utgår från tre punkter; ”Vi berömmer…”, ”Vi påminner…” och ”Vi 

föreslår”. Varje klassråd inleds med en uppföljning av föregående veckas beslut och förslag. 

De samtalar om hur det har gått och om punkten ska stå kvar eller tas bort. Under vår 

observation under ett klassråd märkte vi att många elever var väldigt engagerade och hade 

många konkreta förslag och synpunkter. Framförallt vad gäller punkten ”Vi berömmer…” där 

eleverna har chansen att berömma varandra för bra saker som de gjort under veckan som gått. 

Tora säger att detta är inkörsporten till det explicita inflytandet som sedan ökar med stigande 

ålder. Vad gäller inflytande i undervisningen så säger hon att det i enlighet med läroplanen 

även där ska öka med stigande ålder. Det handlar då om valfrihet som sker inom ramar för 

eleverna i exempelvis arbetsrutan. Just friheten under inom ramar är det fler pedagoger som 

nämner i frågan om elevernas delaktighet och inflytande. Även Emma säger att eleverna har 
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lite inflytande över undervisningen och att det är lärarstyrt. Hon säger att det är speciellt då 

eleverna går i årskurs ett och att valfriheten ökar med stigande ålder för att det ska få växa 

fram allteftersom. Elsa säger att undervisningen i sig är väldigt lärarstyrt förutom vissa inslag. 

Hon säger sig vara medveten om att hon styr väldigt mycket förutom några lektioner där 

eleverna har eget arbete samt när eleverna har sin måltimme. Under måltimmen arbetar 

eleverna med de mål som de tillsammans med läraren upprättat under portfoliosamtalet eller 

forskningstimmen. Barnen får vara med och påverka i viss utsträckning men inte alls så 

mycket som de kanske borde få. Elsas motivering till detta är styrningen från måldokumenten. 

Trots att man kan variera innehållet i undervisningen så måste man som pedagog förhålla sig 

till rådande ramfaktorer och det pedagogiska uppdraget. Hon berättar att hon anser att det 

finns en risk med att släppa det för fritt för att det då finns risk att ”de riktigt drivande 

eleverna tar överhand”. 

 

Något som även i dessa frågor tydligt framgår är att förhållningssätt och relationen mellan 

pedagoger och elever är avgörande för hur likvärdig utbildningen blir. Att man som vuxen 

eller pedagog måste lyssna på och bekräfta eleverna så att de känner att de är delaktiga. 

Tryggve beskriver det som att ”Barn får en konkret, harmonisk upplevelse genom att vara 

med, bli hörda, och lyssnade på – om de är med, blir hörda och lyssnade på […] Då växer de i 

känslan av att få inflytande.” Även Ethel talar om hur viktigt det är att eleverna får känna att 

de vuxna lyssnar och tar dem på allvar för att de ska känna delaktighet. Hon säger att det är 

viktigt att pedagogerna har ett öppet sinne och är genuint intresserade av elevernas tankar, 

frågor och funderingar. Elever tycker om att ha ansvar och därför ska ges ansvar. Hon säger 

att man genom att öka delaktigheten för eleverna även ger dem ansvar samt att rätt sorts 

ansvar ger elever känslan att bli tagna på allvar. Emma säger att för att ge en likvärdig 

utbildning till eleverna måste de ges samma utrymme i klassrummet så att alla får komma till 

tals. Hon tillägger att det samtidigt är viktigt att man lär dem att umgås som en grupp. Ett 

exempel från en observation angående hur Ellinor arbetar för att alla ska få talutrymme var då 

eleverna under livskunskapslektionen presenterade tre saker som de skrivit om vad som 

utmärker en bra kompis. Eleverna fick då stå längst fram i klassrummet och läsa ur sin 

livskunskapsbok. Ellinor påminde dem om hur man är en bra lyssnare.  

 
När man är en artig lyssnare vad gör man då? ...Man lyssnar och man pratar inte. Är det så att 

man inte håller med så skrattar man inte, eller säger ingenting. Utan tänker bara… ”jaha så 

tänker han eller hon”.
160

 

 

Angående talutrymme säger Tora att hon försöker att tänka på flickor och pojkars lika rätt och 

möjligheter till talutrymme och intressen. Detta förhållningssätt visar hon under observation. 

Under första lektionen efter helgen får eleverna möjlighet att dela med sig av något från 

helgen. Regeln att hålla upp handen gäller och de som vill berätta något följer den. Efter att de 

som velat berätta något gjort det lyfte hon fram de elever som inte tagit det utrymme som 

givits vid tillfället.  

 

Båda rektorerna framhåller kollektivets ansvar för elevernas känsla av delaktighet och säger 

att det är genom pedagogernas förhållningssätt och i deras roll som förebilder som känslan av 

delaktighet hos eleverna skapas samt att det krävs ett tydligt ledarskap. Med tydligt ledarskap 

säger Tove att det är viktigt att det finns en röd tråd som sträcker sig från rektor till elev. Hon 

uttrycker det som; ”Att rektor ska veta vart vi ska. Så att pedagogerna vet vart vi ska och då 

vet eleverna vart vi ska.” Hon betonar att delaktigheten i det egna lärandet skapas i den 

dagliga relationen mellan pedagogerna och eleverna och att det är viktigt att pedagogen vet 
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riktningen för sin undervisning. Hon betonar även ett kollektivt ansvar där alla – rektor, lärare 

och specialpedagog - måste sträva efter att känna alla barn för att då ha en samsyn på elever 

och därefter kunna ge dem det stöd de behöver. Även Ethel betonar kollektivets ansvar, den 

gemensamma grund som pedagogerna står på och det gemensamma förhållningssättet hos 

pedagogerna. Hon tar studieresultatet som exempel och säger på att enskilda pedagoger inte 

ska lastas för dåliga resultat utan att man även ska se till det kollektiva ansvaret. Hon säger att 

det gäller att man kan föra pedagogiska diskussioner där man som pedagoger ”kan delge 

varandra och visa på bra material. Att bjuda på, visa på och hjälpa varandra.”  

 

Tora är för övrigt den enda som tar upp modersmålsundervisningen som de erbjuder på skolan 

som en del i av deras arbete för att ge en likvärdig utbildning till eleverna.  

 

Sammanfattning och analys 

 

I detta avsnitt har vi försökt ge en bild över hur pedagogernas retorik och praktik angående att 

arbeta för en likvärdig utbildning för eleverna samt för elevernas delaktighet och inflytande i 

deras egen utbildning. Majoriteten av informanterna säger att man måste individualisera 

undervisningen för att åstadkomma en likvärdig utbildning. Tester och olika typer av 

diagnoser beskrivs som metoder för att upptäcka elevernas kunskapsnivåer för att sedan 

kunna utmana dem på nästa nivå. Detta synsätt stämmer väl överens med det som Vygotsky 

beskrev i sin sociokulturella teori som den proximala utvecklingszonen där man ska möta och 

utmana eleven för att denne ska utvecklas. Det kan då handla om att pedagogerna utformar 

undervisning efter olika elevers behov och förutsättningar samt att de tillhandahåller material 

som utmanar eleverna.  

 

Portfoliosamtalet är ett inslag i verksamheten som framhålls verka för elevernas delaktighet, 

inflytande och likvärdiga utbildning. I dessa samtal ges eleverna möjlighet att reflektera över 

sin egen tillvaro på skolan vad gäller både det kognitiva och det sociala. Pedagogerna säger 

även att det är en värdefullt att ta sig för att sätta sig ner med varje elev och höra dennes 

tankar och känslor. Detta stämmer överens med vad Skolverket redovisar i en studie om 

värdegrunden där de poängterar hur viktigt det är att skapa förutsättningar för att eleverna ska 

kunna samtala med vuxna för att arbetet med värdegrunden ska bli framgångsrikt.
161

 

Samtalets värde är även en central tanke ur ett sociokulturellt perspektiv och de tankar 

pedagogerna talar om vad gäller portfoliosamtalets fördelar visar hur viktig kommunikationen 

mellan elev och pedagog är. Ett annat inslag för delaktighet och inflytande som pedagogerna 

tar upp är de olika råd – främst klassråden – som de har varje vecka. Det som dock tydligt 

framgår är att eleverna får frihet under ansvar vilket ökar med stigande ålder. Flera 

informanter framhåller även att ansvar är viktigt för att eleverna ska känna sig delaktiga i 

verksamheten. Eleverna verkar dock ha ytterst lite inflytande över själva utformandet av 

undervisningen. Det motiveras bland annat med att det finns en risk att låta eleverna styra för 

mycket då de ”drivande” eleverna kan ta över. Ett annat skäl är att pedagogerna känner sig 

styrda av styrdokumenten. De säger att även om de varierar undervisningen är ramarna 

fixerade – på gott och ont, men att detta gör att lärarna som har insyn i styrdokumenten blir de 

som styr undervisningens utformning. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att pedagogernas förhållningssätt återigen är det som 

framhålls som centralt för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. Barn måste ges tillfälle 

att få känna att de blir hörda och trodda på samt att de får vara med och bestämma. 
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Pedagogerna visar under observationerna och uttrycker i intervjuerna att det handlar om att de 

försöker göra implicita värden och normer mer uttalade för eleverna. Att pedagoger genom 

sitt förhållningssätt visar att alla barn är lika viktiga genom att alla elever får sin del av 

talutrymme och pedagogernas uppmärksamhet. Den dagliga relationen mellan elever och 

pedagoger betonas som otroligt viktiga. Dels måste pedagoger tydligt förmedla vad de 

förväntar sig av elever och vad de kan förvänta sig tillbaka. Det bör understrykas att det är i 

relation och kommunikation mellan pedagoger och elever som värden kan medieras enligt den 

sociokulturella teorin värden. Båda rektorerna säger att det kollektiva ansvaret vad gäller att 

värna om alla elever på skolan är väsentliga delar i arbete mot en likvärdig utbildning. Vad vi 

dock tycker är intressant är att det endast är en pedagog som nämner modersmålsundervisning 

som en del i likvärdighetsarbetet då denna skola i jämförelse med den andra skolan har få 

andraspråkselever. Den andra skolan har modersmålsundervisning i stor utsträckning då den 

är belägen i ett mångkulturellt stadsområde och har många andraspråkselever.  
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Fostransuppdraget – Att lära barnen att bli självständiga 
 

Något som är utmärkande i intervjuerna med pedagogerna är att fostran försiggår ständigt i 

skolvardagliga situationer vilket märks i de konkreta exempel de nämner angående situationer 

då de utövar sitt fostransuppdrag. Det kan exempelvis vara när eleverna är i kapprummet och 

ska klä sig, när de ska gå i led eller när de är i matsalen. Emma säger: ”Matsalen vill man ju 

helst slippa. Där är det ju […] rätt mycket fostran. Hur man sitter när man äter och hur man 

samtalar och uppför sig. Man sitter inte och skriker.” Även Ellinor nämner matsalen som en 

situation där hon upplever att hon får gå in i rollen som fostrare och säga hur eleverna ska 

uppföra sig. Angående de konfliktsituationer som kan uppstå i kapprummet säger Tora att hon 

ofta påminna eleverna vad som är lämpligt och olämpligt beteende, och att de ska visa hänsyn 

till varandra. Hon säger att fostransuppdraget är något som man hela tiden arbetar med som 

pedagog; ”Det är ett ständigt pågående arbete, vad som är lämpligt att göra och inte, samt att 

öva dem på tålamod.” Tora säger att man fostrar eleverna genom att vara en god förebild och 

ha ett bra förhållningssätt gentemot eleverna. Hon tillägger att pedagoger måste visa att man 

tror på elevernas förmåga och att man ska berömma dem för de små sakerna. Ett av hennes 

syften med detta är att eleverna ska bygga upp självkänsla och känna sig självständiga. Emma 

säger att det är viktigt att alla elever känner sig trygga och trivs på skolan. Hon säger även att 

det är viktigt att eleverna får lika mycket utrymme och får ta lika mycket plats i skolan - att de 

känner att de blir bli sedda och lyssnade på. Emma tillägger att en stor del av det 

fostransarbete hon genomför är sådant som hon anser att eleverna borde ha med sig hemifrån. 

Hon beskriver sådana situationer i intervjun:  

 
... när man ska klä på sig och gå ut, eller har varit på toaletten så kommer man inte in och 

skriker ”Här är jag!”. Utan man kan bara pipa in på sin plats utan att störa andra. Eller att 

tacka för sig om man får en glass av en klasskamrat och så [...] Det är sådan fostran man 

kanske tycker ska vara gjord hemifrån men den är inte det i många fall.
162

 

 

Pedagogerna ger olika bilder av hur de upplever att de arbetar med fostransuppdraget. Elsa 

säger att hon utför fostransuppdraget i situationer då hon känner sig som mamma eller 

mormor mer än som en pedagog. Hon säger att fostran handlar om att man ska lära eleverna 

att hantera situationer och kunna samtala med varandra för att förhindra vad hon beskriver 

som handgripligheter. Hon säger att hon och eleverna ofta har vardagssamtal där de pratar om 

saker som handlar om hur man ska vara mot varandra. De värden som hon säger sig vilja 

förmedla till eleverna i fostransuppdraget är vad hon kallar ”hur man ska vara som människa. 

Inte som barn utan som människa överhuvudtaget.” En sak som Elsa tycker är viktig att 

poängtera i intervjun är det aktiva lyssnandet från de vuxna på skolan. Man måste visa för 

eleverna att man lyssnar på dem vilket de även försöker lära eleverna. Som hon säger: 

”Lyssna. Två öron en mun. Lyssna dubbelt så mycket som du pratar. Det är bra.” Ellinor 

säger i sin tur att fostransuppdraget handlar om att förmedla värden som att ha respekt för sig 

själv och främst för de i sin omgivning, hon säger;  

 
Värden är för det första att inte göra bort sig själv. För har man gjort det så har man 

förmodligen stört en hel annan hög eller någon […] Att ha arbetsro och i kapprum och inte 

fara runt och brottas och ha sig, för då gör du antingen illa någon eller så stör du någon.
163

 

 

Hon poängterar att det hon vill eftersträva är att barnen ska lära sig vad som är lämpligt att 

säga och göra och at det är något som hon ständigt arbetar med eleverna. Hon säger även att 
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det är viktigt att jobba för att alla elever ska få samma utrymme i skolan, men att det är ett 

svårt uppdrag. Tryggve ger en annan bild av vad han uppfattar som fostransuppdraget. Han 

säger att man inte ska vara så hårt driven av att sätta upp regler för att lära barn vad som är 

rätt och fel, samt dåliga eller bra val. Han säger att han känner att han måste påminna elever 

och säga till dem ”att så här kan vi inte ha det”, men tillägger sedan att regler är en dålig 

strategi att motivera varför och hur eleverna ska handla på ett mer önskvärt sätt. Istället 

förespråkar han samtalet och att befinna sig nära eleverna. Även Teodor talar om 

förhållningssätt och om hur han diskuterar med eleverna. Han säger att hans strategi är att 

arbeta demokratiskt och normkritiskt. 

 

Förändringar över tid 

 

När vi frågade pedagogerna vad de ansåg om sitt fostransuppdrag var vi även intresserade av 

att veta om de upplevt några förändringar av fostransuppdraget över tid. Majoriteten av 

informanterna säger att de ser en ökning även om de uttrycker det på olika vis. Tora säger att 

hon anser att man idag ägnar mer tid till relationer. Hon säger sig märka ökad fokusering på 

frågor som rör värden samt att man nu schemalägger tid där man samtalar om värden och hur 

man är mot varandra. Elsa anser att man får axla mycket mer än att bara vara pedagog 

nuförtiden om hon ser på sitt yrke utifrån ett tidsperspektiv. Hon säger; ”Man är jättemycket 

och hackar på psykologbiten tror jag… Och mammabiten, mormorsbiten, kuratorsbiten, 

sjuksysterbiten... Man är allt och så var det inte förut.” Även rektorerna säger sig märka 

förändringar över tid. De antyder att det skett en ökning av pedagogernas uppgift att fostra 

eleverna. Ethel talar om konkreta saker som hon anser att pedagogerna idag måste jobba med 

eleverna. Hon säger att det i allmänhet handlar om basala saker som man borde ha med sig 

hemifrån – hur man hälsar, tackar, ber om ursäkt. Även om Tove säger sig märka en ökning 

av fostransuppdraget för skolans del, säger hon att det ser olika ut på olika områden och 

enheter. Hon jämför hur det såg ut på en skola hon tidigare arbetet på och på den skola som 

hon arbetar på nu. Hon säger att föräldrar på den här skolan är mer drivande och engagerade i 

sina barns skolgång, medan föräldrar på den förra skolan inte visade samma engagemang.  

 

De flesta av informanterna som anser att fostransuppdraget tar mer plats idag än förr säger att 

det till stor del beror på hemförhållanden. Tora ger sin syn på detta dilemma. Hon säger att 

många av dagens barn inte har samma kontakt med föräldrar och andra vuxna som förr och att 

barn oftare lever i flera hem där det i vissa fall finns slitningar mellan föräldrarna. Hon säger 

även att barn inte heller har samma kontakt med mor- och farföräldrar idag och att föräldrar 

numera är mer måna om att få ”egentid”, samt att barn idag har många fritidssysselsättningar. 

Hon poängterar att hon anser att det är en fördel att skolan har förändrats från att förr ha varit 

auktoritär till att bli mer vårdande med uppgift att se till att barn trivs och mår bra. Ellinor är 

inne på samma spår som Tora och säger att samhället idag inte ser ut på samma sätt som då 

hon började undervisa. Samhället idag har ett högt tempo där barnen knappt har någon fritid 

och är mycket längre på dagis och på fritids. Emma säger också att föräldrarna tillbringar för 

lite tid med sina barn, men poängterar även att barn vill ha tydliga gränser och att hennes 

uppgift som pedagog då blir att upprätta sådana.  

 

Samtidigt som majoriteten påpekar brister i hemmets fostran ger några pedagoger en annan 

infallsvinkel i frågan och talar istället om vilka behov barnen behöver. Elsa säger att elever 

har ett stort behov av vuxenkontakt som kan bero på den ökade distanseringen från 

föräldrarna. Elsa ställer sig frågande till anledningen på samma sätt som Ethel. De både 

funderar kring om det kan vara så att dagens skola och dess personal idag bjuder in till mer 
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vuxenkontakt – det vill säga att även om skolan har ett fostransansvar så kanske vuxna på 

skolan tar större ansvar än de enligt uppdraget är ålagda att göra. Teodor problematiserar 

uppfattningen att dagens barn är ouppfostrade, att hemförhållanden och föräldrar bär skuld till 

detta samt att detta bidrar till att göra det pedagogiska uppdraget jobbigare. Han säger att vi 

måste fokusera på vad som är vårt uppdrag och i större grad åsidosätta elevernas 

hemförhållanden och bakgrund.  

 

Sammanfattning och analys 

 

I denna del av studien har vi försökt att ge en bild av pedagogernas och skolledarnas 

uppfattningar och tankar kring fostransuppdraget. Dels i det pågående pedagogiska arbetet 

och dels i ett historiskt perspektiv. Samtliga informanter säger i intervjuerna att fostran är 

något som ständigt pågår i skolvardagen. De säger att detta stämmer väl överens med 

uppdraget och att det genomsyrar skolvardagen. Detta är även något som Powney m fl. kunde 

se i sin studie. I sin studie så märkte de att pedagogerna sade att de inte använder sig av några 

speciella metoder då de arbetar med värden med eleverna utan att det är i det vardagliga som 

de diskuterar med dem om moraliska och etiska frågor.
164

 Våra informanter använder även 

metoder men säger att de i första hand handlar om just dagliga samtal. Den skotska studien 

visade också att pedagogernas värdegrundsarbete sträckte sig utanför klassrummet och 

berörde alla de situationer där interaktion mellan individer på skolan sker.
165

  

 

Fostransarbetet är något som ständigt är närvarande i pedagogernas praktik. Dock framgår det 

i intervjuerna att pedagogerna arbetar olika och associerar olika kring begreppet fostran. 

Spannet av värden som pedagogerna anger som viktiga att förmedla till eleverna är stort och 

vi tycker oss se en spretande associationsbild över vad pedagogerna anser vara värden just 

inom fostran. Det kan exempelvis handla om till synes basala saker som de måste ”lära” 

eleverna – allt från hur man ska vara som människa till hur man ska tacka för sig då man blir 

bjuden på något av en klasskompis. Det handlar även om etikettregler eller snarare normer då 

dessa sällan är uttalade utan förgivet tagna, som exempelvis handlar om hur man uppför sig 

då man ska äta. Pedagogers arbete med etikettregler tas även upp av Thornberg. Han skriver 

att dessa regler handlar om hur eleverna ”uppför sig i sociala sammanhang”, det vill säga det 

som man anser vara ett hyfsat uppträdanden.
166

  

 

Vi ser återigen att pedagogernas förhållningssätt och agerande som goda förebilder som något 

som anses otroligt väsentligt för att eleverna ska lära sig goda värden och det måste upprättas 

goda relationer mellan elever och pedagoger. Detta stämmer väl överens med Colneruds 

tankar. Hon framhåller pedagogens roll för att skapa en känsla av gemenskap hos eleverna för 

att dessa ska utvecklas till att bli moraliskt kompetenta och sociala individer.
167

 Även om 

vissa av informanterna uttrycker sig på olika sätt så tycker vi oss kunna skönja en röd tråd i de 

svar vi fått. Den röda tråden handlar om att få eleverna att kunna fungera i grupp och att de 

ska lära sig att kunna uppföra sig på ett lämpligt sätt. Det bekräftas av Powney m.fl. vars 

studie visade att detta var det pedagogernas värdegrundsarbete syftade till.
168

 En del 

pedagoger uttrycker att de måste gå in och påminna och lära barnen vad som är lämpligt 

beteende. Andra säger att de istället för att hela tiden agera polis och rätta barnens beteende 
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försöker skapa ett gott och accepterande klimat för att kunna diskutera och problematisera 

kring bra och dåliga beslut. Möjligheten till samtal är något som även Skolverket poängterar 

som mycket väsentligt i värdegrundsarbetet.
169

 Sett från ett sociokulturellt perspektiv så är det 

viktigt att pedagogerna får tid att kommunicera med eleverna eftersom man anser att det är i 

kommunikation som kunskap konstrueras. Det vi kan se i vår studie är att informanterna ger 

olika bilder över vad de menar när de säger att de samtalar med eleverna om värdefrågor. En 

del talar om samtalen som påminnelsen av regler. Andra talar om de samtal som sker då de 

sitter ner och utbyter åsikter och synpunkter i etiska och moraliska frågor. En viktig aspekt av 

pedagogernas fostransarbete är även hur de implicit medierar värden till eleverna i de 

situationer som de beskriver. Mycket av det som beskrivs av informanterna handlar om 

normativa värden, det vill säga värden som handlar om hur man beter sig samt hur man ska 

vara mot andra för att bli accepterad av gruppen. Det är pedagogerna som genom 

kommunikation påminner eleverna om vad de anser vara ett lämpligt eller olämpligt 

uppförande. Vissa påtalar explicita regler som norm medan andra hänvisar till personliga 

värderingar som ramverk.  

 

I intervjuerna framträdde tankar om brister i den primära socialisationen i jämförelse med förr 

samt att majoriteten av informanterna tyckte att fostransuppdraget till viss del har förskjutits 

från hemmet till skolan. En bristande kontakt mellan föräldrar och barn angavs av flera som 

en anledning till att barn idag inte har fått med sig vissa grundläggande kunskaper om hur 

man uppträder mot andra människor. Detta har då medfört ett ökat ansvar för pedagogerna. 

Utifrån informanternas svar så märker vi att de i större utsträckning efterlyser större 

föräldraansvar – signifikanta förebilder i hemmet som medierar värdefulla normer och värden 

till barnen. Vad gäller den sekundära socialisationen betonar pedagogerna återigen vikten av 

förhållningssätt och att vara en förebild för eleverna. De talar även om kommunikation som 

ett viktigt redskap genom framförallt det som de kallar det dagliga samtalet. Vissa betonar 

även vikten av att få förståelse för demokrati och att komma överens. Vår uppfattning är att 

även om fostransuppdraget har fått större utrymme är informanterna generellt nöjda med 

detta. Vissa av de som vi talat med ställer sig kritiska mot den auktoritära pedagogik som 

bedrevs förr och vissa mot den nyauktoritära som är på ingång. Det är dock intressanta tankar 

som Ethel och Elsa väcker är då de reflekterar kring uppfattningen om ett utökat 

fostransuppdrag. De talar om att det kan vara så att skolan tar på sig för stort ansvar – att det 

är svårt att avgränsa ansvar och uppdrag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
169

 Skolverket, 2000, 39. 



 

47 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Vi valde att utgå från en etnografisk forskningsansats med kvalitativa intervjuer och 

observationer som metod. I efterhand har vi funderat om detta tjänade syftet. Vi anser att det 

gjorde det men däremot finns alltid ett eller flera ”men”. Vid intervjuerna märkte vi till en 

början att ovanan gjorde att vi inte fick ut det mesta och bästa ur pedagogernas retorik, vilket 

blev mycket bättre med tiden. Efter några genomförda intervjuer och vi kände oss säkrare 

blev även den insamlade datan mer avgränsad och användbar för sitt syfte. Det var helt klart 

en fördel att vara två - dels för att vi kunde fylla i för varandra och dels för att vi kunde 

reflektera effektivare i efterhand för att göra bättre ifrån oss vid nästa tillfälle. Även 

användningen av fickminne gjorde att vi kunde höra våra egna eventuella otydligheter och 

lära därefter.  

 

Observationerna har vi sett som lite problematiska vid efterhantering såsom analys då det har 

varit svårt att använda dem som ett direkt jämförelsematerial för att dra slutsatser. Det finns 

flera tänkbara orsaker till detta. Vid transkribering märkte vi att intervjuerna gav väldigt 

mycket material i antalet sidor och innehåll i jämförelse med observationerna och i vårt fall 

handlar det om åtta intervjuer jämfört med 20 lektioner/aktiviteter. En annan faktor som vi har 

diskuterat är i hur stor mån den troliga påverkan som vår närvaro inneburit. De observerade 

pedagogerna har varit medvetna om vår uppgift, vilket vi menar kan ha påverkat lärarnas 

beteende och bemötande mot eleverna. Frågan är hur vi kunde gjort detta annorlunda. 

Troligen hade det bästa varit om vi enbart intervjuat de pedagoger som vi även observerat, 

alternativt genomfört observationer i alla de aktuella pedagogernas klasser. Då hade vi kunnat 

dra slutsatser mellan just dessa pedagogers retorik och praktik och då i slutändan få en 

helhetsbild. Denna problematik har gjort vårt observationsmaterial till ett slags vilande 

material. Vi har främst kunnat använde materialet för att bekräfta retoriken eller visa på 

motsägelser just för de pedagoger vars retorik och praktik vi undersökt – det vill säga tre av 

åtta informanter. Däremot känner vi att de gett oss en allmän uppfattning som kunnat 

användas som referensmaterial. Vi har sett att pedagogerna ser till barnens bästa och att de 

väljer sina ord väl. Exempelvis har vi sett flera ingående samtal mellan pedagoger och elever 

om situationer som uppstått som löst upp spänningar och resulterat i en positiv stämning.  

 

Resultatdiskussion 
 

Som vi tidigare beskrev i inledningen är det värdepedagogiska uppdraget – skolans kanske 

viktigaste uppdrag – att fostra goda framtida samhällsmedborgare med känsla för demokrati. 

Hur ska detta då uppnås? Vårt syfte var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till det 

värdepedagogiska uppdraget i retorik och praktik. Studiens resultat visar att även om 

utgångsläget är detsamma för alla, och så även målen, så är vägarna dit lika många som 

antalet informanter. Även om vissa vägar ibland korsar varandra eller bitvis går parallellt.  

 

Egentligen kan vårt arbete sammanfattas med ett ord – förhållningssätt! Detta är en röd tråd 

som vi sett slingra sig genom alla de intervjuer och observationer vi gjort. Rektorerna som vi 

intervjuat har båda talat om förhållningssätt i form av ett tydligt ledarskap från deras sida men 

även att de skapar ett klimat som gör att personalen på skolan kan lyfta och ventilera sina 

tankar och känslor. Sedan har pedagogernas förhållningssätt gentemot eleverna accentuerats 

av både av skolledare och av pedagogerna själva. Det är trots allt de som varje dag möter 
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dessa elever – de som har det jobbigt hemma, de som haft en dålig dag eller de som bara har 

allmänna tankar och önskemål. Pedagogerna fyller en otroligt viktig roll inte bara som 

undervisare utan även som fostrare och därmed medierare av goda värden. Det är både ett 

ansvarsfyllt och kravfyllt arbete som man inte kan ta lätt på. Därför krävs det att man hela 

tiden reflekterar över sig själv som person, vilka värderingar man har och funderar över hur 

man uppträder och vad man förmedlar i sin yrkesroll. Det är ingen lätt uppgift men alla måste 

inse att de bär på fördomar eller orimliga förväntningar på andra annars är man naiv och lurar 

sig själv. Alla människor är insocialiserade i de normer som råder i samhället. Dock är 

pedagoger professionella ’fostrare’ och måste därför till skillnad från gemene man hela tiden 

granska sig själv i sitt yrkesutförande.  

 

Det första vi reagerade på vid våra intervjuer var att det inte var självklart för alla informanter 

vad vi syftade på när vi ställde frågor om värdegrunden. Vissa hänvisade istället till lokala, 

konkretiserade dokument vilket gjorde att vi pratade om helt olika saker ibland. I nästa steg; 

att utröna vad pedagogerna associerade till kring begreppet värdegrund spretade svaren – allt 

från sunt förnuft till kunskapskrav. Ett gemensamt svar var däremot att samtliga uttryckte på 

något vis att värdegrunden är abstrakt. Vissa menade att den är vid och bred och vissa sa att 

den är väldigt poetisk eller ett paraplybegrepp. Glasklart är dock det faktum att värdegrunden 

anses vara mycket mångfacetterad och inte ett helt sjävklart primärt utgångsläge för 

pedagogernas värdegrundsarbete. Många av informanterna säger att deras förhållningssätt och 

värden har en annan grund än läroplanen, såsom exempelvis sunt förnuft eller barndom. 

Pedagogernas retorik kring fostran och de värden som de anser vara viktiga att förmedla till 

eleverna tycker vi oss kunna jämställa med den strävan som värdegrunden i läroplanen är 

utformad för, även om de flesta pedagoger hävdar att de inte använder eller reflekterar över 

läroplanens värdegrund. Kanske är det just så att de goda värden de har är grundade vid deras 

egen tidiga socialisation - att vara solidarisk, visa hänsyn och respekt för medmänniskor. Vår 

upplevelse är att dessa stämmer överrens med pedagogernas retorik, som i sin tur stämmer väl 

överens med hur värdegrunden är beskriven. Frågan är om det är just eftersom värdegrunden 

är en produkt av det rådande samhället och kanske även tack vara för att den är formulerad på 

ett vis som är vitt och brett. Något vi finner intressant bland pedagogernas svar är att endast 

en pedagog ifrågasätter formuleringen”etik som förvaltats inom kristen tradition och 

västerländsk humanism” i värdegrundens grundläggande värden. Roger Fjellström är en av 

många som problematiserar detta. Han skriver; 

 
Skulle värdegrunden utgöras av en gemensam nämnare i kristen tradition och västerländsk 

humanism, kan alltså inte ens tanken på ett allmänt, lika och okränkbart värde ingå. Då 

kollapsar läroplanens version av värdegrunden. Kanske vore det därför bäst att uppfatta 

hänsyftningen på traditioner som ingenting annat än en antydan till historiska förhållanden.
170

  

 

Kanske är det just som historiska förhållanden som informanterna tolkar det. Vi lever trots allt 

i ett sekulariserat samhälle där den kristna religionen inte har någon framstående position. Vi 

finner det mycket paradoxalt att vi har religionsfrihet där skolan i sig inte ska vara 

konfessionell och att värdegrunden som skolan ska genomsyras av fortfarande anknyter till 

den kristna religionen. Det är en aktuell fråga där sittande regering och skolminister vill ge 

kristendomen en särställning i skolan samt att främlingsfientliga partier ges utrymme att 

sprida rädsla bland befolkningen att det som är nytt är farligt, samt att det som anses vara 

svensk kultur kommer att raderas. För att skapa ett öppet samhälle där man förespråkar 

medmänsklighet, solidaritet och respekt för allas lika rätt menar vi att man måste börja i 

skolan. Genom denna formulering i värdegrunden finns det kanske risk att detta motverkas då 
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kristen etik ges mandat för att ha varit den religion som har förvaltat de goda värderingarna. 

Det skapas en antagonism mellan ”vi” och ”dem”. Goda samhällsmedborgare reflekterar och 

granskar kritiskt. De vet även att deras åsikter har betydelse och att de kan göra skillnad. För 

att lyckas fostra goda samhällsmedborgare måste eleverna få känna delaktighet och 

likvärdighet – att deras och andras åsikter har betydelse.  

 

Något som vi även ställer oss frågande till och har problematiserat kring under hela vår studie 

är pedagogernas uppfattning om att de får axla ett allt större ansvar. Någon uttryckte det i 

intervju som att de förutom att vara lärare även får ta rollen som mamma, mormor, kurator, 

psykolog, skolsköterska, samt att de samtidigt måste vara medvetna om var gränserna går. 

Detta sätter ett stort ansvar på en redan så ansvarstyngd yrkesgrupp. Man kan problematisera 

kring och ställa sig frågande till anledningarna till detta. Handlar det om brister i den primära 

socialisationen? Hur ska pedagoger ställa sig till det, var ska gränsern dras? Vi anser att 

pedagogernas uppfattning om det stigande ansvaret och en allt mer ansträngande 

arbetssituation måste tas på allvar. Till detta hör även de resursindragningar som görs inom 

skolan vilket även det påverkar arbetsbördan. Kanske är de paketlösningar som 

rekommenderas halmstrån som kommuner försöker gripa efter för att tysta skriken efter mer 

resurser. Man kan diskutera varför man från kommunens sida väljer att köpa in 

manualbaserade program som ska tjäna till att hjälpa skolor och pedagoger i arbetet med svåra 

och komplexa frågor. Varför finns det en sådan sådan vilja från de styrande institutionerna att 

finna paketlösningar kring problematik som det inte finns några enkla svar eller lösningar på? 

De verksamma pedagogerna som vi har träffat är alla mer eller mindre kritiska till det innehåll 

som SET erbjuder och är inte alls så programtrogna som Kimber förespråkar att de ska vara. 

Dessutom jämför Kimber kritiken om att SET skulle vara psykoterapi och skadligt med andra 

metoder såsom teater.
171

 Vi anser oss se en likhet men även en tydlig skillnad. Visst att båda 

dessa utgår från en manual, men i teater intar man en annan roll. I teater blottar man inte sina 

egna känslor och sitt privatliv för sina kamrater. Där kan man gestalta och leva ut svåra saker 

utan att integriteten får sig en törn. Visst kan teater vara dramatiskt och negativt, men inte på 

elevernas bekostnad. Vi anser att pedagogernas reflektion och kritiska förhållningssätt till 

SET-metoden tyder på att pedagogern är kompetenta och väl medvetna om hur komplext 

deras arbete är. Andra värdepedagogiska metoder eller aktiviteter som används på skolorna är 

kompissamtal och olika råd. Under kompissamtalen ges den tid som Skolverket visar i sin 

studie är så viktig för att värdegrundsarbetet ska bli framgångsrikt. Vad vi märkte när vi 

närvarade under ett samtal och det som kom fram i intervjuerna med pedagogerna, var att 

dessa samtal fungerade bra som diskussionsforum för barnen och pedagogerna. Under 

kompissamtalen finns ingen tystnadsplikt och det är enbart de som vill som deltar aktivt. De 

olika råd som finns på skolan var genomgående det informanterna refererade till då vi frågade 

om inflytande för eleverna i deras utbildning. Det är under dessa råd som eleverna får stor del 

av sin demokratiska fostran. Vi anser att detta även sker under lektionstid där pedagogerna 

visar vad som gäller då man ingår i en grupp – man samtalar om turordning och hur man 

samsas och umgås med varandra i klassen.  

 

Vidare har vi sett att fostran är en stor del av skolvardagen och att det är något som 

pedagogerna säger sig jobba med ständigt. I retoriken sades störst fokus vara att få eleverna 

att interagera med varandra på ett belevat vis samt att uppnå ett gott samtalsklimat. Något som 

dock hela tiden slagit oss under observationerna vara att det i mångt och mycket ofta handlade 

om att uppnå arbetsro. Precis som Thornberg med flera säger är regelarbetet en stor del av 

värdepedagogiken. Vi hade inledningsvis för avsikt att i möjligaste mån utesluta just regler ur 
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denna studie men det visade sig tvärt omöjligt då värdegrunden till stor del konkretiserades i 

regler som sedan utgjorde grunden för det dagliga värdepedagogiska arbetet. De flesta av 

informanterna säger att just regler är deras utgångsläge medan ett fåtal säger att de tar avstånd 

från regler och förväntningar om ordning och reda. Dessa frågor är i det politiska dagsläget 

högaktuella när mer disciplin och ordning och reda efterfrågas av politiker och väljare. 

Skollagens föreskrifter är omformulerade till positiva värden att sträva efter i den värdegrund 

som ska genomsyra hela skolans verksamhet vilken sedan återigen konkretiseras i regler. 

Redan här väcks flera frågor. Är detta en tankevurpa? Ett resultat av en trögflytande kultur 

eller ett nödvändigt ont? En reflektion som väckts hos oss är vad är det egentligen vi värnar 

om i det stora hela – eleverna eller auktoriteten? Detta kan relateras på det som Orlenius och 

Fjellström skriver. Orlenius skriver om att styrdokument är en produkt av samhället – politik 

och näringsliv.
172

 Angående samhällets förändrade syn på fostran skriver Fjellström; 

 
Fostran innebär att anpassa eleverna till samhället och dess bärande idéer, ungefär som det var 

tidigare: alla skulle formas till lydnad inför Gud, Kung och Fosterland. Idag är det 

Framgången, Marknaden och EU…
173

 

 

Praktiken å andra sidan är ett resultat av pedagogisk utbildning och forskning, vilket även 

borde vara det som ligger till grund för skolans styrning istället för politiska intressen. Den 

uppfattning vi har av den rådande politiken kontra de skolverksamma är att politiken värnar 

om auktoriteten medan praktiken värnar om eleverna. Du kan man undra; är värdegrunden 

enbart en omväg, en poesidel, eller har den ett värde i sig? Vi tror att den blir viktigare än 

någonsin i den nya nyauktoritära skolan – för elevernas skull.  

 

Avslutningsvis 
 

Till sist vill vi säga att vi har lärt oss väldigt mycket under detta arbetes gång. Alla borde göra 

denna korta men intensiva resa! Förslagsvis genom att göra en fördjupning i jämförelsen 

mellan enstaka pedagogers retorik och praktik, en fördjupning i arbetsrons vara eller icke vara 

eller en studie om explicit värdepedagogisk metodik. Vi har framförallt lärt oss att 

värdepedagogiskt arbete är viktigt! Däremot spelar det ingen roll vad man medierar verbalt 

om ens handlingar säger något annat. Därför är förhållningssätt A och O. Dit finns bara en 

väg. Den vägen går via kunskap och reflektion.  

 
[…] Begreppet värdegrund riskerar att bli ett retoriskt flaggskepp som går på grund och 

havererar. Om värdegrunden däremot innebär att analysera och utveckla sin medvetenhet om 

värdenas betydelse för både tanke och handling kan vida oceaner öppnas och horisonter 

vidgas.
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Bilagor 

1. Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

 

 

Umeå, 2010-XX-XX 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studerande som läser vår sista termin på lärarutbildningen vid Umeå Universitet. Vi 

ska nu (med start v. 45) skriva vårt examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng, ämnet är 

”Demokrati och värdegrund”.   

 

Anledningen till att vi kontaktar er är för att meddela att vi är intresserade av att utföra 

observationer i ert barns klass. Vårt fokus under observationerna kommer att vara på klassen 

som helhet, inte på enskilda elever. Vi vill också betona att varken skolans namn eller 

enskilda barn kommer namnges eller på annat vis pekas ut i studien.  

 

Om ni vill ha mer information, alternativt har en önskan att vi utesluter ert barn ur studien, 

vänligen meddela oss detta snarast möjligt, senast den 14 november.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Erik Berggren & Sandra Edin 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter; 

 

Erik Berggren   Sandra Edin:  

Telefon: 070-XXX XX XX  Telefon: 070-XXX XX XX 

E-post: erikberggren4@hotmail.com  E-post: sandra_edin@spray.se 

 

 

Vår handledare vid Umeå Universitet heter Maria Wester och nås på telefon 090-XXX XX 

XX eller maria.wester@pedag.umu.se 
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2. Intervjufrågor 
 

 

 Hur associerar du runt begreppet värdegrund? (Vilka tankar väcks hos dig?) 

 

 Värdegrunden ingår i skolans uppdrag som skolans ”normativa etik”, dvs. den beskriver hur lärare 

bör tänka och arbeta i demokrati- och värderingsfrågor.  

Anser du att den fyller denna funktion för dig?  

- Om ja, på vilket sätt?  

- Om nej, vad anser du är problematiskt? 

 

 Om du fick i uppdrag att revidera värdegrunden vad skulle du vilja ändra? 

 

 Har skolan en gemensam utgångspunkt angående hur värdegrundsarbetet ska utformas?  

 

Om så är fallet; 

- Vilka värden har er skola valt att betona? 

- Vilka aktiviteter ingår? 

- Vilka metoder används (set/kompissamtal m.m.)? Vad är din inställning till dessa? 

 

Om det är upp till varje pedagog att utforma värdegrundsarbetet; 

- Vilka värden vill du betona? 

- Hur väljer du aktiviteter? 

- Vilka metoder använder du? Vad är din inställning till dessa? 

 

 Brukar du arbeta med skolans värdegrund med eleverna (för att medvetandegöra dem om den), i så 

fall hur?  

 

 Hur arbetar du konkret för att ge eleverna en likvärdig utbildning? 

 

 Kan du ge exempel på hur du arbetar för ökad delaktighet och inflytande för eleverna? 

 

 Kan du ge några exempel på konkreta situationer i skolan där du som lärare utövar ditt 

fostransuppdrag? (gärna 2-3 exempel om möjligt)? 

- Vilka värden vill du förmedla till eleverna i de olika situationerna? 

 

 Har du märkt förändringar över tid vad gäller det fostransuppdraget i din praktik? Kan du ge några 

konkreta exempel. (T.ex. Har behovet av fostran ökat/minskat/förändrats?)  

 

 

Alternativa frågor (till exempelvis rektor, likabehandlingsgrupp); 
 

Är värdegrunden något som ni i personalen ofta diskuterar, eller på annat sätt behandlar på skolan? I 

så fall; kan du ge konkreta exempel på när, var och hur?  

 

Hur följer ni upp och utvärderar ni de lokala målen i värdegrunden/likabehandlingsplanen? 

 

 


