
Erik Lindgren 

Ht 2015 

Examensarbete, 15 hp 

Handledare: Britt-Marie Styrke 

Lärarprogrammet med inriktning gymnasiet, 270hp 

Institutionen för Estetiska Ämnen, Umeå Universitet 

 

 

Värdegrunden i praktiken 

En intervjustudie om medielärares tolkningar av 
skolans gemensamma värdegrund 

Erik Lindgren 

 

  



Sammanfattning 
Värdegrunden i praktiken är en intervjustudie som undersöker medielärares 

tolkningar av den gemensamma värdegrunden. Ett centralt ämne för studien är hur 

medielärare bör gå till väga för att till väga för att förankra de värden som 

beskrivs i skolans gemensamma värdegrund. Studien syftar till att undersöka hur 

medielärare tolkar skolans gemensamma värdegrund utifrån sina egna ideal och 

genus, samt vilka metoder de anger att de använder för att implementera 

värdegrunden i undervisningen. En fråga som berörs är hur lärare beskriver 

sambandet respektive diskrepansen mellan personliga ideal och skolans 

gemensamma värdegrund. En annan fråga som undersöks är hur medielärare 

reflekterar kring sina värdepedagogiska metoder. Studien utgår från kvalitativ 

metod och en hermeneutisk ansats. Studien kommer fram till medielärares 

tolkningar av värdegrunden varierar, vilket bland annat kan bero på att 

läroplanens formuleringar lämnar ett stort utrymme för tolkning. Vidare kommer 

studien fram till reflektion över den egna praktiken är central för att bli varse om 

normaliserade praktiker, uppnå självmedvetenhet och fortsätta utvecklas som 

lärare. 

Sökord: Värdepedagogik, Genus, Ideal 
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1. Inledning 
Skolan är inte endast en plats dit elever kommer för att tillskansa sig kunskap, 

utan skolan kan även betraktas som en mötesplats där unga människor formas och 

utvecklas till självständiga och vuxna individer. Utifrån detta synsätt blir det 

därför logiskt att skolan även har en central roll i elevernas fostran. Som ytterst 

ansvarig för elevens fostrans är läraren som har till uppgift att förmedla den 

svenska skolans värdegrund. I 2011 års läroplan för gymnasieskolan (Gy11) 

beskrivs de värden som är en del av skolans gemensamma värdegrund: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.1 

Hur läraren ska gå till väga för att förankra dessa värden i undervisningen framgår 

dock inte av läroplanen. Eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer kring detta 

blir det därför upp till varje enskild lärare att själv avgöra hur värdegrunden på 

bästa sätt ska förmedlas till eleverna. Detta ger upphov till ett stort 

handlingsutrymme för den enskilde läraren. 

Jag uppfattar att skolans gemensamma värdegrund vilar på värderingar som 

merparten av lärarkåren kan ställa sig bakom, oavsett politisk tillhörighet eller 

social bakgrund. Utifrån detta har jag funderat kring i vilken omfattning som 

läroplanen påverkar innehållet och formen för undervisningen. Den logiska 

följdfrågan blir vilken funktion den gemensamma värdegrunden fyller? 

För att få svar på detta bestämde jag mig för att undersöka medielärares syn på 

den gemensamma värdegrunden genom att utföra en kvalitativ intervjustudie. Då 

jag är av uppfattningen att värdegrund som ensamt ämne riskerar att bli för 

omfattande och svårgripbart har jag valt att lägga ett särskilt fokus på genus. En 

viktig del av medielärares uppdrag är att utbilda elever i analys av information 

och budskap, vilket bland annat innefattar medias skildringar av jämställdhet och 

vad som anses vara manligt och kvinnligt. Detta innebär att frågor om normer och 

värderingar blir i det närmaste oundvikliga inom arbetet som medielärare. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Läroplan för gymnasiet, Gy11, Skolverket. S.5 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medielärare tolkar skolans 

gemensamma värdegrund utifrån sina egna ideal och genus, samt vilka metoder de 

anger att de använder för att implementera värdegrunden i undervisningen.  

 

1.2 Frågeställningar 

Ur mitt syfte har jag konstruerat följande forskningsfrågor: 

Hur beskriver lärare sambandet respektive diskrepansen mellan personliga ideal 

och skolans gemensamma värdegrund? 

Hur reflekterar medielärare kring sina värdepedagogiska metoder?  
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2. Litteraturgenomgång, tidigare forskning och 

begrepp 
Nedan återges i korta drag den litteratur som har legat till grund för studien. Jag 

har valt att strukturera denna litteraturgenomgång tematiskt och under dessa 

teman definieras begrepp som är centrala för uppsatsen. 

 

2.1 Värdegrund 

Då ordet värdegrund ej definieras i läroplanen för gymnasiet har jag i denna studie 

valt att använda mig av beskrivningen från läroplanen för förskolan. I LPFÖ 98 

kan man läsa att ”värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska 

prägla verksamheten”2. I värdegrundstexten beskrivs det svenska samhällets 

gemensamma värden samt mål för verksamheten och elevernas utveckling.  

Kennert Orlenius, forskare inom pedagogik, definierar värden som 

eftersträvansvärda ideal eller grundläggande principer, medan normer är 

underförstådda eller uttalade riktlinjer för beteenden som anses önskvärda.3 De 

värden som tillsammans utgör värdegrunden är människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet mellan människor. Gemensamt för dessa 

grundläggande värden är att de har demokrati som utgångspunkt och omnämns i 

skoldokument som oförytterliga, det vill säga att de är fasta och ej kan 

kompromissas bort.4 Samtidigt betonas under rubriken Saklighet och allsidighet i 

Gy11 att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 

fram. Den ska även framhålla betydelsen av personliga uppfattningar och ge 

möjligheter till sådana.5  

I Skolverkets rapport En fördjupad studie om värdegrunden slås det dock fast att 

värdegrund också handlar om gränssättning och hänsyn. Varje individ ska 

förvisso få utnyttja sina fri- och rättigheter, men samtidigt måste oliktänkande 

respekteras och få samma möjligheter. I samma stund som en handling kränker 

någon annan bryter den även mot värdegrunden. På så sätt är demokratiska värden 

överordnade demokratiska friheter och rättigheter.6 

I SOU-rapporten Utbildningens dilemma - Demokratiska ideal och andrafierande 

praxis beskriver Aino Dahl och Markus Lundgren en fokusgruppstudie om lärares 

syn på värdegrundsarbete. Syftet med studien är i första hand att undersöka de 

uttryck för rasism som lärare ger i sina utsagor om skolan, värdegrund och elevers 

bakgrund. Dahl och Lundgren studerar bland annat hur kategorisering av 

människor kan ha motverka integration och leda till in en indelning av 

                                                           
2 Läroplan för förskolan, LPFÖ98, Skolverket S.4 
3 Kennert Orlenius (2001). Värdegrunden - Finns den? Stockholm: Runa förlag. 
4 Skolverket, (2000). En fördjupad studie om värdegrunden – om möten, relationer och samtal 

som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena. Dnr 2000: 1613. S.10 
5 Läroplan för gymnasiet, Gy11, Skolverket S.6 
6 Skolverket, (2000). En fördjupad studie om värdegrunden S.10 
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befolkningen i motsatspar. 7 Dahl och Lundgrens studie har sett till utförande och 

upplägg fungerat som en förebild för den studie som jag har genomfört. 

Christer Hedin, professor i religionshistoria, diskuterar i antologin Värdegrund 

och svensk etnicitet läroplanens formuleringar kristen tradition och västerländsk 

humanism. Han ställer sig kritisk till att hänvisa till traditioner och humanismen 

som han upplever är för föränderlig och svår att definiera.8 

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har gjort sig känd som en av de 

starkast kritiska rösterna mot en gemensam värdegrund. Tännsjö menar att en 

gemensam värdegrund är en omöjlighet på grund av att vi lever i ett samhälle med 

där människor med vitt skilda sociala bakgrunder och att en naturlig konsekvens 

är att vi kan ha olika grundläggande värderingar. Vidare menar Tännsjö att en 

gemensam värdegrund inte går överens med tanken om pluralism.9 

 

2.2 Styrdokument 

Vid tidpunkten för genomförandet av denna studie hade just läroplanen genomgått 

en större bearbetning. Det är därför sannolikt att informanterna till stor del 

fortfarande influerades av den äldre läroplanen för gymnasiet, Lpf 94. 

Lanseringen av Gy11 innebar en större omarbetning av betygssystemet, men 

merparten av formuleringarna om den gemensamma värdegrunden har stått 

oförändrade från föregående läroplan. Nedan följer utdrag där värdegrund nämns i 

Gy11: 

Grundläggande värden 
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor är de värden som utbildningen ska 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 ska 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. 

                                                           

7 Aino Dahl och Marcus Lundgren. (2006) Sunt förnuft: en fokusgruppsstudie om lärares syn på 

värdegrundsarbete. I SOU 2006:40 Utbildningens dilemma - Demokratiska ideal och 

andrafierande praxis. S. 276 

8 Christer Hedin (2001) ”Kristen tradition och västerländsk humanism”, i Göran Linde (red.) 

Värdegrund och svenska etnicitet. Lund: Studentlitteratur. S. 198 

9 Torbjörn Tännsjö. Avskaffa skolans värdegrund. Svenska Dagbladet. 2006-05-12 
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Förståelse och medmänsklighet 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 

annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser.10 

Riktlinjer 

Alla som arbetar inom skolan ska 

• se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv 

Normer och värden 

Enligt Skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta 

vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i 

praktisk vardaglig handling.11 

Riktlinjer 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning, 

• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning 

och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som 

grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell 

bakgrund.12 

 

2.3 Värdepedagogik 

I forskning används ofta begreppet värdepedagogik för att beskriva de värden och 

normer som lärare förmedlar i deras yrkespraktik. Robert Thornberg, professor i 

pedagogik, har valt att beskriva och definiera begreppet på detta sätt: 

Värdepedagogik handlar om den fostran eller moraliska påverkan som 

skolan och dess lärare utövar i relation till sina elever.13 

Ett exempel på värdepedagogik är de tillfällen då läraren arbetar med att få 

eleverna att efterleva ordningsregler, att träna förmågan att känna empati, hur man 

kan tänka och resonera moraliskt eller med att delta i demokratiska processer.14 

Thornberg studerar i sin avhandling Värdepedagogik i skolans vardag den 

värdepedagogik som äger rum i de vardagliga interaktionerna mellan lärare och 

                                                           
10 Läroplan för gymnasiet, Gy11, Skolverket. S. 2 
11 Ibid. S.7 
12 Ibid, S.9 
13 Robert Thornberg (2006). Värdepedagogik i skolans vardag: interaktivt regelarbete mellan 

lärare och elever. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet. S. 3 
14 Ibid. S. 39-40 
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elever i skolan. Thornberg intresserar sig särskilt för regelarbete mellan lärare och 

elever. För att undersöka detta genomförde han en fältstudie som inkluderade 

sammanlagt 13 lärare och 141 elever.15 

När ämnet värdepedagogik behandlas beskrivs det ofta utifrån två former. Den 

ena är explicit värdepedagogik, vilket kan beskrivas som de olika metoder som 

lärare använder vid lärotillfällen i värdefrågor. Implicit värdepedagogik handlar 

om lärares outtalade praktiker där läraren själv utgör rollmodell. Detta bidrar till 

att forma skolans oskrivna regler. För att beskriva detta använder sig Thornberg 

av Donald Broadys begrepp den dolda läroplanen.  Läraren ifråga kan mycket väl 

vara omedveten om de normer som denne förmedlar genom den implicita 

värdepedagogiken.16 

 

2.4 Värdepedagogiska metoder 

I rapporten Hur realisera värdegrunden redogör Tomas och Anna-Lena Englund, 

forskare i pedagogik, för hur värdegrundsbegreppet har förändrats genom åren. 

Vidare gör de en analys av de riktlinjer som under åren har kommit från 

Skolverket i form av rapporter och stödmaterial.17 Ett av de stödmaterial som har 

kommit att få störst inflytande inom området är Gunilla Zackari och Fredrik 

Modighs Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i skolan, vilken 

producerades till det värdegrundsprojekt som lanserades år 2000 av 

Utbildningsdepartementet. Där framhålls det goda samtalet lett av den 

professionella läraren som det primära instrumentet för värdegrundsarbetets 

realisering. Zackari och Modig talar om betydelsen av ett förutsättningslöst samtal 

med utgångspunkt i demokratiska värden, en arbetsmetod som senare har kommit 

att benämnas som det deliberativa samtalet av bland annat Englund och Englund. 

Zackari och Modigh menar att förutsättningen för samtal är goda sociala 

relationer mellan lärare och elever. Ett annat sätt att uttrycka det är att skolan 

fungerar som en social mötesplats. Vidare understryker de att ett demokratiskt 

samtal inte bara innefattar rätten att tala och bli hörd, utan man måste också lära 

sig konsten att lyssna, vara öppen för argument och låta sig påverkas av sin 

samtalspartner. 18 

Werner Jank och Hilbert Meyer beskriver i antologin Didaktik (1997) den 

reflekterande praktikern. De konstaterar att lärare tenderar att falla in i rutiner i 

undervisningen. Dessa kan underlätta för läraren som slipper lägga tid och kraft 

på planering och reflektion. Å andra sidan menar Jank och Meyer att rutinbaserad 

undervisning innebär att läraren i fråga riskerar att bli bekväm, förtränga problem 

och få sämre inblick i den egna undervisningen. Jank och Meyer slår fast att 

rutinisering måste förenas med reflektion för att läraren ska kunna bli medveten 

om rutinhandlingar som har förlorat sitt mål. Genom att dekonstruera och 

reflektera över rutinhandlingarna kan en lärares handlingsrepertoar växa och 

                                                           
15 Thornberg (2006). Värdepedagogik i skolans vardag. S. 5 
16 Ibid. S. 41 
17 Tomas Englund och Anna-Lena Englund (2012), Hur realisera värdegrunden – historia, olika 

uttolkningar: vad är värdegrundsstärkande? Örebro Universitet. 
18 Gunilla Zackari och Fredrik Modigh (2000), Värdegrundsboken – samtal för demokrati i skolan. 

Stockholm: Värdegrundsprojektet, Utbildningsdepartementet. S. 27 
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vidareutvecklas. Detta benämner Jank och Meyer som reflekterad rutinisering.19 

Denna process förtydligar de genom nedanstående modell.20 

 

 

 

2.5 Genus och jämställdhet 

I denna uppsats riktas ett särskilt fokus på genus, ett forskningsområde som bland 

annat innefattar ämnen som jämställdhet, normer och identitet. Inom 

beskrivningen av den gemensamma värdegrunden är framförallt begreppet 

jämställdhet återkommande, men jag har i uppsatsen valt att utgå genusbegreppet i 

första hand eftersom   

Maria Hedlin använder sig i Lilla Genushäftet 2.0 av Yvonne Hirdmans definition 

av genus. I korthet bygger denna definition på att genus kan betraktas som 

tidsbundna föreställningar om manligt och kvinnligt. Dessa föreställningar 

påverkar i sin tur samhället, vilket kan tolkas som att samhället präglas av en 

könsordning.21 Genusteorin bygger på tanken att det som i historien har kallats 

manligt och kvinnligt inte bygger på en statisk biologisk skillnad mellan könen, 

utan är något som ständigt skapas och förändras i sociala sammanhang. Tidigare 

har begreppet kön använts för att beskriva forskningsområdet, men under senare 

år har en övergång skett till att istället använda sig av genus för att undvika att 

betona betydelsen av biologiska skillnader i för stor utsträckning. Då vår 

uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt förändras ständigt genom social 

interaktion, blir ämnet identitet centralt inom genusforskningen. Hedlin menar att 

forskningsvärlden ofta talar om att förhålla sig till dominanta könsnormer, vilket 

brukar beskrivas som att ”göra” eller ”prestera” kön/genus.  

                                                           
19 Werner Jank och Hilbert Meyer. (1997) Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och 

handlingskompetens. I Michael Uljens (red.) Didaktik – teori, reflektion och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. S.46 

20 Ibid. S.41 

21 Maria Hedlin (2010). Lilla Genushäftet 2.0. Växjö: Instutitutionen för pedagogik, psykologi 

och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet. S. 4 



11 
 

Presterandet av genus kan ske på ett omedvetet sätt och det är dessa 

återkommande gestaltningar som bidrar till att bibehålla bilden av maskulinitet 

och femininitet som något självklart och naturligt.22 Hedlin lyfter dock fram att 

kognitiva skillnader mellan könen har uppmätts, men att de är små och att 

variationerna inom könen är större. Hedlin menar därför att forskningsresultaten 

inte är användbara för lärare då de trots allt inte möter en samling medelvärden.23 

För att komplettera genusteorin kan man använda sig av intersektionell analys, 

vilket innebär att man riktar blicken mot hur vissa individer inkluderas och andra 

exkluderas när normalitet skapas. Ur ett intersektionellt perspektiv är ingen 

individ endast kvinna eller man. Därför bör man ifrågasätta om mannen verkligen 

är norm för människan, utan snarare en vit, heterosexuell, icke-funktionshindrad 

medelklassman.24 

Hur menar då Hedlin att man ska förhålla sig till genus som lärare? Hon betonar 

vikten av att ha ett normkritiskt förhållningssätt, vilket innebär att man riktar 

blicken mot de normaliserade praktiker och sätt att prata som är en del av 

vardagen. Eftersom normer och normaliserade praktiker alltid kommer att finnas 

behöver de ständigt granskas och reflekteras över, så att man som lärare inte för 

vidare normer som kan uppfattas som diskriminerande eller som kan upplevas 

vara begränsande. Man kan även fråga sig vilka osynliga regler som gäller för 

pojkar och flickor.25 Hedlin understryker även att det är viktigt att komma ihåg att 

målet med jämställdhetsarbete i skolan är att både flickor och pojkar ska få en 

utökad repertoar och färre begränsningar. Flickor och pojkar ska inte behöva 

anpassa sig för att vissa saker inte anses lämpligt för endera könet.26 

Eva Gannerud, forskare inom pedagogik, beskriver i Lärares liv och arbete i ett 

genusperspektiv hur lärare påverkas av de normer och föreställningar som finns 

om skolan. Hon frågar sig bland annat vad genus betyder i kontakt med elever. 

Detta undersöker hon via intervjuer med kvinnliga lärare. Gannerud slår fast att 

arbetet som lärare kräver en emotionell relation till eleverna och att denna kontakt 

ger tillfredsställelse så väl personligt som yrkesmässigt.27 Vidare menar Gannerud 

att lärarnas personliga värderingar centrala för deras syn på sig själva och för vad 

de strävar efter att uppnå.28 

 

 

                                                           
22 Hedlin (2010) Lilla genushäftet 2.0. S.22 
23 Ibid, s. 28 
24 Ibid, s. 23 
25 Ibid, s. 28 
26 Ibid, s. 29 
27 Eva Gannerud (2001). Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. Stockholm: Liber. S. 31 

28 Ibid. S. 32 
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3. Metod och teori 
 

3.1 Kvalitativ metod 

Valet av kvalitativ metod före kvantitativ kom naturligt eftersom jag intresserade 

mig mer för att finna förståelse och mönster än att undersöka frekvensen av ett 

beteende. Bengt Starrin menar att alla empiriska fenomen är kvalitativa och att 

undersökning av dessa fenomens beskaffenhet därför borde vara fokus för den 

kvalitativa analysen.29 

3.2 Semistrukturerad kvalitativ intervju 

För att på bästa sätt ta del av medielärares uppfattningar om värdegrund och genus 

valde jag att genomföra intervjuer. Enligt Starrin lämpar sig en öppen eller 

semistrukturerad intervjuform till kvalitativ forskning, då forskaren bör försöka 

undvika att styra eller påverka informanten i onödan. Att intervjuerna är 

semistrukturerade innebär i detta fall att en intervjuguide användes som stöd 

under intervjuerna med teman som hade utarbetats i relation till studiens syfte. 

Till dessa teman formulerades i förväg frågor som kunde fungera som stöd under 

intervjuerna. Frågorna ställdes dock inte alltid ordagrant eller i den ordning som 

de var skrivna i strävan efter flyt och en naturlig konversation. Frågorna 

formulerades med målet att vara så öppna som möjligt för att undvika onödig 

påverkan. Valet att formulera faktiska frågeställningar till intervjuguiden innebar 

att intervjuerna fick en högre grad av strukturering.30 Detta beslut fattades på 

grunden att ett tydligare underlag av frågeställningar skulle ge en större bredd av 

metoder att synliggöra populationens uppfattningar och i förlängningen deras 

värdegrund. 

Vid genomlyssning av ljudfilerna antecknades det material som var relevant för 

studiens syfte ordagrant, medan sekundärt material endast nämns i sammanfattad 

form. Till utformningen följer transkriberingen de teman som förekommer i 

intervjuguiden. Denna transkriberingsform är en av fyra föreslagna metoder i 

Trosts Kvalitativa intervjuer.31 

 

3.3 Etiska överväganden 

Innan genomförandet av intervjuerna tog jag del av Vetenskapliga rådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.32 I 

enlighet med Informationskravet informerades deltagarna om studiens syfte, hur 

intervjuerna skulle användas och vilka ämnen som skulle behandlas. För att 

uppfylla Samtyckeskravet klargjordes det för informanterna att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Informanterna 

informerades även om att uppgifter om deras kön och arbetslivserfarenhet skulle 

                                                           
29 Bengt Starrin (1994). Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ i social forskning. I Bengt Starrin 

och Per-Gunnar Svensson (red.) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 

S.21 
30 Ibid. S.126 
31 Jan Trost (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. S. 127-128 

32 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet. 
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komma att redovisas, men ej faktisk ålder, skola eller ort för att säkra deras 

anonymitet. Eventuella avslöjande information filtreras bort i transkriberings-

processen i enlighet med Konfidentialitetskravet. Utöver det så informerades de 

om att intervjuerna skulle spelas in med ljudupptagare, vilket samtliga 

informanter godkände och samtyckte till. Intervjuerna ägde rum i avskilda rum på 

informanternas respektive skolor. Det insamlade materialet kommer ej att 

användas i några andra sammanhang och efter uppsatsens färdigställande kommer 

ljudfiler och anteckningar att raderas, vilket överensstämmer med 

Nyttjandekravet.33 

 

3.4 Urval 

Jag har valt att begränsa studien till att omfatta medielärare på gymnasiet för att få 

ett mer koncentrerat urval. I medieämnet konfronteras ständigt lärare aktivt med 

frågor om normer, värden, genus och etik, vilket är huvudorsaken till valet av 

begränsning. Vid val av antal informanter menar Trost att det generellt är en 

fördel att begränsa antalet informanter till förmån för ett mer väl bearbetat 

resultat.34 Därför bedömer jag att de 5 informanter som har tackat ja till att delta i 

studien bör ge ett tillräckligt stort undersökningsunderlag. 

Ur en könsaspekt är det värt att notera att intervjuerna gjordes med tre kvinnor 

och två män. Fler män tillfrågades om att deltaga, men nekade. Jag är dock av den 

meningen att den ojämna könsfördelningen inte behöver vara negativt för studien 

eftersom båda kön finns representerade. Män och kvinnor behöver inte heller 

nödvändigtvis uppvisa skilda uppfattningar då genus skapas i möten mellan 

människor och därför är föränderligt och kontextbundet.35 Nedan listas en kortare 

beskrivning av informanterna. Informanterna kommer från tre olika 

gymnasieskolor vilka symboliseras med en siffra inom parentes. 

Informant 1 – Medelålders kvinna med mångårig erfarenhet som medielärare. (1) 

Informant 2 – Medelålders man med mångårig erfarenhet som medielärare. 

Saknar dock fullständig lärarutbildning. (1) 

Informant 3 – Yngre kvinna med kortare erfarenhet som medielärare. (2) 

Informant 4 – Man i pensionsålder med mångårig erfarenhet som medielärare. (2) 

Informant 5 – Yngre kvinna med mångårig erfarenhet som medielärare. (3) 

 

3.5 Förförståelse 

Innan arbetet med denna uppsats påbörjades hade jag genomgått lärarutbildningen 

med inriktning mot gymnasiet på Umeå Universitet. Mitt intresse för värdegrund, 

genus och media har odlats under utbildningens gång, inte minst under tiden som 

jag själv läste ämnet Media. Under de praktiker som jag har genomfört har jag 

                                                           
33 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. 

34 Trost (1997). Kvalitativa intervjuer. S.24 

35 Maria Hedlin (2006). Jämställdhet – en del av skolans vardag. Stockholm: Liber S. 45 
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själv undervisat i medieämnet. Mediebilder av vad som anses vara manligt och 

kvinnligt länge intresserat mig. En orsak som ledde mig till att forska om 

värdegrundens praktiska aspekter var att jag under utbildningen ofta har saknat 

metodundervisning eller handgripliga tips utöver de råd man får av handledare 

under praktikperioder. Detta väckte en vilja hos mig att lära mig mer om området. 

 

3.6 Hermeneutisk analys 

Hermeneutiken, som handlar om att tolka, förstå och förmedla upplevelser av 

olika fenomen, är ett stort område som kan ta sig många olika uttryck. Inom 

hermeneutiken är det svårt att tala om någon enhetsmetod för hermeneutisk 

tolkning. I Handbok för kvalitativ analys lyfter Ingrid Westlund fram tre 

huvudsakliga riktningar. Dessa är existentiellt inriktad hermeneutik, misstankens 

hermeneutik och allmän tolkningslära. Inom allmän tolkningslära, som är den 

vidaste av de tre riktningarna, ställer forskaren textdelar i relation till helheten. En 

tolkning är inte rimlig om delar av det insamlade materialet ej samstämmer med 

helheten. 36 Jag är av uppfattningen att den allmänna tolkningslärans strävan att 

förstå budskap genom att jämföra delar med helheten passar min studies syfte. 

Genom att jämföra medielärares uppfattningar av genus, ideal och värdegrund är 

avsikten att måla en helhet som kan ställas i perspektiv mot läroplanen. 

Ett återkommande begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln 

eller den hermeneutiska spiralen. Det illustrerar den pendlande rörelsen mellan det 

empiriska materialet och den av forskaren lästa litteraturen. För varje pendling 

förändras spiralen som gräver sig nedåt och ger tolkningen djup. Genom att 

förhålla sig till litteratur och återvända till det empiriska materialet kan också 

alternativa tolkningar uppstå och sätta den ursprungliga tolkningen i ett nytt ljus.37 

 

3.7 Reflektioner kring metod och teori 
När arbetet med studien påbörjades läste jag till en början om fenomenografi, 

studerar hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor.38 Eftersom arbetet 

fortskred började jag ifrågasätta lämpligheten med att använda en 

fenomenografisk ansats. Fenomenografin har under åren fått kritik för att i sin 

fokus på den kollektiva nivån av variationer av uppfattningar ha marginaliserat 

studier av uppfattningar på den individuella nivån. Kritikerna menar att 

forskningen har tenderat att inte intressera sig för uppfattningarnas ursprung, 

vilket enligt kritikerna innebär att människan frikopplas från sin komplexa sociala 

tillvaro. Detta kan få effekten att uppfattningarna känns platta och innehållslösa.39 

Eftersom normer och värderingar i högsta grad är kontextbundna kände jag att det 

var viktigt för min studie att ta denna kritik på allvar. Jag upplevde detta som 

särskilt paradoxalt då genusvetenskapen bygger på tanken om det socialt 

konstruerade könet. På inrådan av handledare bytte jag då till en hermeneutisk 

                                                           
36 Ingrid Westlund (2009). Hermeneutik. I Andreas Feje och Robert Thornberg (red.). Handbok i 

kvalitativ analys. Stockholm: Liber. S.126 
37 Ibid. S. 126 
38 Mikael Alexandersson (1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I Bengt Starrin 

och Per-Gunnar Svensson (red.). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 

S.112 
39 Ibid. S. 131 
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ansats. Vid genomförandet av intervjuerna ämnade jag fortfarande att genomföra 

en fenomenografisk studie, men detta bör ej ha påverkat intervjuernas 

genomförande i någon större utsträckning. 

 

3.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Vid genomförandet av studie är det viktigt att fråga sig om resultatet är 

tillförlitligt (reliabelt) och giltigt (valid).40 För att avgöra om forskningsresultaten 

är reliabla bör man ställa sig frågan om studien kan upprepas och om då resultaten 

skulle bli dem samma? En reliabilitetsstärkande åtgärd var att medvetet försöka 

ställa öppna frågor för att undvika att vara ledande. Detta har fått följden att 

informanterna ibland väljer vitt skilda utgångspunkter för att svara på samma 

frågor. Detta försvårade till viss del tolkningen av resultatet, men jag är dock av 

uppfattningen att det i längden gynnade studien genom att undvika att påverka 

informanterna i någon riktning. Det samlade resultatet har bearbetats under en 

längre tid och i flera omgångar, vilket bör bidra till att stärka studiens reliabilitet. 

För att avgöra studiens grad av validitet måste man fråga sig om studien mäter vad 

den avser att mäta?41 En möjlighet som skulle kunna påverka studiens validitet är 

om informanterna medvetet försöker framstå i bättre dager. Detta skulle kunna 

innebära att den beskrivna praktiken ej stämmer med vad som sker i den verkliga 

undervisningen. Jag är dock av uppfattningen att detta inte nödvändigtvis behöver 

ha en allt för stor inverkan på resultatet då informanternas sätt att svara och 

ämnesval ändå kan ge viktiga insikter om deras förhållande till den gemensamma 

värdegrunden. En annan åtgärd för att öka studiens validitet var att jag under var 

intervjuerna noggrann med att förtydliga frågor för informanterna om jag 

uppfattade att de misstolkade mina formuleringar. För att säkerställa att jag 

uppfattat dem rätt ställde jag ibland följdfrågor eller sammanfattade deras svar i 

korthet för dem. Vid de tillfällen som missförstånd kan ha uppstått har jag 

redovisat detta i resultatet i en eftersträvan av transparens. Jag är uppfattningen att 

graden av validitet i studien är relativt hög på grund av detta, samt för att 

mängden material som insamlades till studien var stor i förhållande till 

populationen som var begränsad till ett mindre antal informanter. 

Det går ej med säkerhet avgöra om denna studies resultat är generaliserbart och 

kan sägas representera samtliga av landets medielärare. Jag är av uppfattningen att 

en mer omfattande studie då hade behövt genomföras och gärna i kombination 

med klassrumsobservationer av lärarnas faktiska praktik. En sådan studie hade 

kunnat ge fördjupade insikter om förhållandet mellan lärares tankevärld och 

värdepedagogiska metoder. Jag är dock av uppfattningen att en sådan studie 

lämpar sig bäst som utgångspunkt för en avhandling. Det bör även nämnas att 

denna studie ej ämnar att representera ett genomsnitt av Sveriges medielärare, 

utan bör endast ses som ett fingervisande stickprov. 

                                                           
40 Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. 

Studentlitteratur. S.280 
41 Ibid. S. 263 
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4. Genomförande – Resultat och tolkning 
 

För att ge en så tydlig bild av det insamlade materialet som möjligt har jag valt att 

redovisa resultatet tematiskt. I syfte att förtydliga för läsaren har dessa teman i sin 

tur underordnats de två forskningsfrågorna. Dessa teman har under bearbetningen 

av resultatet omformulerats vid olika tillfällen för att bättre spegla samtalsämnena 

som behandlas under intervjuerna. I ett tidigt skede användes samma uppställning 

som återfinns i intervjuguiden, men eftersom studien har ändrat karaktär under 

arbetets gång valde jag att även förändra redovisningen av resultatet. Denna 

process där beskrivningen av resultatet omarbetas kan ses som en produkt av den 

hermeneutiska analysprocessen. Det insamlade materialets delar studeras och 

jämförs med helheten för att sedan ställas i perspektiv mot litteraturen. 

Redan genom indelningen av det insamlade materialet under teman påbörjades ett 

tolkningsarbete. Genom att formulera underrubriker och kategorisera det 

transkriberade materialet lämnar jag ett avtryck av hur jag som författare uppfattar 

att resultatet bör redovisas. Därför har jag valt att även redogöra för mina 

tolkningar i samband med presentationen av resultatet.  

Under den första forskningsfrågan, Hur beskriver lärare sambandet och 

diskrepansen mellan personliga ideal och skolans värdegrund, sorteras temana 

Egna ideal och en gemensam värdegrund samt Tiden och läroplanen. 

De teman som sorteras under den andra forskningsfrågan, Hur reflekterar 

medielärare kring sina värdepedagogiska metoder, är Att närma sig ämnet genus, 

Gruppindelning och ansvarsfördelning utifrån genus, Tankar om normer och 

bemötande och Metoder för reflektion. 

Vid transkriberingen användes en förenklad version av transkriberingsnyckeln 

som beskrivs i Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och Brinkmann.42 De 

tecken som redovisas nedan användes löpande genom det transkriberade 

materialet och återfinns även i citat som redovisas i resultatet. 

(1.0) = Kort paus 

(2.0) = Lång Paus 

//  = Talaren avbryts 

[…]  = Citatet är en del av ett längre resonemang som har förkortats  

” ” = Citationstecken inom ett citat betyder att den citerade imiterar någon 

eller förställer sin röst 

  

                                                           
42 Kvale och Brinkmann (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. S.263 
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4.1. Hur beskriver lärare sambandet respektive diskrepansen 

mellan personliga ideal och skolans gemensamma värdegrund? 

 

4.11 Egna ideal och en gemensam värdegrund 

Under intervjuernas gång uttryckte flera av informanterna en osäkerhet kring 

läroplanens innehåll. Detta kan tolkas som ett tecken på nervositet bland 

informanterna då intervjusituationen kan påverka dem att bli rädda för att uttrycka 

sig felaktigt. Ett annan möjlig orsak är att informanterna hellre visar sig ödmjuka 

inför ämnet än att riskera att framstå som tvärsäkra. En tredje möjlighet är att 

vissa av informanterna helt enkelt inte riktigt minns vad som står i läroplanen.  

Informant 2 menar att det är oproblematiskt att ha en gemensam värdegrund då 

den är självklar. För att kunna följa den behövs bara ”någorlunda common sense”. 

Enligt informantens resonemang tycks man inte behöva tänka på den då den inte 

står i konflikt med hans egna värderingar. Kanske bidrar läroplanens självklarhet 

till att informanterna inte känner att de behöver läsa den oftare, eller beror detta på 

andra orsaker? En annan orsak som nämns av Informant 3 är den ständiga tidsbrist 

som så många lärare är väl bekanta med. 

Informant 3 framhåller att det är viktigt att ha en gemensam värdegrund inte bara 

på grund av dess likriktande effekt, utan för att det visar utåt att man arbetar mot 

ett gemensamt mål. Informant 3 och 4 är dock båda av meningen att en helt 

likriktad lärarkår inte är eftersträvansvärd då de menar att det är nyttigt för 

eleverna att möta människor med olika tankar och värderingar. Informant 4 slår 

också fast det är omöjligt att skiljas från de egna värderingarna. Betraktat ur ett 

genusperspektiv är en sådan uppfattning rimlig, då en persons identitet är något 

som formas genom social interaktion och utvecklas konstant. Därför bör en 

persons värderingar inte vara någonting som kan tas av och på likt ett klädesplagg, 

utan möjligtvis döljas eller tryckas undan. Enligt Gannerud är lärarnas personliga 

värderingar centrala för deras syn på sig själva och för vad de strävar efter att 

uppnå.43 Om man följer det antagandet så bör även lärares personliga värderingar 

ha en stark påverkan på hur läraren i fråga utformar sin undervisning. 

Där Informant 4 har uppfattat möjligheten till en gemensam värdegrund som 

konfliktfylld lyfter Informant 5 fram ett annat perspektiv. Informant 5 betonar 

snarare möjligheten att ha en gemensam värdegrund än svårigheterna, då hon är 

uppfattningen av att man kan ändra hur man ser på sig själv och det egna sättet att 

tolka omvärlden genom att ta del av mediernas rapportering. Informant 4 säger 

förvisso att dennes värderingar har förändrats under åren, men han betonar att 

värderingar från barndomen lever kvar inom honom. Informant 5 beskriver i sin 

tur tanken om att ha en gemensam värdegrund som en av de starkaste 

drivkrafterna i läraryrket. 

Då medielärare ständigt konfronteras med värdeladdade frågor genom sin 

undervisning om mediernas påverkan på samhället är det också sannolikt att det 

mynnar ut i politiska diskussioner i klassrummet. Ska då lärare begränsa eller 

bejaka den egna värdegrunden? I Gy11 framgår det tydligt att undervisningen ska 

vara saklig och allsidig, samt att det ska framgå tydligt vem som står för dem när 

                                                           
43 Gannerud (2001). Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. S.32 
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värderingar redovisas.44 Utifrån denna beskrivning är det möjligt att göra 

tolkningen att en lärare får redovisa sin egna politiska tillhörighet så länge man är 

noggrann med att skilja på vad som är personliga åsikter och läroplan. En lärare 

får dock inte argumentera för en ståndpunkt utan att lyfta andra perspektiv i 

samma utsträckning. Den förändring som läroplanen genomgått vittnar dock om 

hur samhällets normer förändras genom tiderna, men också om vilken regering 

som har suttit vid makten vid revideringarna. I Gy11 kan man exempelvis läsa 

under rubriken Skolans uppdrag att ”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och 

innovationstänkande.”45 Man kan argumentera att detta tillägg kan tjäna som 

exempel på hur en regering kan göra avtryck på läroplanen, ett avtryck som i detta 

fall bär spår av marknadsliberala tankegångar från en borgerlig regering. Vid varje 

revidering av läroplanen påverkas den därför i en ny riktning, om än med 

försiktiga formuleringar. På så sätt kan man argumentera att läroplanen och i 

förlängningen den gemensamma värdegrunden är en produkt av den skolpolitik 

som har omförhandlats genom åren.  

Det svar som Informant 3 ger på dilemmat om huruvida man ska få bejaka den 

egna värdegrunden i skolan är att man måste följa den gemensamma 

värdegrunden i de stora frågorna. Detta lämnar dock återigen utrymme för 

tolkning om vilka frågor detta är och vad som egentligen är viktigast att förmedla. 

En ambition med Gy11 var att förtydliga såväl mål och riktlinjer, men oavsett 

utformning kan man nog inte undvika att läsaren lämnas att göra vissa tolkningar 

själv. När en lärare utformar sin undervisning är det troligt att den minns 

läroplanens utformning i stora drag, men är det lika sannolikt att läraren i fråga 

kommer ihåg hur de övriga riktlinjerna är formulerade? Läroplanen kan måhända 

ha blivit mer specifik i vilka krav och förväntningar som finns på undervisningen, 

men detta innebär inte nödvändigtvis en tydligare styrning av riktningen på 

värdegrundsarbetet om inte lärarna aktivt använder sig av styrdokumenten i 

anslutning till undervisningen. 

 

4.12 Tiden och läroplanen 

Det insamlade materialet från intervjuerna visar att ingen av de fem informanterna 

använder sig av läroplanen vid reflektion om värdegrund i direkt anslutning till 

undervisningen. Läroplanen tycks framförallt närvara vid terminsstarten då 

lärarna läser igenom den för att uppdatera sig och se om det har skett några 

förändringar. Att läsa läroplanen tycks vara någonting som i bästa fall sker i mån 

av tid, vilket tyder på att detta inte sker särskilt ofta. Informant 1 gör gällande att 

hon använder styrdokumenten vid förhandsreflektioner, men ej vid utvärdering av 

sitt värdegrundsarbete. Av styrdokumenten lyfts ämnesplaner fram i större 

utsträckning som redskap för utvärdering än läroplanen. Detta är i min mening 

förståeligt då ämnesplanerna ger mer specifika direktiv för undervisningens mål. 

Under intervjuerna använder två av informanterna det äldre begreppet kursplaner 

istället för begreppet ämnesplaner som introducerades i Gy 11. Detta ger mig 

intrycket att somliga av informanterna fortfarande påverkas av Lpf 94 trots 

läroplansskiftet. Att man fortfarande använder äldre begrepp snarare än de 
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aktuella kan också bero på att läroplanen ej används av lärarna i anslutning till 

undervisningen och därför endast spelar en perifer roll som i praktiken. Detta 

leder mig att konstatera att läroplanen då rimligtvis har en låg grad av inverkan på 

undervisningens utformning. Å andra sidan bör kanske effekterna av en ny 

läroplan först mätas senare för att på ett rättvist sätt mäta effekterna av en ny 

läroplan. 

En annan situation där lärare tvingas göra prioriteringar mellan värdegrundens 

olika delar är när tidsbrist gör det omöjligt att möta alla elevers behov. Informant 

1 är tydligt frustrerad över att inte kunna följa läroplanens riktlinjer om 

individuellt anpassad undervisning. Där kan man läsa att: 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. 

Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 

åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.46 

Informant 1 menar att hon omöjligtvis kan ge alla en individuellt anpassad 

undervisning när behoven är för stora. Därför frågar hon sig om hon ska låta några 

bli ”superduktiga” eller hjälpa de svagare eleverna? Att samtidigt ”varje elev ska 

få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar” kan visa sig vara ett svårt uppdrag.47 Om fokus ständigt sätts på 

de lågpresterande respektive de högpresterande eleverna uppstår risken att vissa 

elever aldrig överhuvudtaget uppmärksammas. Informant 1 kan ej finna en 

lösning till detta dilemma och frågan är om den överhuvudtaget finns. Hur man 

ställer sig till denna fråga blir i förlängning en produkt av vilken människosyn 

man själv har och hur man värderar läroplanens innehåll. Informant 4 beskriver att 

han uppfattar det som viktigt att ha en människosyn som inte lämnar elever efter 

sig, vilket ger en föraning om hur denne prioriterar vid ett dilemma av det slag 

som nämndes ovan. Om nu fallet är att Informant 4 vid en sådan situation skulle 

prioritera de lågpresterande eleverna hade man kunnat argumentera att han följde 

läroplanens riktlinjer då man ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”. På samma sätt 

kan man argumentera för att en prioritering av högpresterande elever hade varit 

rättfärdigad enligt läroplanen då ”varje elev ska få stimulans att växa med 

uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar”. Informant 4 har 

identifierat två motsatta ståndpunkter bland lärares människosyn, varav den ena är 

att alla elever kan, då man bara måste ge dem rätt förutsättningar och redskap. 

Den andra är att alla inte har förutsättningarna att klara av skolgången, hur de än 

försöker. En lärare som dras mot ståndpunkten att vissa elever har för dåliga 

förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig sin gymnasieutbildning skulle 

mycket väl kunna resonera att dennes tid och kraft bättre används till elever som 

vill lära sig och hänger med, då de det är sannolikt att de lågpresterande aldrig 

kommer att utvecklas ytterligare. Är det möjligt att lärare med denna vitt skilda 

syn på människor och kunskap båda ryms under vad som kallas för den 

gemensamma värdegrunden? Svaret på denna fråga är inte självklart då det beror 

på vilken tolkning man gör av värdegrunden. I den bästa av världar har läraren tid 

och möjlighet att ge alla elever samma förutsättningar, men tidspress tvingar 

lärare att göra prioriteringar om vilka elever som får mest uppmärksamhet och 
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stöd. Några riktlinjer om hur man bör tänka vid en sådan situation finns dock inte 

i värdegrundstexten. Min personliga tolkning av detta dilemma att dessa två 

synsätt omöjligtvis kan samlas under samma värdegrund då i natur utgår från så 

olika sätt att resonera. Själv menar jag att en lärare som lämnar elever efter sig 

bryter mot grundläggande värden då denne ej uppvisar solidaritet mot de som har 

det svårt. Bland de grundläggande värdena väger i mina ögon ”solidaritet mellan 

människor” tyngre än ”varje enskild elev finna sin unika egenart”, men inom 

värdegrundstexten görs ingen sådan distinktion.48 Mitt sätt att resonera vittnar i 

sin tur om min politiska färg och hur min uppfostran har påverkat mig. 

Denna oklarhet om hur långt den gemensamma värdegrundens yttersta gränser 

sträcker sig medför osökt att man tvingas fråga sig hur likriktande läroplanen 

verkligen är? Ett relevant område att diskutera för bilda en uppfattning om detta är 

bestämmelserna för politiskt aktiva lärare. Som tidigare konstaterat får en lärare 

vara politiskt aktiv så länge denne uppfyller kravet på saklighet och allsidighet när 

denne undervisar. En sådan avskiljning förutsätter dock att en lärares privata roll 

inte påverkar yrkesrollen. Under intervjun med Informant 1 resonerar denne om 

gränsen mellan det privata och yrkesrollen, vilket leder henne till att landa i 

konstaterandet att man som lärare måste vara förebild på heltid, att allt hon gör 

måste tåla att ses av elever. Om man liksom Informant 1 gör antagandet att man 

som lärare alltid agerar förebild så borde detta innebära att ett politiskt 

engagemang på något sätt påverkar eleverna i samma stund som detta blir känt. På 

samma sätt som elever förväntas analysera information från media och politiker så 

ställer också en lärares partitillhörighet krav på elevernas förmåga till källkritik. 

Även om medielärarens intention är att vara saklig, är det troligt att denne genom 

val av ämnen, tidsdisposition, kroppsspråk och betoningar omedvetet bedriver en 

implicit värdepedagogik.49 Det är min bedömning att det är av mycket stor 

betydelse att själv komma till denna insikt som lärare för att kunna synliggöra och 

analysera den egna praktiken. I min mening är detta även någonting som bör 

diskuteras med eleverna i samband med undervisningen om källkritik.  

 

4.2 Hur reflekterar medielärare kring sina värdepedagogiska 

metoder? 

4.21 Att närma sig ämnet genus 

Under intervjuernas gång bekräftas min misstanke om att genus är komplicerat 

ämne att applicera i undervisning. Å ena sidan kan ämnet beröras direkt genom 

diskussion, men detta kan få negativa konsekvenser då det ställer stora krav på 

förkunskaper hos samtalets deltagare och kan verka utpekande mot eleverna som 

får sina beteenden exponerade. Å andra sidan riskerar ett allt för indirekt 

tillvägagångssätt att skapa förvirring och bli otydligt. Informant 5 kallar ämnet 

genus för en grundpelare vid analys, men också som en ständigt pågående debatt. 

Informanten ger ett exempel ur undervisningen då ett bokprojekt skulle redovisas 

och fem killar klev fram för att föra femtio elevers talan. När lärarna sedan 

påtalade detta blev vissa av tjejerna väldigt förnärmade eftersom lärarna hade 

kommit med sin genusdebatt uppifrån. Detta illustrerar på ett tydligt sätt dilemmat 
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med att diskutera genus då lärarna i exemplet gjorde det normförstärkande 

beteendet synligt genom att knyta resonemanget till elevernas handlande, men 

detta orsakade samtidigt att vissa elever blev defensiva. Man kan då fråga sig hur 

mottagliga dessa elever blir för informationen som lärarna vill förmedla? Då 

genusaspekter genomsyrar nära på alla delar i vardagen oavsett om det handlar om 

en persons mediekonsumtion, sätt att uttrycka sig eller vilket ansvar man tar i 

hemmet så närvarar genus oavsett om personen ifråga är medveten om det eller 

inte. Därför är jag av meningen att det alltid finns en risk att en anmärkning på hur 

man är eller agerar uppfattas som ett påhopp, inte minst när det är en lärare, 

förälder, arbetsgivare eller annan auktoritetsfigur som står för kritiken. 

Även Informant 1 talar om svårigheten att bemöta elever på ett normkritiskt sätt 

utan att ”dumgöra dom”. Informanten tror dock att elever ibland måste 

konfronteras och ställas till svars. Jag ber då henne att ge ett exempel på var 

gränsen går för vad man kan tillåta, var vid denne svarar följande. 

Man kan inte agera och reagera på allt. Man får reagera på sånt som är 

allvarligt och man får välja sina strider. Jag kan inte låta ett hakkors vara 

kvar på väggen, men jag kanske kan acceptera en snopp. Heh. 

Värt att notera i sammanhanget är att informanterna i större utsträckning lyfter 

fram rasism eller nazism än kränkningar utifrån genus när de beskriver 

oacceptabelt beteende. 

Informant 1 beskriver att hon sällan har satt ett direkt fokus på genus i sin 

undervisning, till skillnad från andra delar av den gemensamma värdegrunden. 

Informanten säger att hon istället har försökt beröra ämnet när situationer har 

uppstått i klassrummet eller när ämnet cirkulerat i media. Även Informant 3 har 

svårt att säga exakt hur genus kommer till uttryck i hennes undervisning då det 

beror på vad man har för ämnen. Informanten understryker dock att man i vissa 

ämnen har ett mer synbart genusperspektiv. Hon beskriver att hon bär med sig en 

strävan för jämställdhet i grund och botten och att hon tror att man kommer 

ganska långt med att behandla alla lika. Hon avslutar resonemanget med orden 

”Då är man ju varken man eller kvinna, då är man ju lika.” 

Även om avsikten med detta uttalande är god så leder det mig att undra om inte 

informanten genom detta förenklade synsätt riskerar att missa flera aspekter av 

vad som bör utgöra ett genusperspektiv i undervisningen. Hedlin menar att 

”behandla alla lika” inte nödvändigtvis är en jämställdhetsåtgärd, då män och 

kvinnor har olika förutsättningar. Vidare menar Hedlin att det snarare riskerar 

vara ett uttryck för ett könsblint och omedvetet förhållningssätt.50 

 

4.22 Gruppindelning och ansvarsfördelning utifrån genus 

När informanterna ombeds att ge konkreta exempel på hur genus kommer till 

uttryck i deras undervisning väljer tre av informanterna att betona vikten av att 

bedriva en aktiv och målinriktad undervisning för att påverka eleverna i rätt 

riktning. En metod som nämns ofta är gruppindelning. Informant 2 konstaterar att 

man inte kan ”trycka in värdena”, men att man kan komma till bukt med vissa 
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beteenden genom att vara medveten om hur eleverna agerar. Han ger sedan ett 

exempel på detta ur sin egen undervisning. 

Exempelvis om jag ställer tio kameror på ett bord i ett klassrum så kommer 

förmodligen killarna att kasta sig över dom, för killarna gillar teknik och 

tjejerna finner sig i det oftast. Då får man bestämma ibland att man kastar 

om och kör en tjejgrupp. Då får dom en egen kamera. Ibland måste man gå 

in och styra. Ibland måste man göra så för att alla ska få prova alla roller. 

Informant 2 fortsätter sedan att beskriva hur han kan tänkas ingripa vid 

snedfördelat ansvar i ett grupparbete. Han konstaterar att killar dras mot tekniken 

och tjejer lätt faller in i rollen av att bli den som sitter och antecknar. Informanten 

menar att man vid sådana tillfällen måste agera som lärare och fördela ansvaret. 

Sammantaget menar Informant 2 dock att eleverna är ganska duktiga på att dela 

grupperna själva. Han dröjer länge och väl kvar vid ämnet och återvänder även till 

det senare när jag ställer andra frågor om genus. Han konstaterar då att han inte 

tänker särskilt mycket på elevernas könstillhörighet utan ser dem i första hand 

som elever. När han sedan konstaterar att han annars inte märker av någon 

könsindelade kan jag inte låta bli att fundera på om inte denna tolkning beror mer 

på informantens förkunskaper om ämnet än elevernas faktiska beteende.  

Även Informant 4 menar att man ibland behöver ”gå in och styra”. Informant 4 

går dock ett steg längre än Informant 2 och väntar inte på att en eventuell 

snedfördelning ska uppstå, utan indelar alltid grupperna själv. Han beskriver sin 

strävan att utjämna kunskapsskillnader mellan killar och tjejer som en stor 

utmaning och rotation i uppgiftsfördelningen som ett av de främsta verktygen för 

detta. Denna tanke om att ej låta eleverna välja grupperna delas även av Informant 

5. Hon motiverar dock detta med att alla elever ska kunna arbeta med alla, till 

skillnad från Informant 4 som sköter gruppindelningen för att bryta de 

genusmönster som förknippas med teknikanvändande. Informant 3 beskriver hur 

hon brukar låta eleverna rösta genom handuppräckning om de vill dela upp 

grupperna själva eller låta läraren göra detta. När då några få vill att läraren ska 

sköta uppdelningen brukar informanten då låta minoriteten bestämma och dela 

upp klassen i grupper genom att räkna. Informant 3 vill på så sätt stärka de som 

inte tar särskilt stor plats i gruppindelningar genom att understryka att det i vissa 

fall är viktigt att alla känner bekväma, men som utomstående kan jag inte låta bli 

att fundera på om detta snarare skulle verka utpekande mot de som röstade emot 

majoriteten? 

Sammanfattningsvis beskriver samtliga av informanterna att de utgår från genus 

på något sätt när de utformar sin undervisning, men hur det faktiskt sker varierar 

stort från informant till informant. Av intervjuerna får jag intrycket att det primära 

målet för vissa av lärarna är att hålla ordning och få undervisningen att flyta på så 

bra som möjligt och att eventuella genusinslag består av ordningsupprätthållande 

insatser så som gruppindelning eller en muntlig tillrättavisning. Andra går in i 

djupa resonemang om hur den egna uppväxten har präglat deras sätt att undervisa. 

För somliga av informanterna tycks genus närvaro i undervisningen vara 

begränsat till gruppindelning,  

Den inneboende subjektiviteten om vad genus i undervisningen innebär blir 

särskilt tydlig när Informant 5 talar om den positiva stämningen inom 

personalgruppen. Hon säger att de kan vara barnsliga och skratta till ett grovt 
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sexskämt, men också vara allvarliga. Detta får mig att tänka på att gränsen för vad 

som är ”skön” och tillåtande stämning till vad som kan uppfattas som kränkande 

ibland är väldigt fin. 

 

4.22 Tankar om normer och bemötande 

Under intervjuernas ombeds lärarna bland annat att beskriva hur de faktorer som 

har format dem som lärare samt om de upplever sig själva ha påverkats av 

rådande normer i samhället. Samtliga av lärarna menar att erfarenheter från hela 

livet har spelat in i hur de har blivit de lärare som de är idag. Faktorer som 

omnämns är bland annat uppväxt, utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. 

Angående påverkan av samhällets normer ger Informant 1 inget direkt svar på 

frågan, utan talar i vidare ordalag om sin syn på normer. Detta kan ha att göra med 

att frågan ställts på ett otydligt sätt under intervjun. Informant 2 tycks i sin tur ej 

känna till begreppet normers innebörd, då denne talar om detta som synonymt 

med regler. Kanske beror detta på att Informant 2 är den ende av lärarna som 

saknar fullständig utbildning. Övriga informanter delar uppfattningen att alla 

påverkas av samhällets normer oavsett om man är elev eller lärare. Informant 3 

beskriver att denne därför försöker begränsa sin egen mediekonsumtion genom att 

undvika det som denne beskriver som ”skit på tv”. I undervisningen yttrar sig 

detta genom en vilja att medvetandegöra eleverna om vad de ser på så att de kan 

göra egna medvetna val om vad de vill ta till sig. Informant 4 tror sig ha påverkats 

mycket av samhällets normer under uppväxten och beskriver hur hanmen 

upplever sig samtidigt ha fått förbättrad perspektivförmåga under de många åren 

som lärare. Han beskriver hur han ville gå som en cowboy eftersom det räknades 

som tufft och Informant 5 ger i sin tur exempel på hur hon själv påverkas genom 

att konstatera att hon sminkade sig på morgonen och att hon har ångest för att hon 

inte tränar. Jag tolkar dessa svar som att lärarna i stor utsträckning delar 

uppfattningen om att miljö, sociala faktorer och media är av stor betydelse för 

människors utveckling. 

Ett annat ämne som diskuteras under intervjuerna är hur man som lärare bör agera 

när man hör elever bruka negativt laddad jargong, men i ett vänskapligt 

sammanhang. När bör man egentligen agera som lärare? Var går gränserna för 

vad som är okej? 

När Informant 3 ombeds att berätta hur hon brukar hantera vänskaplig jargong 

med negativ innebörd svarar hon att hon oftast inte agerar. Hon konstaterar att 

detta låter tokigt, men att hon hellre lyfter fram positiva saker som elever gör än 

att kritisera. Hon nämner sedan ett exempel där hon valde att påtala att en elev 

hade en tråkig attityd, vilket ledde till att eleven i fråga gick rektorn och berättade 

att informanten hade varit elak mot henne. Tillsammans redde eleven, 

informanten och rektorn ut situationen, men informanten konstaterar att sådana 

situationer lätt blir förstorade och att vissa elever tenderar att ta kritik väldigt 

personligt. Slutligen landar informanten i slutsatsen att det är tur att hon hade stöd 

av rektorn, för annars skulle man inte våga säga ifrån i längden. 

Detta sätt att resonera står i tydlig kontrast mot tankegångarna hos Informant 4. 

Denne slår fast att det är viktigt att alltid agera. Han beskriver att han alltid 

reagerar med utgångspunkten att det är på allvar. Detta leder i sin tur till en 
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reaktion hos eleverna, vilken Informant 4 observerar för att kunna tolka 

situationen bättre.  

Nog har det väl hänt att vissa elever har tagit det på fel sätt, men man får ju 

reda ut situationen utanför klassrummet sedan, enskilt. Jag tror att det är 

bättre att alltid agera, då det är bättre att eleverna tycker att jag är lite löjlig 

än att jag blundar för situationer i klassrummet. Eleverna måste förstå att jag 

måste göra så här, det är mitt jobb. Det tror jag att dom begriper. 

Informant 5 resonerar på ett liknande sätt om jargong bland elever som Informant 

4. Hon betonar dock vikten av att göra skillnad på en ”gliring” riktad mot läraren 

och mot andra elever. Annars reagerar hon i likhet med Informant 4 alltid direkt. 

Informant 4 beskriver dock att hon hellre talar enskilt med de inblandade eleverna 

efter lektionen om hon tolkar situationen som vänskaplig. Hon menar att en 

konfrontation i direkt anslutning till händelsen kan verka allt för utpekande då 

eleverna själva sällan uppfattar sitt sätt att prata som nedvärderande. 

 

4.23 Metoder för reflektion 

Svaren gällande lärarnas metoder för självvärdering och reflektion ser snarlika ut 

från samtliga informanter. De elaborerar förvisso på olika sätt kring ämnet, men 

de metoder som omnämns är i stort sett identiska. Informanterna beskriver hur de 

utvärderar sitt agerande utifrån tidigare händelser och erfarenheter. En annan 

metod som omnämns av samtliga informanter är att samtala med andra lärare. 

Som tidigare nämndes under rubriken tiden och läroplanen använder ej 

informanterna läroplanen som ett verktyg för reflektion i direkt anslutning till 

undervisningen. 

Informant 2 menar att självreflektion är någonting som sker hela tiden. Han väljer 

att lyfta fram elevernas kursutvärderingar som det bästa sättet att granska sig 

själv, vilket är en metod som även omnämns av Informant 3. På frågan om hur 

läroplanen närvarar vid reflektion svarar Informant 2 att det är ett dokument som 

man går igenom vid terminsstart för att kolla om någonting har hänt sedan sist. 

Som tidigare har nämnts, Informanten beskriver hur han använder sig av 

kursmålen för att försäkra sig om att allting av vikt har tagits upp. 

Det är ju som en checklista; har jag gjort allt som jag borde? Eleverna är ju 

olika från år till år, så ibland blir det mindre sånt. (värdegrundsarbete. Förf. 

anm.) Då är det ju tur att vi har en värdegrundsgrupp som kan göra insatser 

för hela skolan, vilket är bra, att vi faktiskt har ett kontrollorgan för såna 

frågor. De kommer med sina paket och säger ”nu gör vi så här”. Det är 

liksom rakt över. 

Värt att konstatera är att fokus även sätts på värdegrundsfrågor i skolans 

ämnesplaner, men även dessa formuleringar lämnar utrymme för tolkning. I 

ämnesplanen för Medier, samhälle och kommunikation kan man exempelvis läsa 

att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en ”Förmåga att kritiskt granska 

värderingar och attityder i mediernas budskap”.51 Valet av vilka värderingar och 

attityder som ska utsättas för kritisk granskning är dock fortfarande upp till den 
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enskilda medieläraren, vilket innebär att lärarens egen uppfattning om vad som 

bör sättas under lupp således är av stor betydelse för undervisningens riktning. 

Därför uppfattar jag det som farligt att likt Informant 2 använda sig av kursmålen 

som en checklista för att överblicka sitt värdegrundsarbete. Att man upplever sig 

ha berört samtliga delar av en kurs centrala innehåll kan vara en fingervisning om 

att man är på rätt väg, men det är ingen garanti för ett gott värdegrundsarbete då 

även kursens innehåll är ett föremål för tolkning. Uttalandet om att det är tur att 

värdegrundsgruppen finns leder mig att fundera över om det inte finns en risk att i 

för stor utsträckning överlämna ansvaret för värdegrundsfrågor till dem. I min 

mening skulle ett sådant tankesätt kunna leda till en större blindhet för närvaron 

normaliserade praktiker i klassrummet. 

Informant 3 konstaterar att hon använder sig av läroplanen ”alldeles för dåligt” 

när det kommer till reflektion över den egna undervisningen. Hon menar att tiden 

sällan räcker till och att läsandet av läroplanen då hamnar längst ned i 

prioriteringslistan. Informant 4 i sin tur fram till att han inte tänker så mycket 

medvetet på självvärdering. Han väljer att lyfta fram möten med elever som den 

enskilt viktigaste källan för självvärdering, då de nya situationerna som uppstår 

tvingar en att ompröva sina värderingar. 

Jag tror inte att jag medvetet går och tänker på självvärdering om hur mina 

normer och värderingar är, för dom lever jag med. Dom har ju förändrats och 

utvecklats.  

Enligt mig kan detta uttalande tjäna som exempel på när en lärare har blivit 

bekväm i sin lärarroll på gott och ont. Jag tolkar informantens uttalande som att 

denne menar att han efter år av undervisning vet vem han är, med styrkor och 

svagheter och att det inte är särskilt troligt att han i slutet av sitt yrkesliv kommer 

att förändra sitt sätt att undervisa eller vara. Kanske tänker inte informanten 

särskilt mycket på självvärdering eftersom utformningen av dennes undervisning 

har blivit rutiniserad? Rutinisering behöver inte vara negativt i sig, men Jank och 

Meyer slår fast att rutinisering måste förenas med reflektion för att läraren ska 

kunna bli medveten om sina rutinhandlingar som har förlorat sitt mål.52 

Informant 5 sticker ut från de övriga informanterna på så sätt att hon beskriver att 

hon läser och ser film som en metod för självreflektion. Liksom övriga 

informanter talar hon om medieundervisningens möjligheter för 

värdegrundsarbete. 

Jag brukar säga att min roll som medielärare vilar på tre ben. Mediernas roll 

i ett demokratiskt samhälle, kreativiteten och lusten att uttrycka sig med text 

och bild, och slutligen identiteten, att man speglar sig i mediernas bilder. 

Genom att själv göra saker blir du i större utsträckning medveten om 

samhället och din egen roll i det. Då spelar det ingen roll om du ska jobba 

med media i framtiden. Jag tror att alla kan behöva använda medierna som 

spegelbild. 

Under intervjuerna kommer några av informanterna in på svårigheten att uppnå 

självinsikt vid reflektion om sig själv och sin undervisning. Informanterna är 

eniga om att samtal med kollegor är viktigt för att synliggöra sina egna mönster, 

                                                           
52 Jank och Meyer. (1997) Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och handlingskompetens. I 

Michael Uljens (red.) Didaktik – teori, reflektion och praktik. S.46 



26 
 

samtidigt som dessa samtal visar på variationen kring hur man kan tycka och 

tänka i olika ämnen. Informant 1 väljer själv att lyfta detta ämne vid intervjuns 

slutskede och konstaterar att det är lätt att bli blind för sitt eget agerande. 

Informanten minns hur kollegor har uttalat sig självsäkert om ämnen i 

personrummet och proklamera att ”vissa misstag skulle de aldrig göra”, för att 

sedan göra precis tvärtom bara dagar senare. Informanten konstaterar att man kan 

tro och tänka vissa saker, men att det inte är säkert att den som iakttar en tänker 

samma sak. Därför menar Informant 1 att man bör vara ödmjuk om det som man 

säger. Fortsättningsvis resonerar informanten att en persons värderingar inte alltid 

stämmer överens med densammes handlingar.  

Jag upplever att dom lärare som oftast säger att dom gör minst skillnad på 

tjejer och killar, dom gör oftast störst skillnad. Man kan mycket väl ha tankar 

om vad man ska säga och vad man ska tycka, men det är en annan sak att 

konkretisera det i sitt eget liv, även om man hoppas att man gör det. Man 

kanske inte upptäcker att man inte har den där kollen som man tror sig ha. 

Det är ju så med normer, de kan ju vara svåra att se. Det är svårt att kliva ur 

sig själv! 

Även Informant 5 beskriver vikten av samtal med kollegor för att uppnå 

självinsikt och utvecklas i sin lärarroll. Informanten menar att ett öppet och 

vänskapligt klimat på arbetsplatsen är avgörande för att detta ska kunna ske. 

Erkänn dina brister. Det är nog viktigt att ständigt arbeta med detta, för 

ibland kan ju en elev provocera fram någonting hos dig som du inte ens själv 

vet att du har i bagaget. 

När Informant 3 resonerar kring hur gör när hon reflekterar över den egna 

praktiken slår hon fast att det till största delen sker i sitt eget huvud. Hon 

konstaterar att man ej kan ”slå av knappen” när man kommer, vilket innebär att 

det blir ett ständigt självreflekterande. Även Informant 3 nämner samtal med 

kollegor som en metod för självreflektion, men hon konstaterar att detta bygger på 

att man har en bra relation till dem. 

Det gäller ju att man har människor runt omkring sig som vet vad det 

innebär att vara lärare. Något som skulle behövas är dock en neutral zon där 

man kan vädra sina åsikter och tankar, utan att denne nödvändigt är en 

kollega. Jag har förstått att poliser, psykologer och kuratorer har sådant, men 

det finns ju inte inom skolvärlden. Det kan ju vara kollegefrågor och inte 

vara elevfrågor. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Personliga ideal och en gemensam värdegrund 

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi på Stockholms Universitet 

argumenterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet för ett avskaffande av den 

gemensamma värdegrunden. Tännsjö menar att eftersom värdegrundens 

beståndsdelar vilar på en politisk grund kan den verka uteslutande mot 

oliktänkande. Detta beskrivs av Tännsjö som att värdegrunden är filosofiskt 

partisk. Tännsjö låter formuleringen om ”människolivets okränkbarhet” som 

återfinns under rubriken Grundläggande värden tjäna som exempel på detta. 

Vad innebär det att människolivet är okränkbart? Det betyder att självmord 

alltid är förkastligt, att dödshjälp är fel och att abort är mord.53 

Då Tännsjös argumentation stammar från en debattartikel kan uttalandet tolkas 

som hårt och tillspetsat, men i mina ögon har den en viktig poäng. Skolans 

gemensamma värdegrund bygger på en politisk kanon, en kanon som kan skava 

mot somliga människors personliga ideal. Tännsjö menar att den gemensamma 

värdegrunden bör ersättas med ett ”överlappande samförstånd”, det vill säga att 

man kommer överens om gemensamma arbetsformer utan att vara överens om 

den yttersta motiveringen för dem. Tännsjö menar att man inom skolans värld 

måste börja bejaka mångfalden i grundläggande värdefrågor. Kanske behöver den 

gemensamma värdegrunden revideras till att handla om värdeord som respekt, 

mångfald och ett öppet klimat som inbjuder till dialog? 

Det må vara hänt att den gemensamma värdegrunden inte är tänkt att fungera som 

ett facit över rätt och fel, men när värden samlas i ett dokument och värderas som 

positiva och officiella väcker det också frågan om andra värderingar är 

förkastliga. Ett exempel på detta är uppmaningen om att värdegrunden skall 

förmedlas ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 

och västerländsk humanism”.54 Denna formulering presenterar ett ideal och 

väcker indirekt frågor om vilka värderingar och vilken livsåskådning som är mest 

eftersträvansvärd. Då Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle där flera olika 

etniciteter och trosuppfattningar existerar bland så väl lärare som elever uppstår 

en konflikt när den gemensamma värdegrunden är formulerad så som den är. 

Detta leder undertecknad att fråga sig om det verkligen går ihop med en 

ickekonfessionell skola? Vidare specificeras aldrig vad som menas med etik som 

vilar på en kristen tradition, eller för den delen västerländsk humanism. Det är upp 

till läraren ifråga att tolka vad som ryms inom den kristna traditionen, vilket gör 

det svårt avgöra vad detta stycke tillför utöver de värden som omnämns på andra 

ställen i den gemensamma värdegrunden. Christer Hedin ger i antologin 

Värdegrund och svensk etnicitet sin syn på formuleringen om kristen tradition och 

västerländsk humanism. Han frågar sig om det inte är lämpligare att diskutera 

värdegrundens framtid snarare än att hänvisa till traditioner, då en humanistisk 

grundsyn är så allmän att den ständigt behöver konkretiseras. 

Många företrädare för humanism och kristendom har exempelvis accepterat 

slaveriet när det var något självklart och förkastat det när det sedan 
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ifrågasattes. På samma sätt har man förhållit sig till dödsstraff och tortyr. 

Slaveri är inte så aktuellt i dag, åtminstone inte i sin klassiska form, men 

dödsstraff förekommer och diskuteras. Där gäller det att då reflektera över 

värdegrundens innehåll, försöka ta ställning och sedan kämpa för sin åsikt.55 

Kanske är det en sådan utgångspunkt lärare behöver ta i frågan om 

fostransuppdraget och tanken om en gemensam värdegrund? Bör man som lärare i 

första hand behandla den gemensamma värdegrunden som ett underlag för debatt, 

istället för ett facit över rätt och fel som skall förmedlas till eleverna. När 

läroplanens formuleringar lämnar utrymme för tolkning i olika riktningar, är det 

inte då bäst att diskutera dem med eleverna? 

Vidare konstaterar Hedin att värdegrundens är styrka och svaghet är dess 

abstrakta karaktär. Om ingen vill något annat än det som står i värdegrunden blir 

den i sig innehållslös. Därför måste den konkretiseras. Låter man bli att göra det 

så kan man vara överens med alla och på så sätt blir det en idealisk metod om man 

skapa en skenbar gemenskap.56 Detta resonemang understryker vikten av aktiva 

diskussioner om värdegrunden mellan kollegor. Därför bör rimligtvis ej heller 

värdegrundstexten reduceras till någonting som läses i början av terminen. 

Dahl och Lundgren har genomfört en fokusgruppstudie med liknande 

utgångspunkt som omfattar intervjuer med 27 grundskolelärare. När forskarna har 

undersökt vilka tolkningar av den gemensamma värdegrunden som förekommer 

bland de olika lärarna konstaterar de att lärarna inte har någon väldefinierad och 

bestämd uppfattning om värdegrunden. De fastslår att frågan i flera fall inte tycks 

ha tänkts igenom eller diskuterats särskilt väl. I stället går lärarna ”lite på känsla”, 

vilket öppnar för lärarnas egna tolkningar utifrån egna värderingar.57 Jag upplever 

att detta stämmer väl överens med medielärarnas svar i denna studie, vilket 

ytterligare understryker betydelsen av de enskilda lärarnas värderingar. 

 
 

5.2 Metoder för reflektion och förankring av värden 

Under samtalen med de olika medielärarna utkristalliserar sig några olika 

strategier för det värdepedagogiska arbetet. Samtliga lärare tycks vara av 

uppfattningen att värden bäst förankras i samband med situationer som kan 

kopplas direkt till ämnet som läraren vill förmedla eller diskutera, vilket 

Informant 1 beskriver som att ”ta lyra”. I övrigt verkar de olika informanterna 

vara överens om att medielärare vid sidan om samhällslärare har särskilt goda 

möjligheter att förankra läroplanens värden. I samband med detta omnämns även 

behovet av att vara närvarande och engagerad. Detta skulle kunna ses som en 

förutsättning för ”se eleven”, vilket är ett uttryck som används frekvent i 

intervjuerna. Tre av fem informanter framhåller en personlig relation till eleverna 

som nödvändig för att uppnå en ömsesidig respekt och i förlängningen kunna 

förankra värden. Kring detta ämne finner jag inga uttalanden bland informanterna 

som tyder på att någon av de andra lärarna är av en annan ståndpunkt. I detta 
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ämne refererar Gannerud till Nias som slår fast att arbetet som lärare kräver en 

emotionell relation till eleverna och att kontakten ger personlig och yrkesmässig 

tillfredställelse.58 

När det gäller metoder för förankring av värden blir de skilda ståndpunkterna som 

tydligast när informanterna talar om hur man bör bemöta elever beter sig illa eller 

upprepar negativt laddade normer. Frågan om vilket bemötande man som lärare 

bör ha mot elever som upprepar negativa normer kanske inte kan ha ett generellt 

svar då varje situation är unik, men den är likväl intressant då den synliggör 

betydelsen av den enskilda lärarens pedagogiska syn. I min analys av resultatet 

har jag funnit två sätt att förhålla sig till elever som på något sätt uppträder 

negativt, mellan vilka informanterna diskuterar för och nackdelar. Jag har valt att 

kalla dessa förhållningssätt för ”Reaktion” och ”Dialog”. Dessa två kategorier står 

nödvändigtvis inte i direkt motsats eller är helt uteslutande av varandra, men de 

illustrerar olika pedagogiska förhållningssätt. 

Informant 2 och 4 väljer båda under intervjuernas gång att betona vikten av att 

reagera. Genom att göra detta menar de att man uppvisar en stark 

betoning/gränsdragning och på så sätt tydligt visar upp lärarens/skolans 

ståndpunkt. Informant 4 understryker att det är bättre att ta alla diskussioner och 

framstå som överdriven än att riskera att blunda för missförhållanden. Jag frågar 

mig dock om detta förhållningssätt inte riskerar att skapa distans till eleverna, 

vilket i sin tur kan påverka möjligheterna till förankring av värden och utveckling.  

Informant 5 beskriver att en reaktion behövs om det talas nedvärderande mot en 

elev, men att det är lättare att acceptera gliringar mot den egna personen. Annars 

betonar denne att hon hellre diskuterar med eleverna utanför klassrummet i 

efterhand. I tydlig motsats till Informant 4 väljer Informant 3 att lyfta fram vikten 

av att lyfta positiva saker som elever gör snarare än att klanka ner. Ett sådant 

förhållningssätt kan uppfattas som accepterande och gränslöst, men å andra sidan 

frågar jag mig om ett dialogorienterat bemötande inte är bättre sett till 

långsiktighet och förståelse? Man även argumentera för att ett dialogorienterat 

bemötande tränar elevernas inlevelseförmåga i större utsträckning. Informant 1 

framhåller under intervjuns gång fram samtal och diskussion som utvecklande, 

men hon är osäker kring vilken lärarroll man bör inta för att hjälpa elever att 

utvecklas och bryta negativa mönster. Hon frågar sig bland annat om det är rätt 

eller fel att visa ilska inför eleverna. Hon konstaterar även att man i 

värdepedagogiska situationer ibland riskerar att dumgöra elever. Informant 1:s 

resonemang landar i att elever ibland kanske behöver höra att de varit dumma och 

se att läraren blev förbannad, men jag upplever inte henne som säkrare i dessa 

frågor vid intervjuns slut. Denna osäkerhet skulle kunna tolkas som ett tecken på 

att stödet från läroplanen i värdepedagogiska frågor är begränsat då dess innehåll 

kan tolkas i så många olika riktningar. Även informanternas sätt att beskriva 

vilken typ bemötande som är lämpligast i värdeladdade situationer varierar som 

bekant, men jag kan inte finna något stöd för att dessa beskrivningar avviker från 

den gemensamma värdegrunden. 

Denna variation i vad de olika informanterna väljer att betona skulle kunna tolkas 

som ett stöd för resonemanget att läroplanen lämnar ett stort utrymme för 
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tolkning, vilket innebär att den också riskerar att ge ett mycket begränsat stöd i 

värdepedagogiska frågor. När det kommer till frågan om hur ämnet genus bör 

implementeras i undervisningen är även tolkningsutrymmet för läraren stort där. 

Läroplanen slår fast rubriken Grundläggande värden att värdegrunden bland 

annat vilar på alla människors lika värde och jämställdhet mellan män och 

kvinnor. Under rubriken Förståelse och medmänsklighet tydliggörs det att ingen i 

skolan ska utsättas för diskriminering på grund av exempelvis kön, 

könsöverskridande identitet eller sexuell läggning, men som jag konstaterade i 

inledningen gers läraren begränsat stöd i hur detta skall genomföras i praktiken. 

Det närmaste läroplanen kommer sådana råd är genom vaga formuleringar om att 

”intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”. 59 

Detta tycks leda till en stor variation bland lärarna i deras sätt att tänka kring 

genus i undervisningen. Det utrymme ämnet får i undervisningen och vilka 

uttryckssätt det tar verkar vara upp till de enskilda lärarna, vilket rimligtvis bör få 

effekten att lärarnas intresse och förförståelse av ämnet blir avgörande för 

undervisningen. På sätt och vis gäller även detta för övriga skolämnen, men till 

skillnad från dessa är varken genus eller värdegrund fristående ämnen, utan de 

skall integreras i den övriga undervisningen. Det innebär också att lärarna som 

skall beröra genus och värdegrund i sin undervisning, inte nödvändigtvis är 

intresserad av detta på samma sätt som en ämneslärare kan vara engagerad i just 

sitt ämne. Genus och värdegrundens övriga aspekter riskerar då i min mening att 

inkluderas efter lärarens godtycklighet. 

Denna varierade syn på hur genus bör implementeras i undervisningen ser jag som 

ett uttryck för så väl lärarnas varierande intresse i ämnet som svårigheten i att 

uppfatta närvaron normer. Jag bedömer att en lärare som ej har ett personligt 

intresse av ämnet genus troligtvis kommer att ha svårare att uppfatta 

normaliserade praktiker, då dessa beteenden i form av att vara just normer kan 

uppfattas som ett naturligt tillstånd. Hedlin menar att vi är så vana vid att förvänta 

oss olika saker av män och kvinnor och att tolka deras handlingar utifrån olika 

tolkningsramar, att detta sker automatiskt. Vidare menar Hedlin att den som 

förväntar sig att två personer ska agera på olika sätt knappast kommer att bemöta 

dem på samma sätt. En bristande insikt om dessa mekanismer gör det inte lättare 

att behandla kvinnor och män likadant.60 

I studien framkommer även att tidsbrist kan påverka undervisningens utformning. 

Att studera läroplanen tycks ej tillhöra de aktiviteter som prioriteras då den läses 

framför allt vid terminsstart eller i mån av tid. Ett annat exempel på tidens 

betydelse illustreras av Informant 2 som menar att det är tur att det finns en 

värdegrundsgrupp på skolan när man själv inte hinner med att fokusera på 

värdegrundens olika aspekter. Hedlin menar att det är vanligt att personer vill 

hänvisa tidsaspekten och gärna överlämna ansvaret till någon annan i frågor om 

jämställdhet och värdegrundsarbete. 

Inom arbetslivet hänvisar man till skolan. Inom skolan säger lärare att de inte 

hinner och att värdegrundsarbetet måste börja tidigare, förskolan måste göra 

jobbet. Förskolan hänvisar till hemmet och föräldrarna. Föräldrarna säger att 
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de gör så gott de kan men media påverkar barnen på ett negativt sätt. Media 

hänvisar till resten av samhället etcetera etcetera.61 

Hedlin menar dock att var och en måste börja med sig själv och då kan ett normkritiskt 

reflekterande vara en god start. Resultaten av denna studie visar dock att lärarnas grad av 

reflektion varierar, så väl när det gäller reflektion över normer som den praktiken. Detta 

understöds av resultatet från Thornbergs studie av regelarbete mellan lärare och elever. 

Thornberg urskiljer en fortlöpande och vardagsinbäddad praktik som åtminstone i viss 

utsträckning tycks vara oreflekterad bland lärarna eftersom den är rutiniserad. 

Praktiken finns där utan att pedagogerna tänker så mycket på det. Den har 

mer eller mindre blivit ett förgivettaget mönster av vanor eller en implicit 

struktur i vardagslivet. Samtidigt ger lärarintervjuerna också uttryck för 

inslag av mer medvetna överväganden och reflektioner i värdegrundsarbetet 

– att resonera med eleverna kring vissa regler, att hantera konflikter på ett 

speciellt sätt, att arbeta med värdepedagogik på schemat och där lärarna 

samtidigt har idéer om varför de gör som de gör och vad de vill att eleverna 

ska tillägna sig av detta. 

Jag känner igen mig i Thornbergs beskrivning av lärarnas medvetenhet och 

reflektioner om undervisningen. Det är svårt att avgöra vilken grad av medvetenhet 

lärarna har om sin egen praktik genom att enbart genomföra intervjuer, men 

intrycken jag får är att samtliga av lärarna reflekterar över sin undervisning, men 

att det inte är lika självklart för dem rikta blicken mot sig själva. 

 

5.5 Slutdiskussion 

Av det samlade resultatet har jag kommit till slutsatsen att det är möjligt att arbeta 

mot en gemensam värdegrund, men att det är en omöjlighet att i praktiken samla 

hela lärarkåren under den om inte det görs på bekostnad av värdegrundens 

likriktande egenskaper. En värdegrund som skall vara gemensam för samtliga 

individer som ryms inom skolan kan endast omfatta de värden som är svåra att 

bestrida och därmed kan uppfattas som gemensamma eller allmänna. Att ställa sig 

bakom de beskrivna värdena om ”människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 

samt solidaritet mellan människor” bör inte vara problematiskt för en klar 

majoritet av Sveriges lärarkår då denna beskrivning lämnar ett stort utrymme för 

tolkning. 

Av resultatet står det klart och tydligt att informanterna i sin undervisning ständigt 

behöver värdera styrdokumentens innehåll för att avgöra vad som ryms inom 

formuleringarna i såväl läroplan som ämnesplaner och kursmål. I tolkningen av 

styrdokumenten och i förlängningen utformningen av undervisningen utgår 

lärarna från sitt eget omdöme, eventuell kurslitteratur, råd från kollegor, intryck 

från medier och samhälle och sin utbildningsbakgrund. Då det är rimligt att anta 

dessa instrument för utvärdering och tolkning av styrdokumenten varierar från 

lärare till lärare är det också troligt att Sveriges medielärare resonerar olika kring 

utformningen av undervisningen och dess innehåll. Detta antagande bekräftas av 

resultatet som visar på att de olika informanterna resonerar kring den 

gemensamma värdegrunden på varierande sätt. Informant 1 är osäker kring dess 

utformning, men hoppas att hon bär den med sig. Informant 2 uttrycker att han ej 
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tänker särskilt mycket på den och att den är oproblematisk eftersom den är 

självklar. Informant 3 är mer konfliktfylld inför den gemensamma värdegrunden 

då hon slår fast att den behövs, men att lärare ändå måste få bejaka sin egen 

värdegrund. Informant 4 är den av informanterna som ställer sig mest kritisk till 

idén om en gemensam värdegrund. Han förringar förvisso inte betydelsen av 

frågorna som lyfts i den, men han tror inte att det möjligt för lärare att anpassa sig 

till den då man ej kan skiljas från sina värderingar. Informant 5 fokuserar istället 

på den gemensamma värdegrundens möjligheter att forma elever i en positiv 

riktning. 

De intervjuade medielärarna beskriver återkommande att de ibland måste ”gå på 

känsla” i undervisningen. Detta leder mig osökt att fundera kring vilka 

värderingar som egentligen förmedlas då? Detta är givetvis svårt att svara på, men 

rimligtvis bör det vara en kombination av lärarens tolkning och minnesbild av 

värdegrundstexten i relation till den egna värdegrunden som formats under åren 

genom möten och intryck.   

Om informanterna i stor grad uppvisade varierande tankar om den gemensamma 

värdegrunden var fallet nära på tvärtom när det gäller de metoder som beskrevs av 

medielärarna för förankring av läroplanens värden. Till metoderna som omnämns 

hör situationsbundna diskussioner, göra film/radio/hemsidor, bildanalys av 

reklam/film/foto och reflektioner kring aktuella händelser och nyhetsrapportering.  

Att själv avgöra i hur stor grad personliga ideal färgar ens undervisning är 

någonting som tycks vara mycket svårt. För att kunna besvara detta krävs metoder 

för reflektion. En sådan skulle kunna vara en praktisk användning av vad Jank och 

Meyer beskriver som reflekterad rutinisering i kombination med studier av 

aktuella forskningsdiskurser. Jag är uppfattningen att en sådan praktik är av 

yttersta vikt för att inte med åren riskera att falla in i en villfarelse om att kunna 

och känna till läraryrkets alla aspekter. Ett tecken på att som lärare har blivit 

rutiniserad med bristande reflektion skulle kunna vara om man upplever att 

värdegrunden kommer in per automatik, eller alltid har den bakhuvudet. Genom 

att ständigt granska den egna praktiken, själv eller tillsammans med kollegor, bör 

risken för ett avstannande av lärarens utveckling minska. På så sätt kan också 

läraren ifråga hålla både sin kunskap och sin praktik aktuell och i linje med de 

värderingar som skall förmedlas enligt läroplanen. 

 

Fortsatt forskning 

En möjlig ingång till fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna vara att 

kombinera en intervjustudie om medielärares tolkningar av värdegrunden med 

klassrumsobservationer av den faktiska verksamheten. En sådan studie skulle 

kunna ge viktiga insikter om förhållandet mellan lärares ideal och den påverkan 

de har på undervisningens utformning. 

Andra områden som är relevanta att utforska är hur lärare ska finna balansen 

mellan att vara uppfostrare, en rak och tydlig kunskapsförmedlare och den mer 

diffusa rollen där läraren inbjuder till demokratiska samtal och stimulerar till ökad 

reflexivitet.
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Intervjuguide 

Ideal och verklighet 

1. Beskriv dig själv som lärare 

2. Hur blev du den lärare du är idag? 

3. Hur praktiserar du din värdegrund idag? 

4. Hur vill du utvecklas som lärare? 

5. Hur upplever du din roll som moralisk förebild? 

Styrdokument 

6. Beskriv din syn på värdegrundens användbarhet och funktion i praktiken. 

7. Hur upplever du dina möjligheter att förankra läroplanens värden? 

8. Beskriv de metoder du använder för att förankra läroplanens värden. 

9. Kan du ge exempel på hur styrdokumenten kommer till uttryck i din 

undervisning? 

10. Hur använder du dig av styrdokumenten för att reflektera över din 

undervisning? 

Beskrivning av agerande i etiska dilemman 

11. Hur har lärarutbildningen förberett dig inför hanterandet av etiska 

dilemman? 

12. Kan du ge exempel på etiska dilemman från din egna undervisning?  

Genus 

13. Hur upplever du närvaron av normer och förväntningar i klassrummet? 

14. Kan du ge exempel på hur du bemöter elever som upprepar normer? 

15. Beskriv tillfällen då du har valt att agera. 

16. Beskriv tillfällen då du valt att inte agera. 

17. Hur kommer genus till uttryck i din undervisning? 

Övrigt 

Finns någonting som du skulle vilja lägga till? 

Möjliga följdfrågor  

Hur upplever du… 

Vilka förväntningar har du kring… 

Hur tänker du om… 

Berätta mer om… 

Hur menar du med… 

Vad betyder det att… 

Vad innebär det… 


