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Sammanfattning 
 
  
 Bakgrund 

I vår studie har vi velat se hur pedagoger beskriver sitt arbete kring ”elevers lika 

värde” samt hur de definierar begreppet. 

 
Syfte 

Syftet är att ta del av pedagogers syn på elevers lika värde samt deras 

dagliga arbete med detta. Vi vill även beröra problemet kränkning i 

skolan. 

 

Metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med pedagoger som 

är verksamma från förskola till gymnasiet.  

 
 
           Resultat 

Studien har visat att det krävs ett medvetet förhållningssätt av 

pedagogen för att eleverna ska känna att de har ett lika värde.  Det finns 
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ett varierat arbetssätt för att gestalta denna del av värdegrunden, både 

med hjälp av fiktiva och vardagliga händelser. Många av våra 

informanter anser att tidsbrist är en faktor som påverkar arbetet med 

”elevers lika värde” negativt.  

Resultatet visar också att kollegialitet kan ses som ett problem i 

värdegrundsarbetet. Det finns tillfällen då kollegan istället borde ha 

agerat för eleven, men av någon anledning tiger de om situationer till 

förmån för kollegan.   
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1. Inledning 

 

När vi varit ute på våra vfu - platser (verksamhetsförlagd utbildning) har 

vi konstaterat att pedagogernas arbete med värdegrunden inte alltid är 

synligt för oss. Ofta koncentreras arbetet med värdegrunden till enstaka 

dagar eller temaveckor. Vi har dessutom tyckt oss se skillnader i hur 

man arbetar kring värdegrunden.  Vissa arbetar med målet ”elevers lika 

värde” på ett medvetet sätt, andra pedagoger menar att det sker mer 

omedvetet i de vardagliga händelserna. Vi har funderat över hur detta 

arbete ser ut i praktiken, sett ur pedagogernas perspektiv. Vidare undrar 

vi hur arbetet med värdegrunden sker, då den är en stor del i uppdraget 

som lärare. 

 

I Läroplanen står det uttryckligen att skolan har ansvaret att låta eleverna 

få ta del av värdegrunden i form av vardagliga händelser.  

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskaper om 

demokratiska arbetsformer. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer. (Lpo 94) 

 

Värdegrundsarbetet är någonting som även innefattar demokrati. 

Värdegrundsarbetet bör genomsyra hela den pedagogiska verksamheten. 

”Överhuvudtaget betonas i diskussionen av värdegrunden att demokrati 

inte bara är en form utan också ett innehåll eller en färdighet.” 

(Sigurdsson, 2002, s. 14) 

 

Av egna erfarenheter har vi valt att koncentrera oss på en av 

värdegrundens stöttepelare – människors lika värde. Från vår egen 

skoltid minns vi att ett flertal lärare missbrukade sin makt som vuxna 

förebilder. Detta kunde ske i form av öppen kritisering i klassen, 

ironiska kommentarer, negativa kommentarer om utseende/klädsel m.m. 

Vi anser att när eleverna inte får en rättvis behandling blir de kränkta. 
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Med rättvis behandling menar vi att alla har rätt till att känna sitt ”lika 

värde”, oavsett social status, etnisk härkomst, genus eller eventuella 

funktionshinder. Vi tror att om den enskilde eleven inte känner att denne 

har ett lika högt värde som sina skolkamrater, så kan det leda till 

skoltrötthet, sämre självkänsla, otrygghet hos eleven samt en känsla av 

att inte känna sig lika mycket värd. Värdegrundsfrågor och kränkningar 

blir alltmer uppmärksammat i media. Av detta kan man se ett ökat behov 

av att lägga större vikt vid värdegrundsarbetet, både i elevrelationer, 

men också i relationen mellan lärare och elev.  

Vuxna kräver bra arbetsplatser där de kan trivas och respekteras av sina 

medarbetare. Trivs de inte på sin arbetsplats, kan de oftast välja om de 

vill arbeta kvar eller lämna platsen till andras förfogande. Som elev har 

man skolplikt, det vill säga att eleven måste befinna sig i skolan, oavsett 

om denne trivs där eller inte. Många elever tillbringar lika mycket tid i 

skolan, som deras föräldrar gör på sitt arbete. Då ska de också få känna 

att skolan är en trygg och trivsam plats. Kanske kan man gynna fler 

elever, genom att aktivt arbeta med värdegrunden som ett redskap, för 

att nå bättre ”arbetsglädje” för den enskilda eleven.  
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2. Syfte 
 
 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på 

värdegrundsbegreppet människors lika värde. Vi riktar vår 

uppmärksamhet mot ”elevers lika värde”. Studien syftar även till att 

undersöka hur pedagoger omsätter detta begrepp i sitt dagliga 

pedagogiska arbete.  
 

Problemformuleringar  

• Vad innebär värdegrundsbegreppet ”elevers lika värde” för de 

intervjuade pedagogerna? 

• Vilka faktorer uppfattar de intervjuade pedagogerna kan påverka 

deras synsätt på värdegrundsbegreppet ”elevers lika värde”? 

• Hur beskriver de intervjuade pedagogerna sitt arbete med 

värdegrundsbegreppet – ”elevers lika värde”? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

3. Bakgrund 

 

 

Bakgrundshistoria 
Redan på 1800-talet lades ett demokratiskt ansvar på kommunerna. 

Under denna tid uppkom det många flickskolor med målsättningen att 

flickorna skulle bli bra fruar och mödrar. Dock ville flickorna ha en 

högre utbildning eftersom arbetsmarknaden krävde det.  

1842 infördes allmän folkskola. Detta innebar att alla barn, oavsett om 

de var rika eller fattiga, skulle få gå i skolan. (Richardson, 1994) Trots 

detta kunde man, hundra år senare, se tecken på att demokratin inte 

fungerade så väl i praktiken. Skolan gjorde fortfarande skillnad på t.ex. 

social status och kön. Detta resulterade i att skolan fick ett demokratiskt 

uppdrag att sträva efter; alla som verkade inom skolan skulle förmedla 

värdegrundsbegreppen. 

(http://www.integration.nu/demokrati/resa/sverige_helahistorien.htm ) 

I slutet av 1800-talet kom tankarna om att det skulle vara bra med en 

skola för både pojkar och flickor. 1905 kom något som kallades för 

samrealskolor, men i de allmänna läroverken blev det en skola för alla 

först 1927.  (Richardson, 1994) 

 

 

Lika värde – demokrati 
Att definiera ”människors lika värde” kan vara svårt, eftersom det är 

många olika delar som bygger upp detta begrepp. Dessa delar kan t.ex. 

vara medbestämmande, inflytande, jämställdhet, respekt för människors 

integritet och det sociala samspelet. Ordet demokrati betyder jämlikhet, 

medbestämmande och folkstyre, vilka är viktiga komponenter som går 

hand i hand med ”människors lika värde”. 

 

Demokrati är ett ämne som den grekiske filosofen Platon (428-347 f.kr) 

tog upp. Han menade att så som en stat styrs av lagar, så styrs 
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människan av normer och värderingar. Dessa normer och värderingar får 

vi av vuxna förebilder i samhället. (Platon, 1993) Platon menade att om 

alla gjorde det de var ämnade att göra, skulle ordningen i det 

demokratiska samhället inte riskera att raseras. Denna tanke utmanades 

senare av den amerikanske filosofen och professorn John Dewey (1859-

1952), som menade att man skulle se till möjligheterna i de individuella 

skillnaderna hos människorna. Om vi tar tillvara på varje människas 

kunskap, kan detta vara ett bidrag till vårt demokratiska samhälle. 

(Dewey, 1997) 

 

 

Styrdokument – internationellt och nationellt  
Det finns många dokument som pekar på vikten av att arbeta med 

människors lika värde och demokrati. Den svenska skollagen påtalar att 

skolan skall arbeta för att främja varje människas egenvärde.  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) säger att: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 

och förmedla.   

 

Förenta Nationerna (FN) påtalar vikten av de mänskliga rättigheterna 

samt strävar efter att främja barnens rättigheter i samhället. I deras olika 

artiklar tar de upp olika aspekter, som kan påverka synen på människors 

lika värde. Etnicitet, kön, religion, social bakgrund eller funktionshinder 

är några av dessa. (www.manskligarattigheter.gov.se)  
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4. Tidigare forskning  
 

Lindgren (2003) påtalar att det har bedrivits olika forskningsprojekt 

kring värdegrunden och hur man arbetar med denna. 

Värdegrundscentrum (VGC) är en nationell centrumutbildning vid Umeå 

universitet och de har bl. a. som uppgift att forska om och höja 

vetskapen om värdegrundsarbete för skolpersonal. De har delat ut en 

skriftserie som heter ”Värdegrund i teori och praktik” där de redovisar 

enkäter om vilka konkreta metoder som används vid värdegrundsarbete 

på olika skolor.  En del av enkäternas resultat visade att 

värdegrundsarbetet bedrevs i form av samtal och diskussioner. Vissa av 

de utvalda skolorna använde sig t ex av rollspel, värderings och 

samarbetsövningar samt litteraturläsning.  

 

I Rinkebyskolan, Stockholm, har man arbetat fram många olika metoder 

för att främja demokratin i skolan. Där använder de sig av konkreta 

medel som: individanpassade klasser och undervisning, tydliga regler för 

hur man uppför sig, föräldrasamverkan, aktiva samtalsformer. Flexibla 

lärare, som kan arbeta ämnesövergripande är också ett viktigt verktyg i 

deras värdegrundsarbete. Lärarna behöver se helheten i elevernas 

utbildning och inte låsa fast sig vid ”sitt” ämne som t.ex. matematik eller 

svenska. Börje Ehrstrand, rektor på Rinkebyskolan uttrycker detta enligt 

följande: ”Den lärare som bara ser sitt ämne och inte väver in det i ett 

större sammanhang är ingen bra lärare” (s. 145) Elever som vet vad som 

förväntas av dem, behöver inte lägga onödig energi på att testa gränser, 

därför har de tydliga regler för hur man uppför sig. Pedagogernas 

förmåga att lyssna och förhandla är mycket viktig. Skolan arbetar aktivt 

för att för att skapa en god relation till alla elever, med hjälp av samtal 

och tydliga uppförande- och samspelsregler. (Busk, 2003) 

 

Under årens lopp har olika metoder utvecklats, för att stärka skolornas 

arbete med värdegrunden med hjälp av bl.a. lekar, rollspel och 

diskussionsmaterial.  Några exempel på dessa material är bl.a. Bygga 

värdegrund, Projekt Charlie och Justa kompisar, Stegvis, Livsviktigt – 
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social och emotionell träning, och Lions Quest. Dessutom finns 

Livskunskap numera som skolämne. Anledningen till detta är att lärare 

och elever skall få diskutera och arbeta speciellt med värdegrunden. 

(www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/vardegrunden) 

 

Det finns forskning som visar att arbetet med värdegrunden inte är något 

som sker medvetet hos alla pedagoger. Många handlar efter sina egna 

värderingar och efter vad de själva anser som ”rätt eller fel”. Ofta 

reflekterar pedagogerna inte över att det är deras individuella värderingar 

som speglas i arbetet. Samspelet och förhållningssättet vuxna emellan 

måste vara grundat på en gemensam syn på kunskap och värdegrund, 

detta för att skapa en miljö som är gynnsam för eleverna. (Norberg, 

2004)  

 

 

Värdegrunden 

Värdegrunden är ett svårdefinierat begrepp, den kan handla om olika 

saker för olika personer. Värdegrunden innefattar bl. a respekt, trygghet, 

åsiktsfrihet, värderingar, jämställdhet, demokratifrågor, diskriminering, 

fördomar, etik, hälsa, miljö, arbetsglädje m.m. Det måste finnas en 

gemensam, social värdegrund för att våra olikheter ska kunna vara 

utvecklande. (Lindell & Hartikainen, 2001) 

 

Relationer och det som skolan vill förmedla tränar elever inför 

samhällslivet, moralen ska bli en del av kunskapen, annars blir den inte 

en integrerad del i elevens vardag. Etik, moral o.s.v. ska vara en verklig 

del av elevernas beteende och agerande. Alla elever ska få viljan att lära 

sig av varandra. (Dewey, 1997) För att kunna fungera i det demokratiska 

samhället måste vi kunna uttrycka oss, stå för vår mening, och 

respektera varandras rätt att uttrycka sig. (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999) Uttrycksfriheten måste visas stor respekt. Viljan att vilja 

förstå andra är en viktig grund för demokratin. Empati, tankefrihet och 
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respekt för andras åsikter är viktiga delar i värdegrundsarbetet. (Gren, 

2001)  

 

Alla har lika rätt till respekt, eleverna är alltid lika mycket värda, men 

”att alla har samma värde innebär inte att alla människor i alla 

sammanhang är lika värdefulla”. (s. 54) Elever kan vara oerhört duktiga 

inom vissa ”specialområden”; en kan ha stor kunskap om naturkunskap 

medan en annan kan mycket inom kemi. I olika situationer är deras 

kunskap olika mycket värd. Det är deras egenskaper och kvalifikationer 

som värderas, vilket inte kan ses som kränkande.  Det är inte 

människovärdet vi talar om i det fallet, utan de aktuella kunskaperna 

inom ämnet. (Gren, 2001)  

 

Värdegrunden måste tas upp till diskussion för att man ska få ta del av 

varandras åsikter. Det är lätt att falla in i tänkandet där man tror att 

”mina värderingar är de enda rätta”. Samtal kan vara ett hjälpmedel i 

arbetslaget, för att sätta ord på de dolda värden som verkar inom skolan; 

det som uppfattas som rätt eller fel av mig kan uppfattas annorlunda av 

andra. En kompetenshöjning i arbetslagen kring arbetet med sociala 

värderingar i olika sociala grupperingar vi har i samhället, oberoende av 

status, skulle vara önskvärt. Detta för att vidga den enskilda pedagogens 

synsätt kring sociala värderingar. (Norberg, 2004) 

Lika värde, demokrati och människans okränkbarhet är viktiga begrepp i 

värdegrunden som man medvetet bör arbeta aktivt med. Därför ger 

ovanstående teoretiska utgångspunkter oss ett stöd för att vårt syfte med 

studien är viktigt att belysa. 
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Pedagogik/demokrati 

En av grundtankarna, som vi uppfattar det, i en demokrati är att man ser 

positivt på och respekterar olikheter. Olikheter är en tillgång för 

utveckling och framgång.  Demokrati i skolan kan innebära att man tar 

tag i, samt löser problem, som pedagoger och elever stöter på under ett 

läsår. Att lösa dessa problem tillsammans leder till att eleverna växer 

samt att de lär sig på ett meningsfullt sätt. Verksamheten bör ta avstamp 

i den verklighet eleverna befinner sig i. Att blanda det som sker i nuet 

med skolkunskaper ger ett livslångt lärande som stärker demokratin. 

(Tiller, 1999) Jerlang, Edeberg (1999) tar upp Erik H. Eriksons tankar 

om att skolan har hårda ”formalistiska” krav på eleverna, de ska lära sig 

sådant som de inte förstår syftet med. Denna starka press och styrning 

kan föra med sig känslor av mindervärde och känslor av att inte duga.  

För att elevens identitet och självkänsla ska kunna växa krävs att 

eleverna ges tid till att fundera och reflektera. Det måste finnas tid för 

ifrågasättande och experimenterande med tanken. Tvång stimulerar inte 

något av detta, det kan däremot bli som ett stort och oöverstigligt hinder. 

Kunskap som tvingas fram har inte något stort värde för eleven. (Gren, 

2001)  

 

Ett måste för elevernas lärande är lugn och ordning i skolan, oro innebär 

konflikter. Pedagogens uppgift är att vara en gränssättare vare sig den 

vill eller inte. De elever som inte är uppvuxna med gränssättning, är 

kanske de som behöver mest av denna uppmärksamhet. Pedagogen ska 

också hjälpa eleverna att få en ordnad och strukturerad tillvaro i skolan. 

Många av dessa elever ser skolan som ett andra hem och lärarna som 

extra föräldrar. Lärarna måste med tydliga regler visa vad som gäller i 

klassen/gruppen. Men det måste alltid vara på ett sådant sätt att det är för 

elevens bästa. (Orlenius, 2001)  
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Självkänsla och identitet  
Samhället har stort ansvar för att eleverna ska få känna att de har tilltro 

sin egen förmåga. Eleven behöver känna att den har en roll i det 

demokratiska samhället. Risken är annars att eleven förlorar sin 

självtillit och inte vågar se möjligheter i de situationer som den utsätts 

för. Målet med undervisningen i skolan är att få demokratiska 

medborgare som litar på sig själva och kan samspela med sin 

omgivning. Erikson menar att en positiv identitetsutveckling är 

avgörande för att barnen ska kunna fungera i ett demokratiskt samhälle. 

Om inte eleven har en positiv självbild så ser eleven sig som mindre 

värd. Att ha en god identitetsutveckling är därför avgörande för att 

barnet ska känna att den har ett lika värde. (Erikson Homburger, 1963) 

En elev som tar ett misslyckande som att det vore orsakat av dennes inre 

faktorer/egenskaper får svårare att ”ta” motgångar, vilket kan leda till 

depression. (Utas Carlsson, 2002) 

 
En dålig grundtillit och en svag identitetsutveckling leder till misstro och 

tvivel på sig själv. Eleven kan få svårt att ta till sig av någonting i 

skolan, denne blir rädd för relationer och intalar sig att han/hon 

ingenting vill ha/behöver, av rädsla för att bli sviken. Det behövs minst 

en vuxen människa som ser denne elev och kan förstå hur det är fatt, för 

att eleven psykiskt ska kunna gå vidare och utvecklas.  (Tudor – 

Sandahl, 1989) 
 

 

Elevernas självkänsla påverkas av pedagogens förhållningssätt mot 

denne. Eleven är beroende av läraren och måste få känna att den har 

vuxna att lita på i sin närhet. Därför får kollegialitet inte innebära att 

eleverna åsidosätts. Lärare har inte bara rätten att ingripa, utan en 

skyldighet att göra det. Endast på denna punkt är de etiska riktlinjerna 

konkret föreskrivande, vilket ger ytterligare tyngd åt det gemensamma 

ansvaret för att eleverna skall bemötas enligt god läraretik. (Colnerud, 

Locus 3/03) 
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En elev som blir illa behandlad av sin lärare har mycket svårt att värja sig. 

Läraren har makten, eleven är i beroendeställning av läraren och eleven 

måste gå till skolan. Detta gör lärarmobbning till en mycket allvarlig sak. 

I många fall är det en ensam elev i klassen som får utstå hånfulla 

kommentarer, ironi, sarkasmer, kränkande kommentarer, rena 

trakasserier, översitteri. Och detta sker inför hela klassen, vilket förstärker 

kränkningen avsevärt. Om en elev inte förstår vad läraren säger är det 

lärarens ansvar att se till att han eller hon gör det. Det är inte fel på eleven 

om han eller hon inte förstår, det är fel på pedagogiken! (Höistad, 2001 

s.101) 

 

Behovet av trygghet är mycket viktigt, eleverna ska känna att de har 

regler att rätta sig efter och någon stabil person att ty sig till. Om inte 

detta finns kan det ge upphov till osäkerhet och ångest. Skolmiljön ska 

vara en trygg plats där alla kan känna sig accepterade. (Imsen, 1992) 

Eleverna har rätt att känna sig trygga i skolan, ingen ska känna sig 

förtryckt eller förödmjukad. Föräldrarna ska tryggt kunna skicka sina 

barn till skolan. (Coloroso, 2003) 

 

 

Sociala Faktorer 
Pedagogens synsätt av eleven får inte påverkas av dess kön, sexuell 

identitet, etnicitet, politisk eller religiös tillhörighet, social eller kulturell 

bakgrund, förmåga eller prestation. (Lärarförbundet, 2002)  

Alla barn som kommer till skolan ska vara garanterade att få samma 

utbildning oavsett deras sociala bakgrund. Skolan måste hitta sätt så att 

detta inte stannar vid att vara en vision, utan blir till en verklighet. Om 

detta ska ske krävs det att man ändrar sin uppfattning beträffande kultur, 

traditionella skolämnen, traditionell undervisning och disciplin. Detta 

måste dominera vårt demokratiska skolväsende för att eleverna ska 

stanna i skolvärlden tills de är redo att klara av sin egen ekonomiska och 

sociala utveckling. Det är viktigt att ha undervisning som utgår från 

eleverna och som inte är lärarstyrd. Lärandets mål ska vara att eleven 
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ges medel för vidare utveckling i ett demokratiskt samhälle. (Dewey, 

1997)  

 

Alla som verkar inom skolan ska sträva efter att båda könen får lika 

rättigheter och möjligheter. Hur eleverna bemöts, i genusperspektiv, 

påverkar elevernas synsätt på vad som är kvinnligt och manligt. I skolan 

skall alla ha rätt att få utvecklas, oberoende av vilket kön de tillhör. (Lpo 

94) Normalsamhället har jämställdhet som ett ideal att eftersträva, där 

det menas att båda könen ska ha ”samma möjligheter, samma rättigheter, 

samma skyldigheter”.  (Wellros, 1998) 

 
Flera undersökningar visar att lärare särbehandlar pojkar och flickor. 

Pojkarna får alltid mest uppmärksamhet, detta kan förklaras av att 

pedagogen ofta ser pojkar som mer benägna att starta bråk. Det är också 

pojkarna som får mest talutrymme på lektionerna. Bara en tredjedel av 

lärarens lektionstid ägnas åt flickorna. Undersökningarna visar också att 

pojkarnas behov tillgodoses oftare. Lärarna ser flickorna som grupp, inte 

som enskilda individer. (Imsen, 2000)  

 

Att lärare behandlar pojkar och flickor olika är välbekant. Pojkarna får 

normalt upp till dubbelt så många frågor, något som accelererar högre i 

åldrarna. Också vilka frågor pojkarna respektive flickorna får skiljer sig 

åt. Den offentliga läroplanen inskärper betydelsen av en fostran till 

jämlikhet, medan den osynliga dagligen förmedlar ett helt annat 

perspektiv. (Koskinen, 1993 s. 152)  
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5. Metod 
 
 
Val av metod 
 

Vi utförde en kvalitativ studie där vi tog kontakt med pedagoger för 

intervjuer. Kvalitativ metod betyder att gestalta något, samt att tolka 

meningsfulla relationer, vilket var det vi ville göra.  (Starrin & 

Svensson, 1994) Vi valde att inte använda oss av kvantitativ metod, som 

svarar på frågan hur många eller hur ofta och som visar precisa svar, då 

dessa inte hade stämt överens med vårt syfte.  Eftersom syftet är att ta 

del av pedagogers syn på elevers lika värde lämpar sig den kvalitativa 

metoden där man inriktar sig på att förstå, ta del av människors 

resonemang samt att hitta mönster. (Trost, 1993) 

Vi har försökt att lämna våra egna förutfattade meningar och 

erfarenheter om ämnet, eftersom vi ville ta del av informanternas 

verklighet, utan att lägga egna värderingar i intervjusvaren. Med denna 

metod hoppades vi få svar som pekade mot vårt syfte.  

Utifrån vårt syfte, har vi valt att inta pedagogernas perspektiv.  

 

 

Datainsamling - produktion och analys 
 

Vi startade vår datainsamling med att ta kontakt med pedagoger i olika 

skolor. Vi informerade dem om att vi var lärarstudenter med uppdrag att 

skriva en uppsats på c-nivå, samt syftet med vår studie. I samband med 

detta blev pedagogerna tillfrågade om de ville delta i vår datainsamling.  

 

Intervjuerna genomfördes till mestadels som halvstrukturerade intervjuer 

som vi önskade skulle ge oss en holistisk förståelse (att se helheten) för 

ämnesområdet. Vi använde oss av intervjufrågorna som utgångspunkt 

vid samtalen som kanske mer kunde liknas vid diskussioner. Vi utförde 

nio intervjuer, vid dessa tillfällen var vi två intervjuare. De pedagoger vi 

intervjuat är verksamma i förskola, grundskola och gymnasiet. 
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Vi ansåg det viktigt att få intervjuer med en helhet i som kunde visa oss 

pedagogernas syn på vårt problemområde. Detta eftersom det var 

kvalitet, och inte kvantitet, som var avgörande för hur datainsamlingen 

skulle bli. (Larsson, 1994) Intervjufrågorna delade vi in i teman utifrån 

våra problemformuleringar. (se bilaga 1) Vi ville ha utförliga, 

beskrivande svar. Kvalitativa intervjuer innebär att man försöker att 

tolka vad och hur den intervjuade uppfattar olika begrepp och händelser. 

(Trost, 1993) 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, för att vi efter varje 

intervju skulle kunna skriva ut dem i sin helhet. Dessutom kunde vi 

använda oss av banden för att höra nyanser vid samtalen. Vi valde att 

kategorisera in svaren efter våra problemformuleringar som vi sedan 

delade in i underrubriker.  

 

Vi valde att kategorisera in svaren för att få en tydlig struktur. Vi ville 

försöka se likheter och olikheter genom att plocka ut nyckelord ur 

informanternas svar. Detta ledde oss fram till våra kategoriseringar. 

Under arbetets gång har vi haft fler kategorier, men dessa har vi valt att 

plocka bort. Detta eftersom vi inte ansåg att de pekade mot vårt syfte. Vi 

inser att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om vi inte hade gjort 

detta urval. Dock ser vi att utan urvalet hade arbetet blivit mer 

omfattande.  

Svaren har vi sedan till viss del återgett ordagrant.  
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Forskningsetik  
 

Vi talade om för informanterna att de och deras svar skulle behandlas 

med anonymitet, samt att deltagandet vid intervjuerna var frivilligt. 

Urvalet av informanter skedde efter att vi frågade på flera olika skolor 

om deras möjlighet att ta emot oss. 

Intervjufrågorna är utformade så att ingen ska kunna känna sig utpekad 

eller igenkänd. Vi nämner varken person eller skola med tanke på 

konfidentialiteten.  En del av svaren kan uppfattas som känsliga, men då 

vi anser att ingenting i resultatredovisningen kan leda till att någon 

person blir igenkänd, ser vi att detta varken är oetiskt eller 

integritetskränkande. De informanter som har önskat att få ta del av 

studien när den är klar, skall få göra det. Vi vill visa att det resultat vi 

redovisar är etiskt acceptabelt; vi redovisar svaren så som vi uppfattat 

dem. (Merriam, 1994)  

Starrin & Svensson (1994) skriver att ”ett högt etiskt värde reducerar 

andra kvaliteter i en studie”. (s. 171) Vi anser inte att någon sådan 

konflikt råder här.  

 

 

Studiens trovärdighet 
 

I vår studie har vi tittat på värdegrunden - människors lika värde. Med 

hjälp av våra intervjufrågor och informanternas svar, tror vi oss få en 

god och trovärdig grund för studien. Vi väntar oss att intervjusvaren är 

välgrundade och försvarbara just med tanke på att våra informanter 

arbetar i varierade ålders - och yrkeskategorier. Vi litar helt enkelt på att 

vi har fått svar på pedagogernas vardagsarbete med värdegrunden. Vid 

intervjutillfällena var vi alltid två. Detta eftersom den ene då intog rollen 

av intervjuare.  Intervjuaren kunde då helt och hållet ägna sig åt 

informanten, utan att behöva fokusera på de praktiska detaljerna kring 

intervjun. Fördelen med att vara två är att tolkningen av intervjun blir 
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mer analyserad, eftersom det då blir lättare att ”läsa mellan raderna”. 

Man är två om att se/höra nyanser vid intervjusituationen.   
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6. Resultat 

 
 

Analys och tolkning 
 

I analysen redogör vi för dataproduktionen med varje 

problemformulering som rubrik:  

• Vad innebär värdegrundsbegreppet ”elevers lika värde” för 

pedagoger? 

• Vilka faktorer uppfattar de intervjuade pedagogerna kan påverka 

deras synsätt på värdegrundsbegreppet ”elevers lika värde”? 

• Hur beskriver de intervjuade pedagogerna sitt arbete med 

värdegrundsbegreppet – ”elevers lika värde”? 

 

Efter bearbetning har vi valt att presentera intervjusvaren med huvud- 

och underrubriker, för att skapa struktur i resultaten.  Informanternas 

uttalanden har vi valt att kursivera för tydligheten. Varje tema avslutas 

med en sammanfattande analys av resultaten.  

 

 

Vad innebär värdegrundsbegreppet ”elevers lika värde” 

för de intervjuade pedagogerna?  
 

 

Individanpassning  

Många av pedagogerna vi intervjuat menar att alla elever har rätt till 

samma innehåll i undervisningen, men att detta ska ske utifrån elevernas 

olika villkor. Detta eftersom alla är olika och befinner sig på olika nivåer 

i sin utveckling.   En informant anser att ”eleverna ska få utvecklas efter 

sin egen förmåga, det vill säga gå ner på deras individuella nivå”.   
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Om man har ett funktionshinder kanske man inte kan, men 

jag menar att jag inte tänker så mycket på att han inte kan, 

utan mer istället hur jag kan göra så att han ska kunna.  

 

Alla kan inte få samma behandling eftersom de är olika.  

 

En stor del av ansvaret för att undervisningen blir individanpassad ligger 

alltså hos pedagogen.  

 

 

Uppmärksamhet  

Det mest tydliga i intervjuerna är att de flesta tycker att begreppet 

”elevers lika värde”, handlar om att alla har rätt till lika mycket 

uppmärksamhet och respekt.  En del elever kräver mer uppmärksamhet 

av pedagogen än andra, detta kan leda till avundsjuka i gruppen. Det 

händer då att någon annan elev intar en liknande roll, för att få 

pedagogens uppmärksamhet. Det kan leda till en neråtgående spiral, om 

inte eleven får ett positivt bemötande och får känna sig värdefull. Någon 

tycker dock att det är svårt att ge alla uppmärksamhet. ”Jag hinner inte 

se alla barnen under dagen.”  

 

En annan pedagog menar att det är enklare att uppfatta när eleverna 

anser att de inte har ett lika värde, pedagogen menar att om eleverna 

skulle känna att någonting är orättvist skulle de protestera.  

 

Det skulle vara om de märker att de blir behandlade olika. Att 

de kan säga till mig om det är något de inte är nöjda med. Men 

hör man inget så kan man nog uppfatta att det är okej. 

 

Vidare framkom synpunkter som att man behandlar eleverna som 

likvärdiga individer och kommunicerar till dem, att man lyssnar på varje 

elev och ger alla chansen att uttrycka sig.  

En pedagog beskriver: 
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Då tänker jag igen att vi är ju faktiskt olika och det är ju då 

vi kan visa att trots att vi är olika så har vi ett lika värde. 

T.ex. vid en konfliktsituation då två inte är överens, men båda 

har ändå chans att uttrycka sig och sin syn på händelsen och 

att man då inte gör någon skillnad man håller inte med den 

andre mer eller så. Att man lyssnar till båda och inte på 

förhand har bestämt vem som har rätt eller fel. 

 

Med detta menar pedagogen att båda har rätten till uppmärksamhet och 

respekt för deras åsikter. Något som också anses som ett viktigt 

instrument är handuppräckning för att visa att allas röster är värda lika 

mycket uppmärksamhet. 

 

 

Respekt för elever och föräldrar 

En av informanterna påtalar att skolan förväntar sig att alla föräldrar har 

kunskaper att hjälpa sina barn med läxor i t.ex. matematik, engelska eller 

tyska. När föräldern inte har den kompetens som behövs, har skolan 

skickat en signal om att föräldern inte duger. Med detta menar denne 

pedagog att man visar varken eleverna eller föräldrarna respekt.  

 

Vi måste möta eleverna som jämvärdiga. De har lika mycket 

att ge, men det innebär ju också att jag måste ha den attityden 

till föräldrar exempelvis, men det har ju inte skolan för 

kunskap värderas väldigt olika i skolan. 

 

Med ”attityden” menar pedagogen att man bör ha en positiv attityd i 

bemötandet mot föräldrar. Denne menar att vi inte är jämlika d.v.s. alla 

har olika erfarenheter med sig. Däremot är vi, som informanten uttrycker 

sig: ”jämvärdiga”, d.v.s. alla har ett lika värde. 
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Sammanfattande analys av de intervjuade pedagogernas definition 

av värdegrundsbegreppet ”elevers lika värde” 

Pedagogernas definition av ”elevers lika värde” kan sammanfattas med 

att alla har rätt till individanpassad undervisning.  Informanterna menar 

att man måste se och lyssna till varje elev och ge feedback till denne. 

Detta tolkar vi som att pedagogerna menar att det är skillnad i att se 

eleven, och att verkligen uppmärksamma och respektera denne. 

Bemötandet utgör alltså en viktig grund för definitionen ”elevers lika 

värde”.  

Skolan skall också respektera elevens föräldrar och deras personliga 

integritet. Känner eleven att skolan inte visar familjen värdighet, kan det 

leda till att eleven känner sig mindre värd. För att kunna uppfylla 

begreppet elevers lika värde krävs det ett medvetet pedagogiskt 

förhållningssätt. Pedagogen bör hela tiden vara en reflekterande 

praktiker och utvärdera det dagliga arbetet.  

 

 

Vilka faktorer kan påverka de intervjuade pedagogernas 

synsätt på värdegrundsbegreppet ”elevers lika värde”? 
 

 

Synen på barnet 

Som pedagog är det viktigt att hålla en neutral syn på alla barn, och inte 

ge dem en förutbestämd roll. En av pedagogerna säger att 

”känslomässigt kan du ju ha sådana som du trivs bättre med och trivs 

sämre med”. Ibland behöver man stanna upp och få distans till sina 

känslor så att man inte låter känslorna styra det pedagogiska arbetet. 

 

En pedagog berättar om en händelse kring en elev som kräver mycket 

uppmärksamhet. Denne elev hade tal- och språksvårigheter, samt låg 

social status i skolan, bland både elever och personal. Vid ett tillfälle då 

de befann sig ute för lek observerade vår informant att eleven hade 

försökt få uppmärksamhet från en vuxen. Den vuxne hade ignorerat 
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eleven, trots ihärdigt påkallande av uppmärksamhet. När eleven inte fick 

uppmärksamhet, trots att denne drog i den vuxnes kläder, gav eleven 

slutligen upp. Pedagogen som uppmärksammade detta säger att sådant 

beteende inte är acceptabelt.  

 

Du får mycket mer respekt från barnen om de märker att du 

lägger dig i. De vet vad du står för, det finns liksom inga 

favoriter. 

 

En av pedagogerna beskriver från sitt arbete att bråkstaken i klassen lätt 

får ta skulden för de incidenter som händer.  ”Man måste tänka på att 

inte alltid beskylla bråkstaken i klassen.” Denne menar att det är viktigt 

att inte ha förutbestämda åsikter om några elever; rollerna behöver inte 

vara givna. De elever som ligger över normen får ta mycket eget ansvar, 

de glöms bort till förmån för de svaga eleverna. 

 

De svaga får mer tid och de starka glöms bort. De som ligger 

högt i kunskapsnivå behöver också få uppmärksamhet, de 

behöver få en ”aha upplevelse”. 

 

 

Hemsituation 

En annan faktor som också kan påverka synsättet på elevers lika värde är 

hemsituationen. Flera pedagoger tar upp problematiken kring lappar som 

inte blir påskrivna hemifrån, extra kläder som inte finns på plats, läxor 

som inte är gjorda samt föräldrar som inte stöttar sina barn. ”Det är inte 

barnets fel, men man blir lite irriterad” säger en pedagog. Denne menar 

att man inte skall lägga skulden för detta på barnet, men att det är svårt 

att hålla en professionalism när detta konstant upprepar sig.  En annan 

påpekar vikten av att tänka sig in i elevens situation. Om denne elev 

kommer till skolan utan gymnastikkläder är det kanske det minsta 

problemet denne elev utsätts för under dagen. Pedagogen menar att vid 

dessa tillfällen är det viktigt att visa empati och förståelse.  ”Knäet är 

bättre än pekpinne.” 
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Någon annan menar att man försöker se alla barn som lika, trots deras 

olika hemsituationer. ”Jag försöker att sätta mig ner mer med de barn 

som inte får det stöd de behöver hemifrån.” 

 

 

Genus 

Några som lätt blir drabbade av bristande uppmärksamhet från de vuxna, 

är de tysta flickorna. Pedagogerna beskriver att pojkarna ofta tar för sig 

mer, de är högljudda och mer påkallande av pedagogens 

uppmärksamhet. 

 

I år har vi haft en grupp pojkar som varit väldigt aviga mot 

flickor. Det är ju också att uppfatta att flickor skulle ha ett 

sämre värde än pojkar.  Det ligger ju i var och ens eget 

förhållningssätt att man reagerar på sådant. 

  

De säger sig vara medvetna om denna ”genusproblematik”, och försöker 

att vända denna trend.   

 

Tidsbrist  

Vid konflikter mellan elever säger några pedagoger att de genast tar itu 

med problemet, medan andra säger att det kanske inte finns tid till 

problemlösning just då. Om pedagogerna uppmärksammar t.ex. 

kränkningar mellan elever säger några att ”det är bara att hoppas att 

tiden räcker till för konfliktlösning”. En del pedagoger anser att tiden är 

en bristvara och att de inte hinner se allt som sker i klassen.  

Flera av pedagogerna tar upp att de barn som ligger före medelnivån i 

klassen ofta blir glömda i klassrummet. De får ofta inte den 

uppmärksamhet och möjlighet till utveckling som de skulle behöva. 

Istället lägger man mer tid på de elever som har svårare för sig i 

skolämnena.  
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De som alltid blir färdiga skulle man behöva ha tid med 

också, att få dem att utvecklas vidare. 

 

Man skulle behöva ha tid till att hitta nya uppgifter till dem 

som ligger före. De svagare får mer tid, de starka glöms bort. 

 

Informanterna menar att det under deras yrkesverksamma tid funnits 

situationer som gjort att de i sitt arbete inte har kunnat uppfylla 

begreppet ”elevers lika värde”. Många menar att ”man inte är mer än 

människa”. Med detta menar de att de oftast är ensamma i klassrummet, 

det gör att det är svårt att hinna se allt och alla.  

 

Sammanfattande analys av vilka faktorer som kan påverka de 

intervjuade pedagogernas synsätt av ”elevers lika värde” 

Flera av informanterna menar att man som pedagog måste försöka hålla 

en neutral syn på barnet, och inte placera in dem i olika kategorier. Som 

pedagog måste man se varje situation som ny och inte beskylla de elever 

som vanligtvis får ta skulden. Informanterna menar också att den 

hemsituation som barnet har, inte får ha negativ påverkan på synsättet 

mot barnet. Alla pedagoger framhöll i intervjun att de är medvetna om 

att det finns ett problem med pojkar som ofta kräver mer 

uppmärksamhet. De menar att detta sker på bekostnad av flickornas tid, 

eftersom pedagogen har svårt att räcka till för alla. Detta är ett problem 

som de aktivt strävar för att motverka.  

En del pedagoger anser att tid är en bristvara för att kunna 

uppmärksamma allas behov. Även konfliktlösning blir lidande av denna 

tidsbrist, då en del pedagoger menar att det ”vanliga” skolarbetet skall 

gå först.  Vi tolkade detta som att några informanter menade att de i 

första hand måste följa det planerade arbetet, innan det finns tid för 

oförutsedda händelser.  
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Hur beskriver de intervjuade pedagogerna sitt arbete med 

värdegrundsfrågan ”elevers lika värde”? 
 

 

Att stärka självkänslan 

Många av informanterna menar att det som pedagog är viktigt att tänka 

på att lyfta fram varje elevs positiva egenskaper för att förstärka och 

fördjupa den positiva upplevelsen och deras självkänsla. Alla är bra på 

någonting som är värt att berömma och lyfta fram. Det är också viktigt 

att ha tilltro till barnet, istället för att hjälpa barnet för mycket är det 

bättre att motivera barnet att försöka själv. ”Man tror man gör dem en 

tjänst när man hjälper, istället för att säga, du kan - försök du.” 

Vid intervjuerna framkom det att ju äldre eleverna blir desto viktigare är 

det att de får påverka sin kunskapsutveckling själva. Med detta menar 

informanterna att eleven får större tilltro till sin egen förmåga och det 

leder till en bättre självkänsla.  

 

 

Pedagogiskt arbete 

Det vardagliga arbetet menar många av våra informanter är det 

viktigaste. Det är det som genomsyrar hela verksamheten. Några av 

pedagogerna menar att värdegrundsarbetet bottnar i pedagogens egen 

attityd, samt hur kollegerna i arbetslaget bemöter varandra. I en intervju 

säger en pedagog att ”barn gör som vi gör och inte som vi säger”. 

 

Pedagogerna poängterade bland annat att man ska visa tydlighet i 

rättvisefrågor, att man visar öppenhet och talar om i klassen att alla inte 

klarar samma uppgifter. Det är ett naturligt inslag i verksamheten att 

vissa har individanpassade uppgifter. ”Så mycket handlar ju om att man 

lyfter det och att man vågar prata om det. Det är inte så mycket hysch 

hysch.” 
 



 30

En stor del av det vardagliga arbetet består av konflikthantering. En av 

informanterna säger att denne tar tag i de konflikter som uppkommer 

direkt, eftersom det är så viktigt. ”En handling kan man ju alltid 

förändra om man blir medveten om det. Jag tror att människan är god.” 

Denna pedagog använder sig av rollspel i klassen för att alla ska få 

känna på hur det är att vara utsatt.  

Även flera av de andra pedagogerna använder sig av rollspel. Andra 

konkreta metoder som de använder sig av är massage och sagor. Dessa 

metoder använder man sig av för att lära eleverna samarbeta och visa 

respekt för varandra.  

 

Massage har vi ibland. Då får de massera andra än sin 

bästis, som ju är det vanligaste valet. Så här gör vi för att 

barnen ska få lära sig att vara likadana och lika goa mot alla 

andra i klassen också, jag vill att de ska trivas och känna 

gruppkänsla. 

 

Några har också planerade samtal med eleverna enskilt och i grupp. Det 

är viktigt att under samtalen lära eleverna att ställa följdfrågor till den 

elev som berättar, för att denne ska känna sig uppmärksammad. 

Informanterna anser att likväl som man arbetar med värdegrunden på 

individuell nivå, skall det också ske i gruppnivå. Dessa två komponenter 

är beroende av varandra. Av intervjuerna framkom inte några större 

skillnader på arbetsmetoden med värdegrunden i olika åldrar. Skillnaden 

ligger i att värdegrundsarbetet är åldersanpassat. 

 
Någon pedagog menar att det finns barn som behöver hjälp att hitta nya 

strategier för att bli sedda, informanten menar att några barn ofta söker 

uppmärksamhet på ett negativt sätt. I dessa situationer gäller det att vara 

konsekvent.  
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Då kan jag ibland känna att jag varit hård. Men inte så att 

jag känner att jag kränkt någon, men jag har gått hårt fram 

för att få barnet att förstå.  

 

 

Pedagogens och arbetslagets attityd 

Pedagogens egen attityd; syn på sig själv, sina värderingar och 

samarbetsförmåga är något som informanterna anser vara viktigt i 

elevbemötandet. Har vi som pedagoger goda värderingar och en positiv 

syn på oss själva och vårt arbete, återspeglas detta i eleverna och deras 

beteende.  Samarbetsförmågan i arbetslaget bör också genomsyras av 

dessa delar för att föregå med gott exempel.  

 

Det finns säkert sådant som slinker igenom som jag behöver 

få reda på som jag inte vet om själv. Det måste det ju finnas; 

man kan ju inte vara perfekt. Detta är sådant som man ska ta 

upp i arbetslaget och prata om.  

 

Med detta menar informanten att det är bra att ha ett öppet klimat i 

arbetslaget där man kan diskutera den gemensamma värdegrunden.  

 

Jag vill att folk ska säga till mig; det där var inte så bra som 

du gjorde, så att jag som pedagog kan ändra mig. Men alla 

kan ju inte ta det utan känner sig kränkta. 

 

Under intervjuerna framkom det även att det händer att pedagoger 

kränker elever. Hur pedagogerna agerar i dessa fall varierar. Någon 

pedagog skulle gå till rektorn direkt. Andra skulle önska att andra 

kollegor också såg det, så att man tillsammans kunde gå till rektorn för 

att slippa bli utpekad som angivare. En pedagog väljer helt enkelt 

alternativet att gå till barnet efteråt och ursäkta kollegan.  I vissa fall 

sägs kollegialitet vara ett hinder, ingen vill helst stöta sig med en 

kollega.  
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Det är ett strängt klimat i skolan mellan kollegor. Det borde 

vara öppnare förhållanden så att kritik inte tas som ett 

personligt påhopp. Alla gör ju fel och det behöver man höra 

annars har man ingen chans att bli bättre. 

 

 

Informanten menar att det är bra att dennes agerande blir belyst, men att 

en del kollegor inte klarar av sådan kritik.  Denne menar, att vad som är 

kränkande kan upplevas olika.  En annan pedagog menar att det är 

viktigt att diskutera detta problem i arbetslaget.  

 

En av informanterna betonar vikten av att agera direkt då man ser att 

mobbning/kränkning förekommer. Denne menar att ett sådant agerande 

visar eleven att den vuxne som agerar står på elevens sida. ”Eleverna 

ska känna att de vuxna är värda att lita på. Det bottnar i goda 

relationer.”  

 

Jag hör betydligt mindre skitprat bland eleverna om lärarna 

än bland lärarna om eleverna. Man blir satt i ett moraliskt 

dilemma, att tvingas välja sida. Många lärare är kollegiala 

och håller käften om de lärare de vet stänger in sig i ett rum 

och utövar kvalificerade kränkningar mot elever. Det 

förekommer varje dag.   

 

Informanten talar om maskrosbarn/mobbade/kränkta och hur viktigt det 

är med åtminstone en medveten vuxen i dess närhet för att eleven ska 

orka med tiden i skolan.  

 

Det måste ha funnits någonstans någon som sett dem. 

”Nisse” ska veta att läraren är på hans sida, vad som än 

händer. Jag måste gå in i situationer och agera direkt- det 

ger raka besked till mobbaren. Jag visar ”var skåpet ska 

stå”. I och med detta har jag också talat om för ”Nisse” att 

han är värd att försvara. 
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Barnet ska ha skydd! Under lärarens vingar är han trygg. 

Först efter det kan man börja bygga på en relation med 

eleven. 

 

 

Sammanfattande analys av de intervjuade pedagogernas arbete med 

värdegrundsfrågan ”elevers lika värde” 

Pedagogerna anser att det är viktigt att varje elev får beröm och positiv 

kritik för att stärka deras självkänsla. Man använder sig av olika metoder 

i detta arbete. Dessa kan bl. a. vara rollspel, massage eller 

samtalsövningar. Det vardagliga arbetet bör vara genomsyrat av ”elevers 

lika värde”. Pedagogerna menar att de själva måste vara goda förebilder 

när det gäller hur man bemöter andra människor. Kollegialitet ses som 

ett problem i värdegrundsarbetet av några informanter. Att inte riskera 

att hamna utanför gemenskapen i arbetslaget väger tyngre än att stå på 

elevens sida. Pedagogerna använder sig både av fiktiva och verkliga 

händelser i värdegrundsarbetet.  
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7. Resultatdiskussion  
 

 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur pedagogerna definierar och 

arbetar med ”elevers lika värde”. Vi ville också undersöka vilka olika 

faktorer som eventuellt kunde påverka denna definition. Resultaten visar 

att pedagogerna arbetar med att ha individanpassad undervisning och 

arbetar för att eleverna blir uppmärksammade. Både elever och föräldrar 

ska visas respekt. Pedagogerna pekar på vikten av att vara en god 

förebild för eleverna. Tid anses vara en bristvara för att kunna fånga 

varje konfliktsituation. Hur pedagoger ser på elevers lika värde 

återspeglas i det dagliga arbetet med värdegrunden.  

 

För att begreppet ”elevers lika värde” ska kunna uppfyllas krävs det en 

pedagog som är lyhörd och förstående. Pedagogen bör ha en förmåga att 

vara flexibel och kunna lösa olika situationer utan att inkräkta på elevens 

integritet. Informanterna talade om vikten av att se varje barn, men att 

eleverna ska ses utifrån en neutral syn. Vi tolkar deras svar som att varje 

möte med en elev ska ses med nya ögon. Inga fördomar eller förutfattade 

meningar får styra agerandet med eleverna. Lika värde kan ses från olika 

perspektiv. Alla har rätt att vara lika, men också olika. ”Det är när 

olikheten vänds mot människan och blir ett mått på hennes värde som 

människovärdet hotas. ”(Orlenius, 2001 s.169)   

 

Samtal och diskussioner ses som ett verktyg där man främjar det 

demokratiska arbetet. Det kan bestå av turtagande, lyssna till andra, 

respektera andras åsikter samt att våga stå för sin egen åsikt. För övrigt 

kan demokrati innebära att man tar tag i, samt löser problem, som 

pedagoger och elever stöter på under ett läsår. (Tiller, 1999) 

Det ideala för barnet är att det känner att skolan och hemmet har ett bra 

samarbete och en god kontakt.  
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Läraren skall samarbeta med hemmen i elevernas fostran 

och därvid klargöra skolans normer och regler som en grund 

för arbetet och för samarbete.(Lpo 94) 

 

Visar pedagoger respekt för föräldrarna, visar man också respekt för 

barnen. Barnen är lojala mot sina föräldrar, oavsett vilken status familjen 

har. Vid all kontakt med föräldrarna bör man ha ett professionellt 

förhållningssätt. Föräldrar kan lätt känna att de är underlägsna skolan. 

Skolan behöver föräldrarna både som informatörer om barnens behov 

och sociala situation, likväl som att skolan kan se föräldrarna som en 

resurs. Demokrati inom föräldrasamverkan handlar om att skolan, barnet 

och hemmen samarbetar. Skolan får inte ge upp försöken om en god 

kontakt med hemmen.  (Gren, 2001) Föräldrarna ska tryggt kunna skicka 

sina barn till skolan. Det handlar om respekt, trygghet, gemensamt 

ansvar, gemenskap, rättvisa och livsglädje. (Lindell och Hartikainen, 

2001) 

 

Studien visar att samtliga pedagoger lägger stor vikt vid att se eleverna 

som enskilda individer samt att ha individanpassad undervisning. 

Informanterna menar att alla ska få känna att de är bra på någonting. 

Varje elev ska få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga, alla ska 

få känna att utbildningen leder dem vidare i utvecklingen. Erik H. 

Eriksons psykoanalytiska teori, där individens identitetsutveckling ses 

som centralt, visar att lärare som ger eleverna god tid på sig och som 

samarbetar med eleverna i en ömsesidig relation skapar en god grund för 

elevernas identitetsutveckling. Jag- utvecklingen är viktig för att kunna 

anpassa sig till andra människor i samhället. (Jerlang, Egeberg m.fl. 

1999) Vikten av att individens behov ska få styra verksamheten, ger 

styrdokumenten stöd för.  

 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla 

verksamheten. (Lpo 94) 
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Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. (Lpo 94) 

 

Pedagoger bör bedriva skolarbete som ska genomsyras av för eleverna 

någonting meningsfullt som finns i deras verklighet. Erikson menar att 

samhället måste samspela med eleverna. Samhället måste ta sitt ansvar. 

Om inte det som skolan vill förmedla är relevant för eleverna, är det 

svårt för dem att ta det till sig. Eleverna ska känna att de klarar av något, 

gärna genom konkreta upplevelser som ger dem egna positiva 

erfarenheter istället för andrahandserfarenheter via läraren. Positiva 

erfarenheter gör att eleven känner sig värdefull och får självförtroende. 

Elevens självuppfattning i alla sammanhang genom livet är det som 

skapar dess identitet. Identitetsskapandet pågår hela livet och det är 

viktigt att det får en bra start som grund för vidareutveckling.  (Jerlang, 

Egeberg m.fl. 1999)  

Elevernas självkänsla och identitetsskapande är någonting som starkt 

hänger samman. Det återkommer studien igenom, som en röd tråd. 

Eftersom dessa begrepp återkommer, ser vi det som svårt att särskilja 

dem åt.  

Relationer och det skolan vill förmedla tränar elever inför samhällslivet, 

moralen ska bli en del av kunskapen, annars blir det inte en integrerad 

del i elevens vardag. Eleven vet inte hur kunskapen skall användas, den 

blir istället ”en uppsättning separata dygder”. (s. 415) Om etik, moral 

o.s.v. ska bli en verklig del av elevernas beteende och agerande, krävs 

det att alla elever ska få viljan att lära sig av varandra (Dewey, 1997)  

 

Bergström (1996) beskriver att han vid studier uppmärksammat en klar 

utveckling hos eleverna under de senaste 50 åren. Däremot fann han att 

lärarkåren och skolsystemet inte har utvecklats i alls lika stor 

utsträckning. Eleverna är öppna, impulsiva och vill diskutera, medan 

lärarna ser sig bundna till planeringen. Lärarna har inte tid för elevernas 

reflektion och medföljande diskussioner, vilket Bergström menar 
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dämpar eller kväver kreativiteten hos eleverna. Flera av informanterna 

tog upp problemet med för lite tid. De önskade att det fanns mer tid till 

både konfliktlösning och till att hitta nya, utmanande uppgifter. 

Skolverkets fördjupningsstudie 42 (2005) visar dock att det inte borde 

finnas brist på tid. ”Eleverna är i skolan, liksom barnen är i förskolan, 

nästan hela dagarna under ett stort antal år.” Så det är kanske ingen brist 

på tid utan att pedagogerna i stället prioriterar andra saker. 

(www.skolverket.se)  

 

Informanterna berättade om att de kan känna sig frustrerade av 

tidsbristen som de själv anser råder inom skolan. De vet att vissa elever 

blir kunskapsmässigt lidande på bekostnad av en del klasskamrater. Vår 

tolkning av detta blir att de som ligger efter i kunskapsutvecklingen får 

mer lärarkontakt än sina klasskamrater. Pedagogerna tvingas att utifrån 

tidsbristen och elevens behov, göra ett val om vem denne ska ge sin tid 

först och främst. Det blir i regel den som ligger efter. Prioriteringen 

ligger i att pedagogen vill att denne ska få med sig den grundläggande 

kunskapen. Kanske kan det vara så att man i arbetslagen behöver hitta 

alternativa lösningar för att få mer tid till alla elever? 

 

I vår studie avsåg vi att undersöka vilka eventuella faktorer som kunde 

påverka synen på ”elevers lika värde”.  Vad vi kan uttyda från både vår 

teoridel samt våra intervjuer, är att de faktorer som kan påverka synsättet 

egentligen är pedagogens eget förhållningssätt. Om t.ex. pedagogen 

väljer att se ”tysta flickor/högljudda pojkar” som ett problem, så 

påverkar det synen på elevens lika värde. Om man däremot är medveten 

om denna problematik, är det enklare att motverka dessa faktorer.  

 

Pedagogers egna värderingar och föreställningar om vad som är rätt eller 

fel, är det som påverkar hur arbetet med värdegrunden ser ut. Diskussion 

och reflektion tillsammans med kollegor är här ett viktigt verktyg. Att 

sätta ord på det man tycker och tänker, leder till en vidgad syn på vad 

som kan upplevas som ”moraliskt riktigt”. (Norberg, 2004)  
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Vad som kan anses moraliskt riktigt, bör alltså diskuteras bland 

skolpersonal. Under vår studie mötte vi pedagoger som kunde berätta 

om hur lojaliteten mellan kollegor ibland kan ske på bekostnad av 

barnen.   

Colnerud beskriver att lärarförbunden har utformat riktlinjer för hur 

lärare skall arbeta. En av dessa riktlinjer säger att lärare skall visa 

kollegialitet, men inte på bekostnad av eleverna. Det vill säga att om en 

lärare märker att en kollega kränker, så skall denna ingripa till elevens 

fördel. (Locus, 3/2003) Studieanalysen visar att kollegialitet i vissa fall 

kan vara ett hinder. Ingen vill helst stöta sig med en kollega. En annan 

anledning till att kollegor inte ingriper vid dessa situationer, kanske kan 

vara att de inte uppfattas som kränkande. Vi menar att man kan ha olika 

åsikter/uppfattning kring vad begreppet kränkning innebär.  

 

Eftersom Lpo 94 är en stor stöttepelare i värdegrundsarbetet ser vi detta 

styrdokument som en viktig utgångspunkt i det pedagogiska arbetet. 

 
Skolan skall sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor 

utsätts för förtryck och kränkande behandling.  

 

Alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck 
av individer eller grupper. (Lpo 94) 

 

Vi har under studiens gång insett att våra teman ligger nära varandra, så 

det är svårt att särskilja dess begrepp och kategorisera in dem i distinkta 

fack. Elevers lika värde bör ses som en helhet, där pedagogens 

förhållningssätt utgör en viktig grund.  Med helhet menar vi att 

demokrati, respekt för individen, åsiktsfrihet, etik, jämställdhet, 

värderingar m.m. bör vara det som genomsyrar det pedagogiska arbetet, 

så att alla elever ska kunna känna att de har ett ”lika värde”.  

 

Någonting som vi önskar att fördjupa oss mer i är om föräldrar känner 

sig trygga i skolans värld. Det är ett område som borde ges 

uppmärksamhet, eftersom skolan skall värna om föräldrarna och 

samarbeta med dem i strävan mot våra barns utveckling. Vi menar att 
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lärarna ska kunna ”vila” i föräldrarna, med hjälp av ett gott samarbete 

och genom en öppen skola där alla är välkomna när som helst. 

Föräldrarna har enormt mycket olika kunskaper inom skilda 

ämnesområden som skolan borde ta del av samt ta vara på. Detta borde 

föra med sig en känsla av gemenskap, om skolan visar att de bryr sig om 

föräldrarna och ser dem som några att räkna med.  

 

Under arbetet med vår studie, har vi insett vikten av att ständigt 

reflektera över hur viktig värdegrunden är. Detta arbete måste 

genomsyra hela skolverksamheten.  Speciellt med tanke på att det är en 

stor del i skolan och vårt uppdrag som lärare. Med denna studie hoppas 

vi ge ökad insikt av hur värdefullt värdegrundsarbetet är.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor  
 
 
1) Vad innebär definitionen ”elevers lika värde” för pedagoger 

  
1a) Kan du berätta för mig vad elevers lika värde betyder för dig? 

 
 

 
 2) Kan det finnas faktorer som kan påverka pedagogers synsätt på 
begreppet ”elevers lika värde” 
 

2a) Trots att alla elever har ett lika värde så är de var och en speciella individer som är olika 
varandra, hur kan man anpassa gestaltningen av deras lika värde då? 
2b) När det gäller elever som har eventuella svårigheter, och avviker mot ”normen”, hur kan 
det påverka ditt arbete? 
2c) Finns faktorer i den sociala miljön som kan påverka, så att eleven inte känner att de har ett 
lika värde? Vilka då? 
2d) Har det under din yrkesverksamma tid funnits speciella situationer som gör att du inte 
tycker att du kan uppfylla detta begrepp? Vilka då? 

 
 
 
3) Hur beskriver pedagoger sitt arbete med värdegrundsfrågan ”elevers 
lika värde” 

 
3a) Hur tycker du att man kan visa i sina handlingar för eleverna att de har ett lika värde? 
3b) Hur kan man lägga upp arbetet för att gestalta elevers lika värde? 
3c) Har du speciella strategier? Berätta! 
3d) Använder du speciella aktiviteter? Berätta! 
3e) På nyheter och så vidare pratar man om lärare som kränker elever, är detta något du kan 
berätta om? 
3f) Om du skulle uppmärksamma en situation där en lärare kränker en elev, hur skulle du 
agera då? 
3g) Finns det situationer som kan göra att elever inte känner att de har ett lika värde? 
3h) Hur gör du om du uppmärksammar att en elev kränker en annan elev?  
3i) Hur märker ni att eleverna uppfattar att de har ett lika värde? 
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