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Syftet med detta arbete var att jämföra vad lärare respektive lärarstudenter uppfattar 
som viktigt när de beskriver läraryrket med betoning på värdegrundsarbete. Studien 
bygger på en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som insamlingsmetod. 
Resultat blev att både lärare och lärarstudenter framförallt betonade 
ämneskompetens och den socialt fostrande kompetensen som viktiga i läraryrket. 
Trots detta uttryckte lärarna en önskan att prioritera ämnesundervisning framför 
andra uppgifter vilket inte var lika tydligt hos lärarstudenterna. Lärarna vill inte ha 
den fostrande uppgiften i skolan. Lärarstudenterna ansåg att den uppgiften skulle 
vara delad med hemmen. Värdegrundsarbete i skolan kännetecknas för både lärare 
och lärarstudenter som att fostra elever till demokratiska medborgare som har 
respekt och tolerans mot alla medmänniskor.  
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1 Inledning 
Skolan har två centrala uppgifter där den ena är att förmedla kunskaper, utifrån 
socialkonstruktivistisk syn, inom olika ämnen. Den andra uppgiften som 
läroplanerna betonar är att främja hos eleverna den demokratiska värdegrunden som 
samhället vilar på. Med detta menas ”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” (Lpo94:3). 
 
Trots detta har det varit traditionellt att endast utvärdera elevernas ämneskunskaper 
och inte hur de praktiserar den demokratiska värdegrunden. Det är upp till varje 
enskild lärare att inkludera värdegrunden i sin undervisning. Detta bekräftas av 
Ogden (2003) när hon skriver att social kompetens lärs in osystematiskt i skolan 
beroende inte vara på den enskilde elevens motivation, utan också på den enskilde 
intresse för att ta upp detta i sin undervisning. Lärare använder olika prioriteringar i 
sin undervisning. För vissa är det viktigt med auktoritär ledarstil för att förmedla 
kunskap. Andra prioriterar elevernas kunskapsutveckling. En tredje betonar vikten av 
demokratiska samtal i klassrummet. Alla de där frågorna relateras till yrkesetik. Med 
yrkesetik menas de normer och värden som delas av lärare (Orlenius, 2001). 

Yrkesetiken utgör en viktig del av värdegrunden och har en betydande roll för 
lärarkompetensen. Den finns inom lärarkåren och påverkas av de personliga 
värderingar och övertygelser som varje enskild lärare har med sig in i yrket.  Detta 
betyder att tolkningen och praktiseringen av yrkesetiken inte nödvändigtvis ser 
likadan ut hos alla lärare. Därför är det intressant att undersöka hur praktiserande 
och framtida lärare ser på värdegrundsarbete i sitt arbete (Orlenius, 2001).  
 
Enligt Läroplanen (Lpo94) ” Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund 
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuelläggning eller 
funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier 
skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (s. 3). Fortfarande förekommer 
främlingsfientlighet och intolerans som ett vardagligt fenomen bland eleverna i 
skolan, detta pekar på att skolans värdegrundsarbete inte är tillräckligt. Skolan bör 
kanske prioritera värderingar och fostran i den pedagogiska verksamheten snarare än 
förmedlingen av kunskaper och färdigheter till barn och ungdomar. I den meningen 
som Johansson (2004) skriver ska lärare tillsammans med rektor arbeta fram 
demokratiska principer som ska gälla på skolan och gemensamt genomföra dem. 
  
Skolan ska bedriva en inkluderande undervisning, där alla elever känner sig delaktiga 
i verksamheten samtidigt som utbildningen ska bedrivas på individernas egna nivåer 
genom individuella utvecklingsplaner. Elever ska tillägna sig kunskaper inom olika 
ämnen, de ska bli individer med individuella behov som tillgodoses samtidigt som de 
ska fostras till demokratiska medborgare som respekterar och värnar om andra 
individer. Det är upp till lärare att fokusera den pedagogiska verksamheten till både 
ämneskunskaper och fostran i klassrummet och skolan.  

Betyg och omdömen ska ges efter nationella normer inom olika ämnen och inte efter 
den individuella utvecklingen. Det finns en rad mål och kriterier som läraren ska 
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använda i sin bedömning av eleverna.  I kursplanen (2000) för samhällskunskap 
framkommer att eleverna ska tillägna sig både teoretiska kunskaper men även att de 
ska praktisera den demokratiska värdegrunden för att nå målen för godkänt.  De 
teoretiska kunskaperna är relativt enkla att bedöma utifrån kursplanen medan 
praktiserandet av den demokratiska värdegrunden är mer svårbedömd. Detta beror 
på att kursplanerna inte förklarar hur denna bedömning ska genomföras vilket bidrar 
till att det är upp till lärarna att själva tolka när detta mål är uppnått. Detta 
analyseras även av Ogden (2003) när han skriver att det inte finns någon 
sammanfattning av de sociala grunddragen på olika åldersnivåer och inga 
beskrivningar av aktiviteter och former för att bedöma social kompetens. 

Där utöver får läraren själv välja metoder för att nå uppsatta mål med verksamheten. 
Lärare är olika och de har olika värderingar och prioriteringar. Dessa värderingar och 
prioriteringar har sin grund i olika etiska och moraliska ställningstaganden som hela 
tiden prövas. Utifrån ovanstående är det intressant att undersöka vad lärare och 
framtida lärare anser är viktiga kompetenser i läraryrket samt i vilken grad 
prioriterar de värdegrundsfrågor i yrkesutövningen.  

De nya läroplanerna betonar värdegrundsarbete mer än tidigare, men det är 
färdigheter och kunskaper som bedöms i skolan. Utvärderingar i skolan görs framför 
allt för kunskaper och färdigheter och inte för de demokratiska värderingar som barn 
och ungdomar tar med sig när de slutar skolan och gymnasiet (Fjellström, 2005). 

Råmaterialet i denna uppsats kommer förutom i detta arbete även att bearbetas i en 
större europeisk studie av Margareta Sandström-Kjellin och Jonas Stier som forskar i 
lärare och lärarstudenters syn på värdegrunden. Sandström-Kjellins och Stiers arbete 
är en fortsättning på en tidigare europeisk studie som dem genomförde 2007. I 
Sandström-Kjellin och Stiers (2007) tidigare studie jämfördes europeiska 
lärarstudenters uppfattningar om läraryrket. 
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet är att jämföra lärare respektive lärarstudenters uppfattningar om 
värdegrundsarbete som en del av läraryrket.  

2.1 Frågeställningar 

Vad beskriver lärare respektive lärarstudenter är läraryrkets innebörd? 

Vad kännetecknar värdegrundsarbete enligt lärare respektive lärarstudenter i 
yrkesutövningen? 
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3 Bakgrund  

3.1 Skolans uppdrag 
Lpo 94 säger att ”skolan har en viktigt uppgift när det gäller att förmedla och hos 
eleverna förankra grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (s. 3). 

Utifrån ett uppdrag från Utbildningsdepartementet har Gunilla Zackari och Fredrik 
Modigh publicerat Värdegrundsboken (2002). Det finns vissa givna etiska värden 
som skolan bör fostra elever efter. Några av dessa värden är att bland annat motverka 
fördomar mot andra individer. Zackari och Modigh menar att om skolan medvetet 
bemöter fördomar med ett språk som inte kränker och på ett nyanserat sätt med 
kommunikation och argument tar tag i problemen kommer eleverna att utveckla 
positivare attityder mot sina medmänniskor. De fortsätter att peka på att skolan inte 
har tagit denna givna roll i värdegrundsfrågor som borde vara naturligt och det är ett 
område som skolan behöver förbättra. Skolan ska vara en demokratisk mötesplats 
där det förs öppna diskussioner men detta kan gå förlorat om skolan betonar 
individualiseringen av elevernas skolgång. Individualisering ska istället innebära att 
eleverna ska få anpassade metoder att bemöta andra individer i sociala samspel. 

Fjellström (2005) säger i sin artikel Läraren som fostraren att trots 
läroplanskommittén konstaterar att ”kunskap och färdigheter” å ena sidan och 
”fostran” å andra sidan utgör skolans huvuduppgifter är det fortfarande förmedling 
av kunskaper som huvudsakligen är målet i skolan. Han menar att kunskaper och 
färdigheter framför allt är det som utvärderas hos eleverna i skolan. Det 
värdegrundsarbete som läroplanerna säger att skolan skall utföra utvärderas inte i 
samma utsträckning. Zackari och Modigh (2002) fortsätter med att påpeka att en av 
skolans huvuduppgifter är att förmedla kunskaper inom olika ämnen, men även 
relatera dessa kunskaper till moraliska och etiska värden. Skolan kan inte vara 
värdeneutral utan måste förmedla och värna olika värden. Dessa är bland annat alla 
människors lika värde och demokrati. Det är detta som värdegrunden ska förmedla 
till eleverna och den ska förmedlas inom alla ämnen och i all verksamhet och 
relateras till studierna och elevernas vardag. De vuxna på skolan, både lärare och 
övrig personal bör fungera som goda förebilder och lyssna, samtala samt respektera 
eleverna. Men de vuxna ska även kräva respekt och ansvar tillbaka av eleverna. 

I en artikel skriven av Olof Johansson i Journal of Educational Administration 
(2004) som framförallt riktar sig till skolledare betonar att lärare ska ta tillvara och 
anamma de värden som beskrivs i styrdokumenten. Läraren ska vara en tydlig ledare 
som har en demokratisk ledarroll som genomsyrar allt arbete på skolan. Lärare ska 
tillsammans med rektor arbeta fram demokratiska principer som ska gälla på skolan 
och gemensamt genomföra dem.  

3.2 Yrkesetik 
”Yrkesetik handlar om de värderingar och normer som finns inom en yrkeskår, det 
som är grunden för yrkesutövningen” (Orlenius, 2001:18) Med dessa ord inledde 
Orlenius kapitlet ”Yrkesetik” i sin bok ”Värdegrunden - finns den?” För honom är 
yrkesetik en fråga om individens inre övertygelser om vad som är rätt relaterat till 
individens yrke, medan yrkesmoral är en fråga om hur detta kommer till uttryck i 
praktiken. 
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Orlenius (2001) ger en rad skäl till varför frågan av yrkesetik är väsentlig. Bland 
annat anser han att en formulerad yrkesetik kan fungera som ett instrument för 
trovärdighet där de yrkesetiska principerna kan peka på en vilja att arbeta för 
elevernas bästa och att man vill agera som en yrkesprofessionell grupp. Dessutom 
tycker han att yrkesetiska principer kan fungera som redskap och analysinstrument i 
det konkreta vardagliga samtalet. 

 Orlenius (2001) skriver att ”yrkesetiken är en del av värdegrundsarbetet i den 
pedagogiska verksamheten” (s. 141) och att internationellt har den länge haft en 
viktig roll i lärarkompetensen. I Sverige, har intresset enligt Orlenius ökat för 
liknande frågor och att aktualisera dessa frågor kan uppfattas som ett ”hot och en 
möjlighet” (s. 141) Han tycker att en intressant forskningsfråga kan vara varför 
lärarna uppfattar yrkesetiken på det ena eller det andra sättet. 

Orlenius (2001) ser de yrkesetiska principerna som ett instrument för tolkning, 
orientering och trovärdighet och att de funktionsmässigt inte skiljer sig från de 
värden som läroplanerna formulerar om värdegrunden.  

För att lärare och annan personal på skolan ska kunna förverkliga styrdokumentens 
mål  krävs att de har liknande etiska principer som förmedlas via läroplanerna. Gren 
(2001) ställer frågan om det är möjligt att verka som lärare i dagens skola, om 
verksamhetens värderingar skiljer sig från pedagogens. Det räcker inte om lärare är 
medveten om skolans etiska och demokratiska värderingar, det är centralt att läraren 
förankrar och praktiserar värdegrunden för att eleverna ska ta tillvara och själva 
praktisera den.  

3.3 Svårigheter med värdegrundsarbete 
Ett av de stora problemen med värdegrundsarbetet är att det ska genomsyra hela den 
pedagogiska verksamheten i skolorna enligt läroplanen, men att det inte följs upp i 
kursplanerna, med undantag för svenska och de samhällsorienterande ämnena. Detta 
kan bidra till att lärare och elever inte arbetar aktivt med värdegrundsfrågor i alla 
skolämnen och att det därmed inte blir ett ämne som genomsyrar alla andra ämnen i 
skolan (Orlenius, 2001). 

Orlenius (2001) fortsätter med att av tradition är lärare utbildade för att förmedla 
kunskaper till elever och att problemet har blivit ”att skolan alltmer kommit att 
utgöra en social institution, som får sin legitimitet i kunskapsförmedling” (s. 131). 
Orlenius ser på detta som både positivt och negativt beroende på hur man ser på 
skolans uppgift och yrkesuppdrag. Han påpekar att en sådan diskussion handlar om 
yrkesetik och frågor om vilket är skolans uppdrag, vad det är som prioriteras mm. 
Han menar att undervisning inkluderar mänskliga relationer och att mänskliga 
relationer är en fråga om etik och moral. För honom inträffar i klassrummet en serie 
av etiska konflikter eftersom lärare ständigt tvingas att göra val. Lärare ska skapa 
förutsättningar för kunskapsutveckling hos eleverna utan att glömma den sociala 
dimensionen  av arbetet. 

I sin analys av detta påpekar Fjellström (2005) att läroplanskommitténs ordförande 
Ulf P. Lundgren och huvudsekreteraren Berit Hörnqvist erkände ”otillräckligheten i 
utformningen av värdegrunden och dess genomslag i läroplanen” (s. 74). Bakgrunden 
är bland annat enligt honom den synen på pedagogik som tillämpad vetenskap som 
har dominerat under 1900-talet. Det övergripande målet som 1946 års 
skolkommission formulerade, att skolan ska fostra eller ”forma eleverna till 
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demokratiskt och humanistiskt sinnade medborgare” (s. 75) skulle uppnås om 
eleverna tillgodosågs med omfattade kunskaper. Vad som utgör kunskap - hur det är i 
världen - var en objektiv accepterad fråga för alla men tankarna om vad värderingar 
beträffar var splittrade. Vissa erkände objektiva värderingar men andra gav dem en 
subjektiv karaktär. Detta betydde enligt Fjellström att skolan skulle hålla sig till att ge 
eleverna kunskaper och grundläggande färdigheter. Värdefrågor och moral hade en 
tveksam status och  därför skulle skolan distansera sig ifrån att ta upp såna 
diskussioner i klassrummet. 

Ogden (2003) säger att skolan anser att den intellektuella och kognitiva utvecklingen 
av eleverna är väsentlig och lägger vikt på ämnesbaserade lärandemål. Han menar att 
läroplanens kunskapsmål är relaterade till traditionella skolämnen och att läroplanen 
hänvisar fostransrelaterade målen som generella. För honom innebär detta att social 
kompetens lärs in osystematiskt i skolan beroende inte bara på den enskilde elevens 
motivation, utan också på den enskilde lärarens intresse för att ta upp detta i sin 
undervisning. Han påpekar också att det finns ingen sammanfattning av de sociala 
grunddragen på olika åldersnivåer och inga hjälpmedel med beskrivningar av 
aktiviteter och bedömningsformer, alltså att det saknas ”en läroplan i social 
kompetens, motsvarande dem man har i andra skolämnen” (Ogden, 2003: 279). I sin 
analys av detta tycker han att social kompetens bäst främjas i skolan genom att man 
tillämpar socialt utvecklande arbetsformer, men att det finns en del som inte delar 
dessa tankar. De argumenterar då att skolan redan har alltför många aktiviteter och 
att lärarna inte är utbildade för den uppgiften. Den argumentationen tycker Ogden 
pekar på en otillräcklig förståelse för det sociala lärandets betydelse för allt som 
händer i skolan.  

Fjellström (2005) påstår att skolkommissionens tro på den fostrande kraften i 
kunskapsförmedling inte är tillräcklig för att åstadkomma ett demokratiskt och 
humanistiskt sinnelag hos eleverna, för att de inte ska utöva mobbning och inte heller 
för att öka lusten hos eleverna för att lära. Fjellström säger att relativt lite forskning 
har gjorts angående detta och att det bland forskarna finns olika åsikter om huruvida 
forskningen ska ha en vetenskaplig karaktär eller inte. Hos Skolverket och bland 
lärarna är fostran och värderingar viktiga frågor att diskutera och förmedla. Etiska 
principer är grundläggande i skolan. ”De stora lärarfacken  har känt behov av en 
gemensamt utformad yrkesetik som man tänker ska styra lärarnas arbete” 
(Fjellström, 2005:76). 

Fjellström (2005) tycker själv att kunskapsinriktad forskning bör kompletteras med 
en etikorienterad forskning, som syftar till att formulera den önskvärda skolan. 

3.3.1 Problem med tolkning av styrdokumenten enligt en statlig offentlig 
utredning 
I en statlig offentlig utredning nämns en rad orsaker till att skolans målsystem inte 
genomförs. En av dem är att systemet inte har förståtts av lärare och skolledare, alltså 
de som skall arbeta med det. Detta innebär att det endast ska finnas ett fåtal olika 
tolkningar av styrdokumenten för att en likvärdig utbildning och bedömning i Sverige 
ska vara möjlig. För att garantera att en likvärdig tolkning av styrdokumenten sker 
har regeringen lagt stora resurser på bland annat lärarutbildning och forskning inom 
pedagogisk verksamhet. Det finns dock ett problem i att styrdokumenten är allmänt 
formulerade vilket ger ett stort tolkningsutrymme till regionala och lokala tolkningar 
av läroplaner och värdegrunder (Riksdagen, 2007).  
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För att lärare ska ha möjlighet att tolka läroplanen efter de tänkta intentionerna krävs 
en specifik tolkningsgrund hos lärare som idag inte finns. Den finns varken hos i dag 
praktiserande lärare eller hos de framtida lärare som utbildas. Detta beror i stor 
utsträckning på att lärares utvecklingslinje inte har löpt parallellt med statens 
avsikter. Detta betyder dock inte att lärarna har valt en felaktig väg utan att de 
behöver längre tid på sig att anpassa sig efter nya kurs- och läroplaner (Riksdagen, 
2007).  

Den kompetensutbildning som lärare är i behov av för att tolka styrdokumenten på 
ett önskvärt sätt är ofta inte prioriterad och utförs därmed inte. Det visar sig även att 
rektorn, som har huvudansvaret för att personalen gör korrekta tolkningar av 
styrdokumenten själv saknar den kunskapen. I de svenska lärarutbildningarna är det 
stora variationer i utbildning om hur styrdokumenten ska tolkas. Något som är klart 
är att det är stora brister i lärarutbildningen på hur styrdokument ska tydas. Andra 
orsaker till att lärare inte vet hur styrdokumenten ska tolkas är att de utbildar i 
ämnen de inte har behörighet för, eller att lärarna helt saknar en slutförd 
lärarutbildning (Riksdagen, 2007). 

Målsystemet avser två typer av mål. Mål att sträva mot som anger inriktningen på 
skolans verksamhet och mål att uppnå som säger vad eleverna minst skall ha 
behärskat eller uppnått när de slutar skolan. Dessa mål uppfattas som för 
komplicerade och lärarnas kunskap om alla mål som begränsad. Därför föreslår 
utredningen att nuvarande system med två måltyper bör tas bort och att istället skall 
finnas bara en typ av mål i kursplanerna. Dessutom är sambandet mellan målen i 
läroplanen och kursplanerna ofta oklara. Kursplanernas brister i konkretion har lett 
till att skolan styrs mer av läroböcker och lärarnas tidigare erfarenhet än av 
läroplanen. Vad beträffar mål som rör normer och värden i Lpo 94 anser utredningen 
att de har fått genombrott i skolans undervisning, men att ”det är kunskapsmålen 
från Lgr 80:s kursplaner eller tidigare läroplaner som i hög grad har påverkat 
kunskapsinnehållet i undervisningen” (Riksdagen, 2007:16). Normer och värden i 
Lpo 94 innehåller bara mål att sträva efter och inga mål att uppnå. Utredningen 
uttrycker att ”läroplanens övergripande mål bör ange de generella kompetenser som 
alla elever skall ha utvecklat när de lämnar grundskolan” (s. 17). Detta kan man säga 
med andra ord att normer och värden skulle utgöra mål att uppnå (Riksdagen, 2007).  

3.4 Hur värdegrundsarbete kan bedrivas 
Enligt Skolverket (1999) framkommer det i läroplanerna att kunskapsutlärning och 
fostran är två fundamentala mål. Kunskapen innebär att organisera omvärlden så att 
den blir meningsfull och förklarlig och fostran innebär att centrala värden och regler 
överförs till nästkommande generation. Det går inte att särskilja dessa två aspekter av 
undervisningen, även om det förekommer en sådan debatt. 

Colnerud (2004) definierar moralisk interaktion enligt demokratiska värden som ”en 
form av respektfullt bemötande, att lärare lyssnar på eleverna, att eleverna upplever 
sig bli bemötta med tilltro, att de har betydelse och är räknade med” (s. 21). Detta 
innebär att elever och lärare interagerar och hanterar varandra på samma nivå. I den 
interaktionen är enligt Colnerud fokus på läraren och hur läraren bemöter eleverna.  
 
För Gunn Imsen (2000) står moralisk fostran centralt i skolans pedagogiska 
verksamhet. Trots detta säger hon att man i debatten också möter uppfattningen att 
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skolan i sin ambition att förmedla kunskaper har försummat den tänkta fostrande 
uppgiften, alltså förmedlingen av normer och värden som bidrar till att forma 
framtida samhällspersonligheter. Hon definierar grovt värden som vad som är gott 
och ont, positivt eller negativt och normerna som praktiska regler för samarbete. 
Linde (2001) skriver att skolan påverkar och påverkas av rådande 
samhällsvärderingar och att det är därför som skolan i ett demokratiskt samhälle 
kontinuerligt ska föra öppna diskussioner om vilka värderingar och traditioner som 
skall gälla och dessutom försöka inkludera många olika samhällsgrupper i dessa 
diskusiioner 

Colnerud (2004) nämner begreppen ”moralisk instruktion” och ”moralisk 
konversation”. Den moraliska konversationen innebär att ”elever och lärare utreder, 
diskuterar och tar ställning till moraliska problem” (Colnerud, 2004:17). Moralisk 
konversation lämpar sig enligt henne som ett bra verktyg för att diskutera moraliska 
frågor. Dessa moraliska frågor har inga givna rätta svar utan läraren i sin 
samtalsledande position ger utrymme för elevernas olika förhållningssätt. Moralisk 
instruktion anses vara ”direkta ingripanden mot oönskade handlingar ”sluta reta 
Sofia” eller genom visat gillande av önskade handlingar ”så snällt att du hjälpte 
Mikael” (Colnerud, 2004:12). Moralisk instruktion syftar till handlingar och uttrycks 
som normer om vad som är och inte är accepterat och kraven på önskat beteende inte 
alltid uttalas. 
 
Imsen (2000) instämmer med Kohlbergs (1963) uppfattning att verbal förmedling av 
moraliska principer i skolan ger dålig effekt och att det lönar sig bättre att istället föra 
diskussioner om moraliska konflikter som ligger nära elevernas intellektuella nivå 
och vardag. Imsen pratar också i sin bok om”aktivt värdeval”, en metodik ”för att 
träna eleverna i att klargöra sina egna värderingar och förhållningssätt och att göra 
medvetnare moralvärderingar” (Imsen, 2000: 404). En förutsättning i denna metod 
är att man fritt väljer värderingar bland en rad olika alternativ, alltså man tar 
ställning utifrån en analys av de praktiska konsekvenser som de olika alternativen 
kan ha. Metoden stimulerar eleverna till eftertanke i frågor som de kanske är 
ointresserade av och ge övningar i att göra värderingar. Syftet är inte att lära ut 
värden utan snarare att lära sig att värdera.  

En skillnad mellan hur oerfarna och erfarna lärare prioriterar i klassrummet menar 
Imsen (2000) att oerfarna lärare ägnar mycket tid åt att kontrollera klassen och 
planera för lektionstillfällen, medan erfarna lärare tenderar att ägna den 
huvudsakliga tiden åt social omsorg av eleverna. Zackari och Modigh (2002) menar 
att för att lärare ska kunna fostra elever och föra givande diskussioner om moral och 
etik krävs en förändring av hur man ser på lärare och dennes undervisning. Enligt de 
ses undervisningen traditionellt som lärarens privata arbete och de 
värdegrundsbetonade problem som uppstår under dessa lektioner ses som isolerade 
företeelser och inte som verksamhetens problem. I skolan måste det till en 
attitydförändring där lärare arbetar närmare varandra och löser problem gemensamt. 
För att värdegrunden ska kunna utvecklas och bli en aktiv del i den dagliga 
skolverksamheten, anser de att det krävs en förändring av den traditionella 
pedagogiken med ämnesundervisningen och att det blir ett mer ämnesöverskridande 
arbete. Dessutom kräver det mycket tid av lärare och arbetslag till diskussion och 
reflektion för att kunna realisera värdegrunden för eleverna. Zackari och Modigh 
säger att det idag på högre studier och då framförallt i gymnasieutbildningen anses 
att värdegrunden i det närmaste är ett eget ämne som lärare inte har tid med under 
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ordinarie lektionstillfällen. Värdegrunden ska diskuteras av samhälls- religions- och 
historielärare och det är där den ska problematiseras och praktiseras. 

Enligt Myrgård (1992) är det viktigt för barn att ha en god interaktion med varandra 
för att skapa sig en identitet. Det är lika centralt att barn har en nära kontakt med 
vuxna. Inte för att kopiera vuxnas värderingar och normer, utan för att ha den som en 
referensram och motpol som barnet kan spegla sina egna åsikter med och därmed 
skapa sin egna identiet. Med andra ord är det viktigt att den vuxna inte försöker att 
överföra sina egna värderingar på barnet, utan hjälpa barnet att reflektera över sig 
själv och sin omvärld för sitt identitetsskapande. 

Myrgård (1992) menar att det är viktigt att pedagoger skapar en miljö i skolan där 
barnen känner sig trygga. Detta är viktigt för att skapa situationer där barnen får 
möjlighet att testa olika etiska frågor och diskutera dem med varandra, där 
pedagogen kan fungera som en handledare som styr samtalen. Men lärare ska inte 
undvika att dela med sig av egna tankar och funderingar kring livsfrågor. Detta visar 
att etiska frågor är naturliga och som alla människor funderar över. Men det betyder 
inte att pedagogen ska föra över sina egna värderingar till eleverna. 

3.5  Tidigare examensarbeten om värdegrunden 
I Karlsson och Olssons (2007) studie framkommer att skolan inte längre tillsammans 
med kyrkan har ensamrätt på kunskapsspridning till dagens barn och ungdomar i 
Sverige. Skolan är inte längre den givna auktoritet som den var för bara 50 år sedan. 
Samhället har utvecklats och sprungit förbi och kunskap är lättillgängligt ute på 
Internet och via andra former av medier. Detta bidrar till att kunskapsinhämtningen i 
skolan inte längre är lika central för arbetsmarknaden, det finns en rad andra 
kompetenser som är lika viktiga och som i många fall är avgörande för en anställning 
och en av dessa kvalitéer är social kompetens. Med detta menas förmågan att fungera 
och samarbeta i en grupp och ha en empatiska förmågor samt respekt för andra. 
Skolan har en viktig roll tillsammans med föräldrarna att förmedla och förankra 
social kompetens genom värdegrundsarbete hos barn och ungdomar för att de ska 
klara sig på morgondagens arbetsmarknad. 

I Svalins (2002) arbete där han undersökte hur lärare arbetar med värdegrundsfrågor 
framkommer att lärare ser social fostran, eller värdegrundsarbete som en viktig 
uppgiften. Lärarna menar att det är skolans centrala uppgift att skapa trygghet och ge 
eleverna en social kompetens. Det betonas att läraryrket är tvådelat där både fostran 
och utbildning ingår. Från studien framkommer att det huvudsakliga arbetet med att 
fostra barnen borde ligga hos föräldrarna, men att skolan ska fungera som ett 
komplement. Det är oroande att föräldrar lämnar över mycket av det fostrande 
ansvaret på skolorna när det är i hemmen som barn ska lära det grundläggande som 
ödmjukhet och hänsynstagande.  

Samtliga informanter i Svalins (2002) studie såg vikten med texterna om 
värdegrunden i Lpo94 trots att det fanns många olika tolkningar om vad de olika 
begreppen betydde. Sammanfattningsvis tycker han att studiens resultat pekar på att 
värdegrunden finns i skolan och i undervisningen. Lärarna säger inte till eleverna att 
de ska samtala om värdegrund, utan att värdegrundsarbetet framkommer i 
interaktionen mellan människorna genom uppmuntran, tillsägelser eller helt enkelt 
att vara i närheten. Det var just den biten som informanterna tyckte var det viktiga i 
Svalins studie.   



 13 

Det framkommer att lärare har en gemensam syn gällande att värdegrunden i korthet 
innebär att fostra goda samhällsmedborgare och stärka individerna. Det var betydligt 
svårare att definiera vad en god samhällsmedborgare innebär, men att det är ett 
regionalt fenomen som skiljer sig mellan olika kulturer (Salvin, 2002). 

Lärare har som ambition att låta värdegrunden genomsyra hela den dagliga 
verksamheten ute på skolorna, men att det är svårt att upprätthålla i praktiken. Det 
finns mycket arbete kvar för att lyckas inkludera värdegrundsarbetet i all 
undervisning, det finns stress med att hinna med delar i den ordinarie 
undervisningen som tar bort en del fokus på värdegrundsarbete (Svalin, 2002).   

I Tuohimaas (2002) arbete blir det tydligt att lärare funderar mycket över etiska och 
värdegrunds relaterade frågor i sitt pedagogiska arbete. Det är en viktig del i all 
undervisning och ska hjälpa eleverna att veta hur de ska uppträda mot varandra och 
sin omgivning. Det framkommer även att lärare menar att etik och 
värdegrundsarbete hjälper eleverna att tolka sin omgivning och hur samhället 
fungerar. 

Det är viktigt att det är bra stämning i klasser och arbetsgrupper i skolan för att 
ämnesundervisningen ska fungera. Detta bidrar ytterligare till att värdegrundsarbetet 
är centralt i all undervisning och att lärarens arbete underlättar markant om klimatet 
i klassrummet är kamratligt (Tuohimaa, 2002). 

I Tuohimaas (2002) studie framkommer det att för att lyckas med 
värdegrundsarbetet är det viktigt att lärare själva reflekterar över etiska frågor och 
aktivt visar intresse i eleverna vardag. Men det är lika viktigt att lärare känner ett stöd 
från kollegor och skolans ledning. Det är viktigt med ett öppet klimat mellan 
arbetskollegor så att det möjliggör en ärliga samtal där lärare gemensamt kan hjälpas 
åt att lösa olika problem. Detta bidrar även till att skolan visar upp en enad front, 
även om en lärare själv inte håller med i en fråga. Detta för att ge eleverna en 
helhetsbild och därmed en trygg miljö där de vuxna delar gemensamma värden.  

I Tuohimaas (2002) studie framgår att lärare är överens om att det yttersta ansvaret 
för att fostra eleverna ligger hos föräldrarna men att de ibland brister i sin fostrande 
uppgift. Det är vårdnadshavares ord och uppskattning som är viktigast för ett barn 
och därmed borde föräldrar ta ett större ansvar för sina barn. Men det betyder inte 
att skolan ska undvika att fostra elever och få dem att fundera kring etiska frågor. 
Dock så menar lärarna i hennes undersökning att skolan endast ska ha ett ansvar där 
de fungerar som ett form av stöd av tar en del av de bitar som är svåra att förmedla 
hemma. Men hemmet måste stå för den etiska grunden, med andra ord är det 
centralt att det finns ett nära samarbete mellan skola och hemmen. Om föräldrar och 
skola är överens om vissa normer och värderingar underlättar det klimatet på skolan 
och eleverna blir tryggare då skola och vårdnadshavare är överens. 

Porath (2001) hittar i sin granskning av Lpo 94 några motsättningar angående 
formulering av arbetet med värdegrund i skolan. Hon tycker att det finns en tydligt 
spänning mellan krav på skolan att fostra eleverna till demokratiska medborgare och 
samtidigt fostra dem till människor med större individualism och med egna 
värderingar. En motsättning till enligt henne är att Skolverket pekar på att skolorna 
själva skall tillämpa arbetet med värdegrunden och å andra sidan finns det mycket 
material om hur värdegrundverksamheten  på skolorna skall utformas. En annan 
motsättning är om att värdegrunden är ett mål som skall sträva efter eller den utgör 
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en riktlinje som visar åt vilket håll skolan skall sträva i sin verksamhet. Angående 
relationen till andra kulturer hittar Porath också en motsättning i läroplanens 
formuleringar i att skolan skall godta en kulturell mångfald samtidigt som klargöra 
den svenska värdegrunden. 

4 Metod 
I denna studie används en kvalitativ ansats för att på ett djupare plan, snarare än 
med en generaliserande metod, ta reda på lärare respektive lärarstudenters 
uppfattningar om viktiga kompetenser och värdegrundsarbetet i läraryrket. 
Denscombe (2000) menar att en kvalitativ ansats används när det finns intresse för 
att förstå hur andra människor uppfattar, eller upplever ett fenomen. För att ta reda 
på syfte och frågeställningar i denna uppsats används öppna frågor för att komma 
närmare informanterna i deras tankar om värdegrunden i skolan.  

4.1 Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingsmetoden i detta arbete överensstämmer med en datainsamlingsmetod 
som används i en större internationellstudie som använder sig av semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. Därför används i detta arbete semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. I den internationella studien kommer endast 
intervjutranskriberingarna från detta arbete att användas.  

Enligt Denscombe (2000) innebär semistrukturerade intervjuer bland annat att 
forskaren har i förväg bestämda frågor som informanterna ska besvara. Frågorna har 
en öppen karaktär där respondenterna får möjlighet att själva utveckla svaren. I detta 
arbete är frågorna och ordningsföljden på frågorna i förväg bestämd.  

Fokusgruppsintervjuer innebär att en liten grupp individer samlas av forskaren för 
att studera ”attityder och åsikter, känslor och idéer inom ett speciellt område” 
(Denscombe 2000:137). Fokusgrupper har vissa utmärkande drag vilka bland annat 
innebär att samtalen i fokusgrupperna fokuserar på ett område som ska diskuteras 
och det är interaktionen i gruppen som är det centrala och den kollektiva 
uppfattningen, inte individers uppfattningar kring ett fenomen som analyseras 
(Denscombe, 2000). 

Fokusgrupper är effektiva att använda när icke känsliga ämnen diskuteras. 
Fokusgrupper kan hjälpa individer till att öppna sig i undersökningen och dela med 
sig av sina erfarenheter eller åsikter och det kan leda till intressanta insikter när 
gruppen gemensamt närmar sig en ”lösning” eller svar på en fråga. Nackdelarna med 
fokusgruppsintervjuer är att det kan vara svårt att transkribera, när informanterna 
avbryter och talar i munnen på varandra. Till detta kommer att dominanta individer 
kan ta översamtalet samt att vissa individer inte vågar öppna sig och dela med sig av 
sina erfarenheter inför en större grupp (Denscombe, 2000).  

Semistruktrurerade fokusgruppsintervjuer som beskrivs av Denscombe (2000) gör 
det möjligt att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Utifrån den 
stimulerande samtalsmiljön som fokusgrupper ger upphov till fanns förhoppningen 
att få djupa tankar kring hur lärare och lärarstudenter prioriterar olika kompetenser 
och arbetar med värdegrundsfrågor i läraryrket. I detta arbete används 
semistrukturerade intervjuer för att som Denscombe (2000) poängterar tillåta 
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informanterna att fritt utveckla sin tankar och idéer kring värdegrundsarbete i 
skolan.  

4.1.1 Intervjufrågor 
Syftet för detta arbete var att jämföra vilka kvalitéer och värdegrunder lärare 
respektive lärarstudenter poängterar som viktiga i läraryrket. Med detta i åtanke och 
för att inte påverka informanternas svar formulerades tre öppna och allmänna 
intervjufrågor1 angående läraryrket. Värdegrundsbegreppet i intervjufrågorna uteblev 
för att det kan uppfattas som laddat och därmed påverka informanternas svar.   

4.2 Urval 
Denna studie bygger på sex fokusgruppsintervjuer. Tre av fokusgrupperna bestod av 
lärare och tre fokusgrupper bestod av lärarstudenter.   

4.2.1 Urval bland lärare 
Urvalet bland lärarna kom från grundskolans senare år. Grunden för urval var att 
forskarna skulle ha genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning i dessa skolor. 
Tanken att samla ihop fem lärare som informanter till varje fokusgruppsintervju 
visade sig vara svårt att realisera då någon av informanterna uteblev från 
intervjutillfället. Detta åtgärdades genom att erbjuda fler än fem informanter att delta 
vid de olika intervjutillfällena. Trots denna åtgärd var det endast fyra informanter på 
en intervju, fem på den andra och sex informanter på den tredje samt att den fjärde 
intervjun helt uteblev.  

För att få en rättvisare bild av lärares uppfattningar om viktiga kompetenser i 
läraryrket och vad som kännetecknar värdegrundsarbete i skolan valdes lärare med 
varierande yrkeserfarenhet och ämnesinriktning. Av samma anledning valdes lärare i 
olika lärarlag. Detta skulle stärka validiteten av studien då åsikterna kom från en stor 
spridning av informanter. På grund av att det var svårt att samla lärare som normalt 
har begränsat samarbete blev en av fokusgrupperna ett ämneslag som har ett nära 
samarbete. De andra två grupperna var från olika arbetslag. Medlemmarna från alla 
fokusgrupper hade en stor spridning i yrkeserfarenhet.  

4.2.2 Urval bland lärarstudenter 
Fokusgrupperna med lärarstudenter som informanter följde ett liknande mönster 
som visade sig hos lärarna. Önskan var att få lärarstudenter med inriktning mot 
grundskolans senare år för att få en rättvisare jämförelse i analysen då lärarna som 
deltog i studien undervisade på grundskolans senare år.  Det var dock svårt att hitta 
informanter som var villiga att delta i studien trots att forskarna var ute och 
informerade på ett antal föreläsningar. Det bidrog till att endast tre fokusgrupper 
med lärarstudenter deltog i studien, där en av grupperna hade fyra informanter och 
de övriga två hade fem. Lärarstudenternas inriktning var ifrån allt mellan förskola 
och gymnasium med olika ämnesinriktningar.  

                                                   

1 Se Bilaga 1 
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4.3 Tillvägagångssätt  

4.3.1 Informationsförberedelser  
Studien med lärarna genomfördes på två högstadieskolor i Mellansverige. 
Lärarstudenter som deltog i studien kom från en högskola i Mellansverige. Både 
skolorna och högskolan besöktes personligen och informanterna kontaktades och 
blev informerade om undersökningen och dess syfte. Därefter delades ett 
informationsbrev2 ut. Informanterna meddelades även att intervjun skulle ta ungefär 
45 minuter i anspråk. Detta för att som Denscombe (2000) förklarar, främja 
informanternas deltagande i undersökningen. Lärarnas och lärarstudenternas tid för 
att kunna delta var väldigt begränsad.  

Denscombe (2000) beskriver att informanterna ska kontaktas i förväg, detta 
möjliggör bestämmandet av tidpunkt för intervjutillfället som passar parterna. Men 
att bestämma intervju datum visade sig vara komplicerat i denna studie. Det var svårt 
att samla alla fem informanter under ett gemensamt tillfälle eftersom respondenterna 
hade svårt att finna ömsesidig tid för intervju. 

4.3.2 Mötesplats  
När intervju-datum var fastslaget var det lokalen där intervjuerna ägde rum som 
bestämdes. Intervjuerna gjordes i olika lokaler på skolorna för att anpassas till 
informanternas behov. Lokalerna där intervjuerna genomfördes var alltid ostörda 
och informanterna var placerade runt ett bord för att uppmuntra samtal i gruppen 
vilket Denscombe (2000) menar är viktigt. 

4.3.3 Intervjuupptagning  
I arbetet valdes att spela in intervjuerna för att få en bestående och full 
dokumentation av intervjuerna. Förövrigt finns det möjlighet att enkelt kontrollera 
materialet av andra forskare för att öka validiteten av studien. Intervjuerna togs upp 
av mikrofon och lagrades på ett digitalt lagringsmedia för att garantera tillräckligt 
god kvalité på det inspelade materialet för att få en bra ljudåtergivning och därmed 
underlätta transkriberingen. Det inspelade materialet kompletterades med 
fältanteckningar, främst för att underlätta transkriberingarna, genom att markera 
vem som sa vad (Denscombe, 2000).  

Som nackdelar med att spela in intervjun är att icke verbal information går förlorad. 
Som påpekades tidigare strävades i denna studie att få fram tankar och åsikter som 
uttrycktes verbalt. Informationen ifrån kroppsspråket var orelevant utifrån studiens 
syfte. En annan nackdel enligt Denscombe (2000) är att informanterna kan känna sig 
obekväma med att bli inspelade och att svaren därmed inte blir fylliga. Detta undviks 
bäst genom att respondenterna blev informerade i god tid om ljudinspelningen och 
därmed inte blir överraskade.  

4.3.4 Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna är fullständigt transkriberade för att underlätta analysen av resultatet 
utifrån undersökningens syfte och forskningsfrågor. Informanternas svar 
klassificerades i tre kategorier för att tydligare belysa hur lärare respektive 
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lärarstudenter beskriver de olika kvalitéer och värderingar som är viktiga i en lärares 
yrkesutövning. 

Efter bearbetningen av resultatet tolkades informanternas svar om vad de prioriterar 
i undervisningen och grupperades i följande kategorier: ”Ämneskompetens”, 
”Moralisk interaktion/konversation” och ”Moralisk instruktion”.  Grundtanken var 
att endast utgå från Colneruds (2004) definition av moralisk 
interaktion/konversation samt moralisk instruktion. Men då dessa begrepp ej var 
tillräckliga för att bearbeta och analysera resultatet användes begreppet 
”ämneskompetens” som ett komplement till ovanstående begrepp. 

Med ämneskompetens menas framförallt förmedlingen av faktakunskaper till elev 
från lärare. Läraryrket huvudsakliga uppgift är att lära ut kunskaper. Under kategorin 
”Ämneskompetens” placeras liknande påståenden ”helt spontant är det att förmedla 
vad jag kan” eller ”jag måste försäkra mig om att alla har förstått och lär sig 
någonting när de lämnar klassrummet”.  

I detta arbete utgör Colneruds (2004) begrepp ”moralisk interaktion” och ”moralisk 
konversation” en sammanslagen kategori. Både moralisk interaktion och moraliska 
konversation vänder sig till ett demokratiskt bemötande av eleverna. I denna studie 
avser det lärarens respektive lärarstudentens intresse för skapande av samtal i 
klassrummet där det finns en ömsesidig respekt mellan elev och lärare samt mellan 
elev och elev. Klassrumssamtalen i skolan präglas av förståelse där alla får en 
möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till som ett uttryck för fostran i 
demokratiska värderingar.  

Colneruds (2004) begrepp ”moralisk instruktion” kommer i denna studie att tolkas 
som att lärare respektive lärarstudenter uttrycker ett traditionellt sätt att handla i 
klassrummet. Ordning och att eleverna följer skolans normer och regler är centralt i 
en lärares yrkesutövning. En annan innebörd av moralisk instruktion i detta arbete är 
att lärare handlar som elevernas fostrare och instruerar vilka beteenden som är 
accepterade och oönskade.  

Från början var det tänkt att de båda forskarna separat skulle tolka 
intervjutranskriberingarna för att se om materialet bedömdes likvärdigt. Detta 
visades vara komplicerat att genomföra eftersom tolkningarna krävde mycket 
reflektion och diskussion. Därför bedrev båda forskarna tolkningsprocessen i 
samarbete. Tolkningen av varje stycke i de transkriberade texterna klassificerades 
under någon av dessa kategorier. Tolkning är något subjektivt, detta bidrog till att när 
informanternas svar inte tydligt pekade på en specifik kategori placerades tolkningen 
i de kategorierna som stämde bäst överens. I en del av de transkriberade styckena är 
informationen irrelevant för arbetet och uteslöts därmed för vidare analys. Exempel 
på en tolkning som placeras under flera kategorier är: ”ungdomar som växer nu ska 
få bildning, undervisning, fostran och omvårdnad och allt möjligt”. Denna replik 
skulle placeras under kategorierna ”ämneskompetens” och ”moralisk instruktion”.  

Replikerna under varje kategori räknades ut procentuellt och sammanställdes i 
tabeller med lärare och lärarstudenter för sig för att tydligare få fram skillnader och 
likheter mellan lärare och lärarstudenters uttryckta uppfattningar. Detta procentuella 
resultat kommer inte närmare att presenteras eftersom att detta är en kvalitativ och 
inte en kvantitativ studie som ”bygger på siffror och resultaten läggs fram i form av 
diagram och tabeller” (Denscombe, 2000:208). De uträknade procenten kommer 
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istället att återges i denna studie med hjälp av ord som ”frekvent”, ”i större 
utsträckning”, ”marginella skillnader” och liknande uttryck för att återge dem 
skillnader och likheter som framkom i studien utifrån lärare och lärarstudenters 
uppfattningar.  

4.4 Reliabilitet och Validitet 
I denna studie har det använts 29 informanter i sex stycken fokusgruppsintervjuer. 
Denscombe (2000) menar att full reliabilitet är svår att uppnå i en kvalitativ studie, 
då arbetet inte har som syfte att få generaliserade resultat över hela populationen. 
Syftet är att få en fördjupad inblick i ett par specifika fall.  

Denscombe (2000) menar att trovärdigheten i en kvalitativ studie minskar då 
forskarens åsikter kan påverka resultat och analys. Denna problematik försökte 
undvikas genom att bara ställa tre intervjufrågor, i en specifik ordning utan att ge 
någon vägledning som kan styra informanternas svar. Detta bidrar till att en annan 
forskare med samma informanter och tillvägagångssätt med stor sannolikhet skulle 
uppnå samma resultat. Trots detta är det möjligt att andra forskare skulle tolka 
resultatet annorlunda och därmed få fram andra slutsatser. Detta skulle leda till 
skillnader i analys och diskussion. En faktor som ökar trovärdigheten i denna 
undersökning är att hela processen har präglats av diskussioner, analys och 
slutledningar från båda forskarna. För att ytterligare öka trovärdigheten är syfte, 
frågeställningar samt teorier som finns om lärarkompetenser och värdegrunden i 
skolan tydligt belyst. På samma sätt är alla beslut tydligt redovisade och motiverade 
under metoden.  

Undersökningsenheterna valdes ut för att få en stor spridning i ålder, 
ämnesinriktning och erfarenhet både bland lärar- och lärarstudentsinformanter. 
Detta för att öka validiteten av studiens resultat.  

Enligt Denscombe (2000) är det viktigt att vara medveten om att den information 
respondenterna delar med sig av under intervjun, inte nödvändigtvis 
överensstämmer med deras faktiska åsikter och handlande. Detta kan påverka 
resultatet och minska validiteten. Detta problem har minimerats genom att endast 
använda tre öppna och allmänna intervjufrågor3 som inte tydligt och direkt berör 
värdegrundsbegreppet4. Dessutom används i uppsatsen gruppintervjuer som enligt 
Denscombe (2000) ökar informanternas tillförlitlighet i svaren genom att deltagarna 
får bemöta de andras synpunkter. Denscombe betonar även att det finns en risk att 
vissa medlemmar i gruppintervjuer inte får möjlighet att uttrycka sig då mer 
dominanta individer kan ta över samtalet. Denna problematik har tagits i beaktande i 
studien och för att konstatera i vilken utsträckning den kan påverka resultatet har vid 
intervjutillfällena delats ut ett frågeformulär (Utvärdering av fokusgruppssamtal5) 
där informanterna har visat i vilken grad de har framfört sina åsikter.   

Utifrån informanternas utvärdering av sitt deltagande i fokusgruppssamtalen 
framkom att de flesta absolut hade framfört sina åsikter och uppfattningar. Bara ett 
                                                   

3 Se Bilaga 1 

4 Läs under Metod 

5 Se bilaga 3 
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fåtal menade att de i viss mån hade framfört sina åsikter och att detta berodde på att 
det var komplexa frågor som kräver mer tid. Detta tyder på att informanternas svar 
inte negativt påverkade validiteten och reliabiliteten i studien då dom allra flesta 
ansåg ha fått samtala uttömmande under intervjutillfällena.  

 

4.5 Forskningsetiska principer 
I denna studie har tagits hänsyn till Vetenskapsrådets (1990) etiska principer för hur 
forskning inom samhällsvetenskap och humaniora ska bedrivas. Där framkommer 
fyra krav för att forskningen ska vara etisk korrekt. Dessa krav är informationskravet, 
samtyckanskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

I enlighet med Vetenskapsrådets (1990) första krav har deltagarna i denna studie 
informerats muntligt samt att de i förväg tilldelats ett informationsbrev6 där bland 
annat syftet och tillvägagångssätt med studien framkommer.  

Vidare i informationsbrevet kan respondenterna läsa om att deras deltagande var 
frivilligt och att de fick avbryta sin medverkan i studien när som helst utan 
konsekvenser för den enskilde. Detta stämmer överens med Vetenskapsrådets (1990) 
andra krav. 

För att leva upp till Vetenskapsrådets (1990) tredje krav blev deltagarna informerade 
om att deras medverkan var helt konfidentiell. Det vill säga att inga personuppgifter 
framkommer i studien samt att all data som samlats in till studien förvaras 
otillgängligt för obehöriga. I transkriberingarna av intervjuerna används fingerande 
namn för att skydda informanternas identitet. Dessutom framkommer det ingenstans 
i studien var den har bedrivits eller vilka skolor som informanterna kommer ifrån.   

Vetenskapsrådets (1990) fjärde krav poängterar att forskare inte får sälja eller låna ut 
forskningsresultat till användning i icke vetenskapliga arbeten. All data som samlats 
in till denna studie kommer endast att användas i vetenskapliga sammanhang och 
inget annat.  

                                                   

6 se bilaga 2 



 20 

5 Resultat 
Här nedan redogörs för tolkningar av det transkriberade intervjumaterialet. Citaten 
som används kommer från samtliga fokusgrupper men åtskillnad görs mellan lärare 
och lärarstudenter. 

5.1 Viktiga kompetenser i läraryrket 
Här nedan kommer att redogöras för lärare och lärarstudenters beskrivningar av 
viktiga kompetenser i läraryrket. 

5.1.1 Lärares beskrivningar av viktiga kompetenser i läraryrket 
5.1.1.1 Ämneskompetens 

Lärarna uttryckte att nu förtiden finns det flera kompetenser som är viktiga i 
läraryrket. Men lärarna ansåg framförallt att ämneskompetensen borde vara den 
viktigaste uppgiften i yrket även om skolan inte längre har ensamrätt på kunskap 
eftersom att det finns många andra källor att hämta kunskap ifrån som Internet och 
TV. 

[1] Jag ser mig i första hand naturligtvis som kunskapsförmedlare. 

[2] Jag vill att det ska vara kunskapsförmedlare nummer ett. Sedan att man ibland måste ta de 
här sociala bitarna. 

[3] Det vore bättre att ha mer elevtid, då man får sitta med eleverna i sitt eget ämne. 
 
[4] Sedan är det nog viktigt att tänka på att skolan inte har patent på kunskap längre. 
 
[5] Jag tror faktsikt så här att […] ge dem olika grunder, grunder att kunna lära sig andra saker, 
för de får lära sig bara genom att titta på ett TV-program. Nu finns så mycket som helst där de 
lär sig massor utav, bara på ett sådant [TV-program] eller Internet.  
 

Lärarna uttryckte även att det finns uppgifter som inte borde ingå i läraryrket, men 
att de accepterar uppgifterna som de är ålagda.  

[6] Jag kan känna så här, det här är mitt femte år som lärare, och jag skulle vilja ha den här tiden 
till att fördjupa mig i saker och ting, alltså bli bättre på det man redan gör. Det är jätte svårt att 
hitta det friutrymmet som lärare därför att det som upptar tiden är ju de sociala bitarna… och 
dokumentation. Det är för mig INTE innebörden av läraryrket att sitta och skriva papper som 
ligger på en hylla och samlar damm sedan. Men, ja… det är väldigt mycket nu, bara de senaste tre 
åren, som allting måste dokumenteras för vi ska ha ryggen fri säger de. För att skolan ska ha 
ryggen fri. Inte för att det ska gynna eleverna för att något står på ett papper utan för att skolan ska 
ha ryggen fri.  
 
[7] Idealt så skulle jag vilja att det var så att man förmedlar kunskaper framför allt, men nu tycker 
jag att vi har fått så mycket mer pålagt oss som lärare som jag måste ta med, uppfostran och 
liknande ingår i min lärarroll idag, som jag inte tycker att det skulle ingå men jag måste ta ansvar 
för. 
 
[8] jag upplever inte att det är så stressigt, jag tycker inte att det är stressigt däremot så jag är 
besviken på det, att jag visste att det skulle vara mycket socialt om man kan säga socialt, jag trodde 
att det skulle vara mera ämne och inspirera och hålla på sånt än vad det var, när man är som 
vikarie då slipper man så mycket av den här biten, av föräldrakontakten och sånt, sedan när man 
går på lärarskolan och kommer ut som läraren så kommer de där konferenserna, 
föräldrakontakterna och det tar alldeles för mycket tid i skolan.  
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5.1.1.2 Moralisk interaktion/konversation 
Lärarna ansåg skolans ansvar för fostran av eleverna till demokratiska individer som 
en av skolans centrala huvuduppgifter. Att ge eleverna de verktyg som behövs för att 
göra det möjligt att fungera i det demokratiska samhället som de är en del av, var en 
frekvent ståndpunkt under intervjutillfällena.   

[9] Just uppgifterna, just med det här att man faktiskt får en sån stämning i klassen att man kan 
vara sämre. Nu är det så att alla ska vara i samma klassrum, att det finns en acceptans mot att 
man är duktig, att det finns en acceptans att man är dålig. Så att alla förstår i klassen att, för det 
kan det vara värt. Annars kan det bli så att det i klassen är negativt och så där då är det inte fint 
att inte vara duktig, då skriver de duktiga ner sig för att vara en i gänget eller så kan man ha en 
väldigt duktig klass och då kan det vara väldigt fult att vara dålig och då blir de lite utstötta. Så 
det bästa är det då att man kan lära eleverna att man, att de förstår att det finns olika nivåer, att 
de kan acceptera att man står lite mer med en viss elev, för de vet kanske att den har lite svårare, 
för annars kan det vara svårt för de eleverna att acceptera. 

 [10] Att försöka skapa på något sätt tänkande varelser. Jag vill att mina elever ska kunna ta 
ställning själva det ska inte behöva stå någon mer vuxen eller annan kunnig bredvid dem. De ska 
själva kunna ta ställning till saker och se brister i system. 

Skapandet av ett bra klassrumsamtal där alla känner sig trygga och vågar komma till 
uttryck ansågs för lärarna som en viktig del av yrkesutövningen. Det framkom att 
ömsesidig respekt mellan eleverna och mellan lärare och elev ska prägla 
klassrumsklimatet.   

[11] Men det jag tycker är det absolut bästa det är när någon spontant tar upp någonting. Sedan 
att man märker att alla är engagerade och man själv inte ens är förberedd på det. Man är i 
samma situation som de andra då. Det tycker jag är bra. […] Sedan att många är med liksom, så 
att jag står inte någonstans här uppe. Utan att vi alla är på samma plan ungefär, så att vi kan 
diskutera med varandra. De tycker jag är de absolut bästa samtalen.  

[12] Personligen för mig när man tänker så här, ett samtal, en dialog med barnen, att man kan få 
igång intressanta samtal […] Alla dessa, att det blir en sån helhet nånstans, att det finns, precis 
att det inte jag bara säger, utan att jag också intresserar mig att höra om deras grejer och att de 
lyssnar på varandra, jätteviktigt. 

[13] Om de lyssnar på varandra och kanske understryker det kompisarna har sagt och fortsätter 
tankegång, ofta man upplever såna eller klassar såna samtal som positiva och framåt ledande så 
att säga, positiv samtal. Lyssna , de kan ju lyssna på varandra, va? 

5.1.1.3 Moralisk instruktion 
Lärarna uttryckte inte i någon större omfattning behov av moraliska instruktioner i 
sin yrkesutövning. När det förekom var det bland annat för att belysa hur det var 
förut eller med syfte för att främja lärandet.  

[14] Jag tycker att det har förändras de sista åren vad innebär att vara lärare, jag hör att äldre 
lärare brukar säga att det har blivit mer socialtanten eller mamma pappa än vad det var förut. 
Inte bara förmedla kunskaper, utan det är lika mycket vara  psykolog i klassrummet och där till 
och med ordningspolis. 

[15] Om man gör ett grupparbete då ser jag hellre att jag är med och styr om det ska vara ett 
stort grupparbete. Om jag gör grupparbete gör jag hellre någonting enkelt som alla kan åka med 
på. Fast kanske de bättre kan göra och utveckla  mer och de som är sämre kommer ut på G nivå, 
än att, för det blir ofta så att det blir två svaga som sitter och gör sitt arbete tillsammans och sen 
sitter två duktiga och gör ett jättearbete. 

Moralisk instruktion i den meningen att lärarna handlar som fostrare, föräldrar som 
instruerar eleverna vilka beteenden som är accepterade eller oönskade ansågs inte 
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ingå i läraryrket. Lärarna ansåg att det borde vara föräldrarnas ansvar att fostra sina 
barn, men de har accepterat att den uppgiften har tillkommit till yrket.  

[16] Dessutom är det så att föräldrarna tycker att det ska vara så också, man tycker på något sett 
att det är skolans ansvar, ingen tycker att det är något konstigt att vi ska ha den sociala 
uppfostran. De har lagt på oss utan att, och vi har tagit upp det och accepterat också, då blir det 
att det ingår i våra arbetsuppgifter, eftersom vi accepterade det. 

[17] Jag tycker det är jätteviktigt att man har klara och tydliga regler. Framförallt sådana som 
inte har regler hemifrån. Även att man markerar när de kliver utanför reglerna. Men även att de 
får bekräftelse när de faktiskt håller sig innanför ditt ramverk. Har de inga tydliga regler vet de 
varken om de innanför eller utanför. 

5.1.2 Lärarstudenters beskrivningar av viktiga kompetenser i läraryrket 
5.1.2.1 Ämneskompetens 

Lärarstudenterna betonade att en lärare ska ha flera kompetenser i yrket. Det var inte 
tydligt uttryckt bland lärarstudenterna att ämneskompetens är den viktigaste 
uppgiften i läraryrket. Lärarstudenterna uttryckte en osäkerhet om vilken uppgift 
som var den viktigaste och det framkommer att de har en medvetenhet om 
läraryrkets komplexitet. Ett tydligt mönster var att lärarstudenter som läser till 
gymnasielärare i större utsträckning betonade förmedling av kunskap som den 
viktigaste uppgiften i läraryrket.  

[18] Vad svår fråga. Det är väl att vägleda eleverna i livet och i kunskapssökandet. 

[29] Jag tror också att det är viktigt att man, att man, alltid kommer ihåg att man har att göra 
med elever, alltså människor. De är ju ändock människor. Dom är barn, dem har känslor. Och 
just detta att man får inte glömma bort att det inte bara är kunskap och man är inte bara en 
kunskapsförmedlare som gäller utan att man är så mycket mera, liksom. Det handlar ju om 
människor. 

[20] Jag tycker att en lärare borde kunna visa den som man måste undervisa i programmet och 
uppmuntra elever så att de kan göra sitt bästa. Men det innebär också att man måste ha tålamod 
och man måste tänka på alla problem som elever har i olika ålder. Det är inte bara att gå dit och 
undervisa. 

[21] Jag tycker inte att det finns en uppgift som är den viktigaste, de sitter liksom ihop, du måste 
ha ordning för att kunna för att kunna ge ut kunskap och för att eleverna ska kunna ta emot 
kunskapen. Du måste vara demokratisk för att kunna för att fostra social kompetenta elever. Det 
hänger liksom ihop, det är så mycket som måste gå hand i hand för att det ska lyckas. 

[22] Jag håller med om allt som sagts, men det första jag tänker på det är ändå 
kunskapsförmedling, vägleda kunskap.  

5.1.2.2 Moralisk interaktion/konversation 
Trots att lärarstudenterna uttryckte en osäkerhet om vilka uppgifter som de skulle 
prioritera i yrkesutövningen gavs det mer utrymme till den moraliska interaktionen i 
diskussionen. Att fostra individerna till demokratiska medborgare och visa varandra 
ömsesidig respekt förekom frekvent i samtalen.   

[23] Demokrati känner jag, alla är delaktiga på nåt sätt, mer eller mindre, alla kanske vill inte bli 
delaktiga på samma sätt men utifrån sin förmåga och sin vilja kan delta. […] Att just balansera 
det att en människa har rätt att uttrycka sig samtidigt som inte får kränka en annan människa 
och hjälpa de att förstå skillnaden, var går gränsen för det som man får säga och inte säga till en 
annan person. 
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[24] just det med attityder, hur är man mot varandra? Hur är man mot vuxna? Hur är vuxna 
mot barn eller elever? Att man försöker får bort det där hårda klimatet.  

[25] Ömsesidig respekt, det är det som gäller huvudsakligen, att man respekterar att alla har rätt 
att vara där, att alla har rätt att ha sin egen åsikt, att alla får komma till tals. 

Lärarstudenterna betonade att det är viktigt i ett klassrumssamtal att alla elever 
känner sig trygga för att de ska våga och vara med i samtalet. De betonade att det ska 
finnas en sådan stämning i klassrummet att alla få möjlighet att uttrycka sin åsikt 
utan att behöva skämmas.  

[26] Just som du sa att de kan känna, de kan få prata om vad som helst även om det inte är 
ämnet, jag själv upplevt på praktik, man har textilslöjd och man kommer in på sex och 
samlevnad, det är viktigt för tonårstjejer och då ska man vara beredd på att samtala om det som 
är aktuellt och dyker upp. Det kan vara vad som helst, de ska ha den tryggheten att man kan 
prata om allt som elev. 

[27] Att visa att man kan ha fel, det är viktigt att visa eleverna att det inte bara är att säga rätt 
hela tiden. Det är bara att våga pröva sig fram. 

[28] Återigen värdegrundsfrågor och värderingar, vad har du för värderingar. Att alla får prata 
och att man respekterar varandra. 

5.1.2.3 Moralisk instruktion 
Moralisk instruktion som kommando används bland lärarstudenterna för att 
underlätta och göra möjligt elevernas lärande i klassrummet, se exempelvis citat 21.  

[29] Leda och organisera för att alla ska kunna lära i sin egen takt. Man måste ju styra upp det 
hela även om man sedan inte utför planeringen, eller om man utgår från planeringen och de 
jobbar i grupper så är det fortfarande en som har bestämt att de ska jobba i grupper.  

 [30] Som jag ser det så skapa en bra klimat, man reagera olika beroende på vilken klass eller 
grupp är och försöka att få en så  bra klimat som möjligt så att de får lugnt och ro för att ta till sig 
kunskap och kunna jobba. 

I lärarstudenternas samtal förekom ofta att läraren ska vara ”mentor”, 
”ordningsvakt”, ”psykolog” och ”vägvisare”. Dessa begrepp och nedan framförda citat 
pekar på att lärarstudenterna ser sig som fostrare till eleverna precis som en förälder.  

[31] Ja, det blir lite stolthet, det där är mina ungar, mina elever. 

[32] Mer eller mindre vi kommer att fortsätta uppfostra elever. Det här arbetet kommer att ta 
slut aldrig tror jag.  

Trots att dessa ord uttrycktes i en positiv bemärkelse förekom även frustration hos 
lärarstudenterna över att föräldrar inte tar det fostrande ansvaret över sina barn.  

[33] Där kan jag nog också tycka att föräldrarna har brustit lite idag om man jämför lite med hur 
det var när jag växte upp. Jag tror inte man pratar lika mycket om värderingar idag. Om det här 
hur man beter sig mot andra människor. Folk tar sig inte tid att göra det, man har inte en dialog 
med sina barn hemma. Inte alla men många frågar ju inte sina barn hur de har haft det i skolan. 
Vad har hänt? Vad jobbar ni med? Man pratar väldigt lite med sina barn helt enkelt. Det är 
mycket tv, datorer, tv-spel som tar platsen istället.  

[34] Jag tror också att det där med ansvar det har många föräldrar lämnat till lärarna och 
skolan. De tar inte det ansvaret att uppfostra sina barn, de bara tänker att skolan ska uppfostra. 
Det är jättedåligt det är därför de får så stökiga barn. Det är jätteviktigt att föräldrar uppfostrar 
sina barn.  
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6 Analys och diskussion 
Här nedan ska vi analysera resultatet utifrån en jämförelse mellan lärare och 
lärarstudenter. Detta kommer att kopplas till den litteratur som använts i 
bakgrunden. Analysstrukturen kommer att följa det mönster som användes i 
resultatet. Det vill säga jämförelsen mellan lärare och lärarstudenternas 
uppfattningar sker i kategorierna ”ämneskompetens”, ”moralisk 
interaktion/konversation” och ”moralisk instruktion”.  

6.1 Ämneskompetens 
Av resultatet framkommer att både lärare och lärarstudenter anser att det 
naturligtvis är viktigt med elevernas kunskapsutveckling. Detta stämmer överens 
med vad Läroplaner och Kursplaner uttrycker.  

Lärarna betonade i större utsträckning att förmedlingen av kunskaper borde vara det 
väsentligaste uppdraget i lärarprofessionen. I lärarnas debatter diskuterades ofta att 
förut ägnade sig lärarprofessionen mest åt förmedlingen av ämneskunskaper. Då var 
skolan den givna auktoriteten på kunskapsförmedling. Nu är kunskap lättillgängligt 
via Internet och TV. Detta är i överensstämmelse med Karlsson och Olssons (2007) 
studie där ett liknande resultat framkommer. Vidare menar Karlsson och Olsson att 
kunskapsinhämtningen i skolan inte längre är lika central för arbetsmarknaden, det 
finns en rad andra kompetenser som är lika viktiga och som i många fall är avgörande 
för en anställning och en av dessa kvalitéer är social kompetens.  

Lärarinformanterna uttrycker en frustration över att de måste ägna mycket tid åt de 
sociala frågorna som följer med in i klassrummet och inte till ämnesrelaterade 
uppgifter. Detta kan bero på den traditionella synen på lärarrollen och angående 
detta menar Zackari och Modigh (2002) att det krävs en attitydförändring av hur 
man ser på läraren och dennes undervisning för att inkludera värdegrundsarbete i 
dagliga verksamheten. Undervisning ska inte betraktas som lärarens privata arbete 
och värdegrundsbetonade problem som isolerade företeelser i undervisningen. För 
att de sociala frågorna ska betraktas som en del av ordinarie undervisning krävs som 
Zackari och Modigh betonar att den traditionella ämnesundervisningen blir ett mer 
ämnesöverskridande arbete. Lärare bör arbeta närmare varandra och lösa problem 
som uppstår gemensamt.  

Lärarstudenterna till skillnad mot lärarna betonar i mindre omfattning förmedling av 
kunskap som en väsentlig uppgift i läraryrket. Alla lärarstudenter i undersökningen 
menar att det är mycket som en lärare ska klara av och allt hänger ihop. Det finns 
inga kompetenser som kan stå självständigt utan de måste verka i en symbios för att 
få ett bra resultat. Detta tyder förmodligen på att lärarutbildningen har påverkat 
lärarstudenterna. Dagens lärarutbildningen betonar mer lärarens fostrande uppdrag 
än förut.  Trots dessa uppfattningar är lärarstudenterna medvetna om att deras 
åsikter om läraryrket kan förändras när de har fått ett antal års erfarenhet i yrket. 
Lärarstudenternas insikt om att deras syn på lärarrollen kan komma att förändras får 
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stöd av Imsen (2000) när hon skriver att: ”De flesta lärare förändrar sig under de 
första åren i lärararbetet” (s. 18).  

Till skillnad från lärarna som tydligt uttryckte att de helst skulle ägna sig åt elevernas 
kunskapsutveckling framkom aldrig under lärarstudenternas intervjuer att de helst 
skulle ägna sig till att endast förmedla ämneskunskaper. Detta kan ha sin grund i 
påverkan från lärarutbildningen.  

Till skillnad från Sandström-Kjellins och Stiers (2007) studie där lärarstudenter över 
huvud taget inte nämnde pedagogiska och undervisningsrelaterade egenskaper som 
viktiga i läraryrket framkom att både lärare och lärarstudenter ansåg 
ämneskompetensen som en av de kvalitéer som lärare ska ha i sin yrkesutövning.   

6.2 Moralisk interaktion/konversation 
Av resultatet framgår att det endast är marginella skillnader mellan lärare respektive 
lärarstudenternas uppfattningar om den moraliska interaktionens/konversationens 
betydelse i skolans verksamhet. I både lärare och lärarstudenters 
fokusgruppsintervjuer underströks vikten av att fostra de kommande generationerna, 
att förse eleverna med de verktyg som behövs för att klara sig i det moderna 
samhället. Förutom läroplanerna bekräftas detta av Zackari och Modigh (2002) när 
de påpekar att skolan inte kan vara värdeneutral, utan måste förmedla och värna 
olika värden som människors lika värde och demokrati. Detta får även stöd i 
Sandströms-Kjellins och Stiers (2007) studie där intervjuade lärarstudenter betonade 
sociala och demokratiska egenskaper som viktiga hos lärare för att bemöta alla olika 
elever.   

Som ett uttryck för moralisk interaktion/konversation diskuterades mycket det 
demokratiska samtalet. Samtliga informanter var överens om att den pedagogiska 
verksamheten ska planeras och organiseras utifrån främjandet av demokratiska 
värderingar. I Fjällströms (2005) artikel bekräftas detta när han säger att hos 
Skolverket och bland lärarna är fostran och värderingar viktiga frågor att diskutera 
och förmedla. Zackari och Modigh (2002) fortsätter med att påpeka att en av skolans 
huvuduppgifter är att förmedla kunskaper inom olika ämnen, men även relatera 
dessa kunskaper till moraliska och etiska värden.  

Att skapa trygga klassrumsmiljöer var ett uttryck som förekom i samtliga intervjuer 
med både lärare och lärarstudenter. Detta menar även Myrgård (1992) är viktigt för 
att skapa situationer där barnen få möjlighet att testa olika etiska frågor och 
diskutera dem med varandra, där pedagogen ska fungera som en handledare som styr 
samtalen. Etiska principer är grundläggande i skolan.  

I de demokratiska samtalen är det viktigt att lärare ställer sig på samma nivå som 
eleverna, att läraren tar eleverna på allvar och lyssnar samt samtalar som en likvärdig 
part. Läraren ska enligt samtliga informanter inte föra över sina värderingar till 
eleverna utan vägleda eleverna till att bli demokratiska medborgare. Detta stämmer 
överens med Myrgård (2003) som menar att det är centralt att barn har en nära 
kontakt med vuxna. Inte för att kopiera vuxnas värderingar och normer, utan för att 
ha dem som en referensram och motpol som barnet kan spegla sina egna åsikter med 
och därmed skapa sin egna identiet. Med andra ord är det viktigt att den vuxna inte 
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försöker att överföra sina egna värderingar på barnet, utan hjälpa barnet att 
reflektera över sig själv och sin omvärld för sitt identitetsskapande. Även Imsen 
(2000) har liknande synpunkter när hon refererar i sin bok till ”aktivt värdeval”, som 
en metodik där eleverna ska träna sina värderingar och förhållningssätt. Denna 
metodik förutsätter ett fritt val av värderingar bland en rad olika alternativ. Syftet är 
inte att lära ut värden, utan snarare att lära sig att värdera.  

Zackari och Modigh (2002) menar att det finns vissa etiska värden som skolan bör 
förmedla till elever, bland annat motverka fördomar mot andra individer. Zackari och 
Modigh anser att skolan inte har tagit denna givna roll i värdegrundsfrågor som 
borde vara naturligt och det är ett område som skolan behöver förbättra. Enligt 
resultatet som framkommit i detta arbete visar både lärare och lärarstudenter sin 
vilja att främja ett demokratiskt arbete i skolan genom bland annat öppna 
diskussioner präglade av ömsesidig respekt.  

Något som överraskade i resultatet var att ingen fokusgruppintervju nämnde 
kulturell mångfald och genusproblematik som framkom i Sanström-Kjellin och Stiers 
(2007) studie som ett centralt ämne i diskussionerna i de svenska 
fokusgruppsintervjuerna. Den kulturella mångfalden nämndes i detta arbete bara i en 
av lärarstudenternas fokusgruppsintervjuer, men kunde inte tolkas som att det var 
gruppens gemensamma uppfattning. Dessutom berörde den uttryckta kulturella 
mångfalden inte värdegrundsproblematik utan bara att det finns skolor som har 
många elever med invandrar bakgrund. I alla fokusgruppsintervjuer nämndes att alla 
ska vara med och bemötas med likvärdig respekt. I detta avseende kan kulturell 
mångfald och genusproblematik inkluderas. Men forskarna i detta arbete var 
tveksamma om informanterna inkluderade den kulturella mångfalden och 
genusproblematiken när de uttryckte ”alla ska vara med” eller liknande påståenden. 
Framförallt är det märkligt att det inte diskuterades i lärarnas fokusgruppsintervjuer 
då skolorna är mångkulturella där etniska konflikter kan finnas eller uppstå.  

6.3 Moralisk instruktion 
Under fokusgruppsintervjuerna ägnade lärarstudenterna betydligt mer tid åt att 
diskutera moraliska instruktioner i den pedagogiska verksamheten än vad lärarna 
gjorde. Trots detta framgick att lärare respektive lärarstudenter hade samma 
uppfattningar om hur moraliska instruktioner i det syfte att följa skolans normer och 
regler skulle användas. Alla informanter ansåg att de behövs för att skapa ett sådant 
klimat i klassrummet som möjliggör undervisning.  

Att lärarstudenterna ägnade mer tid åt att diskutera den moraliska instruktionen än 
lärarna kan bero på att grupperna med lärarstudenter nyligen har haft kursen 
”ledarskap i klassrummet”. I den kursen diskuteras ofta områden som relateras till 
moralisk instruktion även om kursen innehåller flera andra ledarskapsområden. 
Dessutom kan en förklaring till att lärarstudenter i större utsträckning diskuterade 
moralisk instruktion vara att som Imsen (2000) menar, nyexaminerade lärare ofta 
tenderar att ägna stor tid åt att kontrollera klassrummet, medan mer erfarna lärare 
prioriterar social omsorg av eleverna. Det kan även vara så att lärarstudenterna 
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känner en osäkerhet över sin egen lärarroll och därmed hur man skapar en bra 
stämning i ett klassrum.  

Moralisk instruktion som ett uppfostrande instrument för att visa vad som är bra och 
vad som är dåligt uttrycktes olika beroende på om fokusgruppsintervjuerna var med 
lärare eller lärarstudenter.  

Lärarna ansåg att den uppfostrande uppgiften har lagts på lärarna de senaste åren. 
Läraryrket har gått från att vara kunskapsförmedlare till att uppfostra nästa 
generation enligt lärarinformanterna. Uppfostran är en uppgift som enligt lärarna 
inte borde ingå i lärarprofessionen, men de har accepterat att det är en del av en 
lärares uppgift nu för tiden. Detta kan kopplas till lärares brister i tolkning av 
läroplanerna som Riksdagen (2007) påpekar i sin analys av läroplanernas 
formuleringar. Visst framkommer det i läroplanerna att skolan har ett uppfostrande 
ansvar, men som Riksdagen påpekar, lärares utvecklingslinje inte har löpt parallellt 
med statens avsikter, men detta betyder inte att lärarkåren har valt en felaktig väg 
utan att de behöver längre tid på sig att anpassa sig efter nya kurs- och läroplaner.  

Det ovanstående stycket visar att lärarkåren kan ha nytta av Orlenius (2001) 
uppfattningar om läraryrkets etik. Lärarnas yrkesetiska principer enligt Orlenius 
fungerar som ett instrument för tolkning, orientering och trovärdighet och att de 
funktionsmässigt inte skiljer sig från de värden som läroplanerna formulerar om 
värdegrunden. Även Johansson (2004) menar att lärare ska ta tillvara och anamma 
de värden som beskrivs i styrdokumenten. För Gren (2001) räcker det inte med att 
lärare är medvetna om skolans etiska och demokratiska värderingar, utan det är 
centralt att läraren förankrar och praktiserar värdegrunden för att eleverna ska ta 
tillvara och själva praktisera den.  

Ungefär samma analys hade lärarstudenterna: De uttryckte att föräldrarna nu för 
tiden inte har tid att prata med sina barn och därmed inte har tid att uppfostra 
barnen. Därför har skolan och därmed lärarna fått den uppgiften, att uppfostra nästa 
generation. Till skillnad från lärarna menar lärarstudenterna i likhet med 
läroplanerna att den uppfostrande rollen borde vara ett delat ansvar mellan skola och 
föräldrar. Det fulla ansvaret ska inte ligga på någon part, men föräldrarna borde ta ett 
större ansvar. Detta får stöd av Svalins (2002) forskning där det betonas att 
läraryrket är tvådelat där både fostran och utbildning ingår. Det framkom i Svalins 
resultat att det huvudsakliga arbetet med att fostra barnen ansågs ligga hos 
föräldrarna, men att skolan ska fungera som ett komplement. Det är oroande att 
föräldrar lämnar över mycket av det fostrande ansvaret på skolorna när det är i 
hemmen som barn ska lära det grundläggande som ödmjukhet och hänsynstagande. 
Tuohimaas studie (2002) bekräftar Svalins resultat och även resultatet av detta 
arbete, men fortsätter med att poängtera att föräldrarna ibland brister i sin fostrande 
uppgift mot sina barn. Det är vårdnadshavares ord och uppskattning som är viktigast 
för ett barn och därmed borde föräldrar ta ett större ansvar för sina barn. En orsak till 
att lärarstudenterna har liknande uppfattningar som lärarna i denna studie angående 
den fostrande uppgiften kan bero på de stora brister i lärarutbildningen på hur 
styrdokumenten ska tydas som Riksdagen (2007) påpekar.  
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6.4 Sammanfattning av resultatanalys 
Här nedan besvaras sammanfattat uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Både lärare och lärarstudenter beskrev vikten av kompetensens inom läraryrket. 
Framförallt betonades bland samtliga informanter ämneskompetensen och den 
socialt fostrande kompetensen som viktiga i läraryrket. Däremot finns det skillnader i 
vilken utsträckning lärare respektive lärarstudenter betonar olika kompetenser.  

Lärarna var de som tydligare uttryckte en önskan om att prioritera 
kunskapsförmedling framför den socialt fostrande uppgiften. Lärarstudenterna hade 
svårare att prioritera vilken uppgift som borde vara den viktigaste i läraryrket.  

Samtliga informanter i studien ansåg ungefär i samma utsträckning vikten av den 
socialt fostrande kompetensen som en av läraryrkets centralaste kvalifikationer. 
Detta innebär bland annat främjandet av det demokratiska samtalet i klassrummet.  

Värdegrundsarbete kännetecknas för samtliga informanter som att fostra elever till 
demokratiska medborgare som har respekt och tolerans mot alla medmänniskor. 
Trots detta diskuterades inte jämställdhet mellan könen och mångkulturell acceptans 
i någon av fokusgruppsintervjuerna fastän de är två centrala delar av den 
demokratiska värdegrunden som läroplanerna ger uttryck för att skolan ska främja. 

En skillnad mellan lärare och lärarstudenters uppfattningar om den uppfostrande 
uppgiften i skolan är att lärare ansåg att den inte borde ingå i läraryrket. Till skillnad 
menar lärarstudenterna att det uppfostrande uppdraget borde vara ett delat ansvar 
mellan föräldrar och skola.  

6.5 Diskussion och vidare forskning 
Av resultatanalysen framkom några områden som väcker tankar för diskussion. Ett 
av dessa områden är informanternas syn på kunskap. 

Både lärare och lärarstudenter använde ”förmedla kunskap”, ”vägleda kunskap” och 
liknande uttryck när de diskuterade ämneskompetensen. Forskarna är osäkra på 
vilken kunskapssyn lärarna respektive lärarstudenterna syftar på när de använder 
dessa termer. Detta eftersom att intervjufrågorna inte ger ett tydligt svar på 
informanternas syn på kunskapsinlärning. Trots detta förmodas att informanterna 
syftar på en socialkonstruktivistisk syn på kunskap. Detta antagande har sin grund i 
att läroplaner och bakgrundslitteratur använder liknande termer och syftar till en 
socialkonstruktivistisk utlärningsmodell. Eftersom att läroplanerna genomsyras av en 
socialkonstruktivistisk kunskapssyn vore det intressant att studera vilken 
kunskapssyn som lärare respektive framtida lärare har.  

Mångkultur och genus diskuterades aldrig under intervjuerna. Detta kan enligt 
forskarna ha olika förklaringar vilka kommer att diskuteras närmare. En orsak kan 
vara att intervjufrågorna inte inbjöd till en sådan diskussion. Denna förklaring är 
troligen inte giltig eftersom Sandström-Kjellin och Stiers (2007) studie hade 
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identiska intervjufrågor och diskussioner om mångkulturell problematik var ett 
centralt ämne under deras intervjuer. En annan orsak kan vara att informanterna 
inte ser mångkultur och genus som ett problem i deras omgivning. Ytterligare en 
anledning kan vara att de inte vill se genus och mångkultur som ett problem i deras 
verksamhet. Detta kan bero på att informanterna är osäkra på hur de ska hantera 
dessa frågor. Detta kan även kopplas till ett av Poraths (2001) funna motsättningar i 
läroplanens formuleringar. Nämligen att skolan skall godta en kulturell mångfald 
samtidigt som skolan ska klargöra den svenska värdegrunden.  Därför är det svårt för 
forskarna att fastställa den verkliga anledningen till att ämnet inte berördes under 
intervjuerna. Därför är detta ett intressant område att forska vidare om. Sverige är ett 
demokratiskt samhälle och som Linde (2001) påpekar i ett demokratiskt samhälle ska 
kontinuerligt föras öppna diskussioner om vilka värderingar och traditioner som ska 
gälla och dessutom försöka inkludera många olika samhällsgrupper i dessa 
diskussionerna.  

Utifrån ett logiskt resonemang antogs att läroplanerna skulle diskuteras under 
intervjuerna. Detta skedde dock inte och det kan för läsaren tolkas som att både 
lärare och lärarstudenter inte har studerat läroplanerna eftersom att deras åsikter 
gällande det uppfostrande ansvaret inte stämmer överens med läroplanstexterna. 
Forskarna menar att det kan bero på att både lärare och lärarstudenter underskattar 
vikten av värdegrundsfrågor i skolan. Grunden till det går att finna, enligt forskarna 
och som tidigare nämnts vid upprepade tillfällen, i styrdokumentens diffusa 
formuleringar vilket återigen får stöd av Riksdagen (2007) som påpekar brister i hur 
normer och värden skall behandlas i skolan. Skolans värden och normer är endast 
mål att sträva efter och inte mål att uppnå vilket kan bidra till att lärare och 
lärarstudenter undervärderar värdegrundsarbete i skolan. En intressant 
forskningsfråga är därmed hur lärare uppfattar skillnaden mellan mål att uppnå och 
mål att sträva efter i läroplanerna. Då det finns två olika målformuleraingr, vart anser 
lärare att värdegrundsrelaterade mål borde placeras?  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

1. Vad innebär det att vara lärare? 

2. Vilken är den viktigaste uppgiften för en lärare i klassrummet, enligt din åsikt? 

3. Vad kännetecknar ett bra klassrumssamtal? När kan man ha det? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
Till dig som är lärare eller lärarstudent 

Relativt lite forskning har tidigare gjorts som berör lärares och lärarstudenters 
uppfattningar om läraryrket. Det finns många teorier om hur lärare bör bemöta 
elever. För oss som snart färdigutbildade lärare är det intressant att undersöka vad 
lärare och framtida lärare har för uppfattningar om läraryrkets innebörd, och därför 
har vi valt att skriva vårt examensarbete om detta.  

Syftet med vårt examensarbete är att hitta likheter och skillnader i synsätt på 
läraryrket mellan lärare och lärarstudenter. För att få denna kunskap önskar vi 
genomföra flera fokusgruppsintervjuer för att samla in Era uppfattningar om 
läraryrket. Intervjuerna kommer att ta ungefär en timme i anspråk och tanken är att 
de ska ingå i vårt examensarbete på lärarutbildningen. Det transkriberade materialet 
kommer även att användas i en internationell studie som leds av vår handledare  
Margareta Sandström Kjellin. I den internationella studien är syftet att hitta likheter 
och olikheter även mellan länder.  

Fokusgruppsintervjuerna kommer att ljudinspelas på en plats som uppfattas som 
lämplig av deltagarna. Medverkan är helt frivillig och Ni får, om det önskas, när som 
helst avbryta Er medverkan utan att behöva uppge skäl till detta. Allt som sägs under 
intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och inget av det Ni berättar kommer 
att kunna härledas tillbaka till Er i den slutliga uppsatsen, eller internationella 
studien. Intervjumaterialet kommer att sparas av oss fram tills vårt examensarbete är 
godkänt. Vår handledare kommer att spara materialet i tio år; som nämnts kommer 
dock materialet att vara konfidentiellt.  

Om Ni önskar ytterligare information är Ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare.     

Kristoffer Karlsson 
Lärarstuderande på Mälardalens Högskola 
Kontakt:  
kkn03004@student.mdh.se 
073-508 60 20 
 
Jorge Silverio Olivera  
Lärarstuderande på Mälardalens Högskola 
Kontakt: 
jso05001@student.mdh.se  
070-453 36 56 
 
Handledare: 
Margareta Sandström Kjellin 
Lektor i pedagogik, lärare på allmäna utbildningsområdet 
Kontakt: 
margareta.sandstrom.kjellin@mdh.se  
021-10 70 38 
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Bilaga 3 – Utvärdering av fokusgruppssamtal  
 Datum:  

Jag är lärare/lärarstudent………………………………………… 

 

a. Jag har framfört mina åsikter och min uppfattning (ringa in ett alternativ) 

a. Nej, inte alls 

b. Nej, inte i så stor utsträckning 

c. Ja, i viss mån 

d. Ja, absolut 

 

b. Anledningen till att jag inte framfört min uppfattning 

a. Upplevelse av grupptryck 

b. Rädsla att genera någon 

c. Annan anledning 

 

Kommentar: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 


