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Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka pedagogens ansvar i hur denne kan
förmedla etik och värdegrundsfrågor till eleverna i skolan. Skolans värdegrund och
uppdrag i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet ger pedagogen
riktlinjer för hur denne ska verka och vara. Det finns även gott om tidigare forskning
inom området, vilken vi har tagit del utav. Vi har försökt att koppla detta till den
praktik och verklighet som råder, genom att analysera styrdokumenten som ett
material tillsammans med en observation och två intervjuer. Informanterna har
bestått av två pedagoger som speciellt arbetat med etik och värdegrundsfrågor genom
att placera ämnet livskunskap på schemat. Vi har i vår undersökning jämfört
pedagogernas engagemang och medvetenhet i ämnet.

Genom detta har vi kunnat se skillnader i pedagogernas förhållningssätt, samtidigt
har kommit fram till att det i pedagogens uppdrag kan förväntas vara en prioriterad
uppgift att ha ett medvetet förhållningssätt till etik och värdegrundsfrågor, i enlighet
med det som styrdokumenten förespråkar.
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1. Inledning
I vår framtida yrkesroll kommer vi, i mötet med elever, kollegor samt föräldrar, vara i

behov av kommunikativ kompetens. I en lärandemiljö som skall präglas av en anda

som bidrar till att eleven utvecklar sitt tänkande, förmåga att granska kritiskt och

problematisera krävs ett medvetet förhållningssätt från pedagogens sida, att bl.a.

bemöta individen med respekt genom samtalet. Vi lever i ett föränderligt samhälle

där eleverna blir allt mer medvetna om sin rätt och sin position i samhället, samtidigt

som ett hårdare klimat blir vanligare allt lägre ner i åldrarna. Detta innebär att kravet

på en medvetenhet från lärarens sida i förhållande till elevens utveckling och miljö

ökar med tiden. Och för att ordningsfrågorna inte ska bli det centrala i klassrummet,

behöver vi se över behovet av ett gemensamt förhållningssätt till arbetet kring etik

och värdegrundsfrågor i kommunikationen med eleven.

     Lärarens roll är oerhört betydelsefull, som ledare är vi med och påverkar attityder

hos framtida samhällsmedborgare. Under vår utbildning har vi tagit del av teorier

och forskning som betonar vikten av lärarens medvetenhet ifråga om etiska

ställningstaganden och förmedling av budskap som främjar en god lärandemiljö. Vi

vill, genom detta examensarbete, belysa vikten av en pedagogisk medvetenhet där

läraren förväntas använda frågor kring etik och värdegrund som plattform för ett gott

ledarskap. Syftet med detta arbete bottnar i behovet av ett gemensamt

förhållningssätt till den värdegrund som skolan vilar på, via styrdokumenten. Detta

anser vi vara i det närmaste nödvändigt för elevernas välbefinnande. Inspirationen

till innehållet i denna uppsatts har kommit ur en konferens, som vi besökte, gällande

de etiska dimensionerna av lärares yrkesspråk, i Norrköping den 8/10 2009.

1.1 Syfte
Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera vad skolans styrdokument säger om

arbetet med etik och värdegrund i skolan samt att undersöka hur två verksamma

lärare i kommunikationen förmedlar den gemensamma värdegrund som skolan vilar

på. Vi vill även undersöka om det finns någon skillnad mellan de två pedagogers, som

vi följt, åsikter om vikten av etik och värdegrund i skolan. Vidare är syftet med denna

undersökning att se om etik och värdegrundsfrågor har en given plats i lärarens



5

kommunikation med eleverna och hur läraren ser på vikten av ett medvetet

förhållningssätt därtill.

1.2 Frågeställningar
 Vad säger styrdokumenten om frågor kring etik och värdegrund?

 Hur framträder etik och värdegrundsfrågor i lärarens kommunikation med

eleverna?

 Finns det någon skillnad mellan de två pedagogernas sätt att förmedla etik och

värdegrundsfrågor till eleverna?

 Förmedlar läraren etik och värdegrundsfrågor på ett medvetet eller ett omedvetet

sätt till eleverna?

1.3 Uppsatsens disposition
Den här uppsatsen är en undersökande uppsats om kommunikativa aspekter på etik

och värdegrund i undervisningen.

I kapitel 2 har vi refererat till relevanta skriftliga källor i syfte att förankra resultat

och diskussion. I kapitel 3 ger vi en beskrivning av vad och varför vi anser vårt val av

metod vara gångbart samt vårt etiska ställningstagande till metodvalet.  I kapitel 4

presenteras resultatet i denna undersökning som dels består av det som förespråkas i

de styrdokument som skolan ska förhålla sig till samt genomförandet av den

undersökning som vi gjort. Arbetet avslutas med en diskussion som ligger under

kapitel 5, där resultatet utvärderas och diskuteras. Vi har även en avslutande del,

under kapitel 6 där låter vi våra egna erfarenheter och åsikter komma till tals.

2. Tidigare forskning

2.1 Forskning om vikten av etik- och

värdegrundsfrågor
Kennert Orlenius (2001:22-24) skriver om hur en expertgrupp i början av 1990-talet,

på uppdrag av Skolöverstyrelsen, skulle avgöra frågan huruvida det skulle finnas

utrymme för etik som ett eget ämne i undervisningen eller inte, i de kommande
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styrdokumenten.  Resultatet av detta tredagarsseminarium blev som vi kan läsa i

läroplanen ovan att etik och värdegrundfrågor ska genomsyra hela undervisningen i

skolans alla ämnen och alltså inte ha ett speciellt utrymme med en egen kursplan.

Orlenius(2001) ifrågasätter detta med argumenten att detta orsakar obalans i skolans

huvudsakliga uppdrag, genom att ämneskunskaper prioriteras då verksamhetsmålen

främst sätter fokus på kunskaper och färdigheter medan samhällets grundläggande

värderingar endast återfinns i de allmänna delarna av läroplanen. Detta trots att

skolan i mycket större utsträckning fungerar som en social mötesplats för många

elever än som kunskapsbyggande arbetsplats, enligt Orlenius (2001). Som

utvecklingen ser ut med ett allt mer individanpassat samhälle kommer etik och

värdegrundsfrågor att behöva allt större utrymme i undervisningen men även i skolan

som den sociala mötesplats den är menar Orlenius (2001).

     Enligt Gunnel Colnerud & Kjell Granström (2002:155-157) kan man se på lärarens

ansvar med speciella yrkesetiska aspekter, vilka skiljer sig från allmänna etiska

dilemman. Detta handlar om en professionell särställning av pedagogens

yrkesuppgifter med anledning av att man kan se på lärarens uppdrag ur två

synvinklar det ena är hur man bemöter eleven, det andra är ansvaret över vad

eleverna lär sig. I en studie som författarna har gjort framkommer det att det i första

hand är i bemötandet av eleverna som de stora etiska frågeställningarna uppkommer.

Problematiseringen med detta ligger i den makt som läraren har över sina elever och

även till viss mån över deras föräldrar menar Colnerud & Granström(2002). Vad en

lärare har rätt att göra gentemot sina elever i sin yrkesutövning skiljer sig från vad

man skulle förvänta sig av denne i en privat ställning. Som lärare har man rättigheter

att kritisera, värdera och korrigera elevernas beteenden offentligt. Läraren

bestämmer över sina elever, var de ska sitta om de får dricka vatten, vilka de ska

samarbeta med, i grupp eller individuellt. Även över elevernas och deras föräldrars

fritid bestämmer läraren till viss mån, genom de hemuppgifter/läxor som delas ut.

Men kanske den mest avgörande faktorn som läraren har makt över är det klimat

som råder i den klass som eleverna ska vistas i hela dagarna.

     Marianne Dovermark (2004:97) menar att arbete med etik i skolan handlar om att

befästa den viktigaste egenskapen som skiljer människan från djuren, förmågan att

känna inlevelse och empati för våra medmänniskor. Som pedagoger har vi ett stort

ansvar att vara medvetna om vår yrkesetiska situation. De grundläggande idéer och
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värderingar som vi bär på, för vi onekligen vidare, vilket får konsekvenser för

eleverna.

2.2 Läraren som gestaltare av värdegrunden som

skolans fundament
Kjell Granström (2003: 179-206) redogör för forskning inom skolutveckling då han

beskriver och exemplifierar de tre olika rollbegrepp som han menar existerar inom

läraryrket. Enligt författaren finns det roller i klassrummet som går att jämföra med

att spela roller inom teatern men att roller i klassrummen i större delar handlar om

dynamik och måste uppmärksammas av dem som besitter dem. Granström (2003)

skriver att det finns tre olika socialpsykologiska roller som lärare kan inneha. Dessa

kallar han, de strukturella, de interaktionistiska och de systemiska rolltagarna.

      De strukturella rollerna säger Granström (2003:182-184) är de vanligast

förekommande rollerna bland skolans lärare. De här rollerna fungerar efter en given

funktion, alla vet vad som förväntas av dem. Här finns skyldigheter, som att se till att

eleverna faktiskt lär sig något samt rättigheter, som att tillrättavisa sina elever vid

dåligt uppförande.

     De interaktionistiska rollerna menar Granström (2003:184-186) skapas däremot i

samspel med andra. Här finns inga givna mönster eller uppgifter för rollen.

Dessutom handlar de interaktionistiska rollerna om att ta för sig, en slags hierarki

där deltagarna själva får skaffa sig en maktposition. I detta system är mobbing ett

förekommande fenomen. I det sociala samspelet förekommer i vissa fall,

hackkycklingar, översittare och medlöpare. En lösning att motverka mobbing är just

att upplösa det interaktionistiska mönstret menar Granström (2003:186).

      Det sista rollsystemet är de systemiska rollerna där individer, uppgifter och

funktioner är sammankopplade med varandra. Nyckelordet här är funktion, där var

och en utför sina uppgifter i ett samspel med andra. Arbetslagstänkandet är uppbyggt

efter systemiska roller, där ett rationellt och målinriktat arbete gynnas, menar

Granström (2003:187-189). Genom att de systemiska rollerna bygger på samspel och

lyhördhet finns möjligheter att snabbt agera vid eventuella problem.

     Då det gäller att hantera etik och värdegrundsfrågor, skriver Granström

(2003:190-192) att dessa roller har olika sätt att handskas med fenomenet. De

strukturella rollerna menar att lärarnas fackliga organisatorer har enats om en
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gemensam kod för lärarna dvs. lärarnas yrkesetiska råd. Dessa regler anger vilket

förhållningssätt som generellt ska råda inom läraryrket och dessa ska följas skriver

Granström (2003:190-191).

     Inom de interaktionistiska lärarrollerna menar Granström (2003:191) möter

läraren upp etik och värdegrundsfrågorna efter den situation som uppstår. Läraren

fungerar oftast som åklagare som redogör för sin inställning, eleven får oftast rollen

som anklagad eller som offer.

     Lärare som innehar en systemisk rollsättning arbetar tillsammans med frågor som

etik och värdegrund, menar Granström (2003:191-192). För att uppnå målen i

styrdokumenten arbetar man över ämnesgränserna för att markera allvaret i frågan.

Om någon lärare mot förmodan skulle handla på ett icke önskvärt sätt, täcker laget

upp och rättar till misstaget. Det är särskilt viktigt med ett enat förhållningssätt i

lärarkollegiet gentemot eleverna. Det är inte lika viktigt vem i kollegiet som ansvarar

för vad enligt Granström (2003:191-192).

     Birgitta Kimber (2005:94) förespråkar ett arbetssätt vilket leder fram till det

ultimata klassrumsklimatet, vilket författaren hävdar är där alla elever trivs och lär

sig bäst. Det stora ledordet är trygghet, enligt Kimber (2005:94) och det finns många

sätt att arbeta för att finna trygghet i en grupp. Ett sätt är att arbeta effektivt med

sociala och emotionella färdigheter. Den huvudsakliga uppgiften blir att lära känna

varandra i gruppen och genom detta ökar förståelsen för varandra, man lär sig

samarbeta och får på så vis ökad sammanhållning i klassen. Sådana lära-känna-

övningar borde man enligt Kimber(2005:94) lägga minst 1-2 lektionstimmar/vecka

på, ofta kallas dessa lektioner för livskunskap. Då tryggheten och samspelet i gruppen

stärks, ökar potentialen för all inlärning.

     Christer Stensmo (2008:27-28) beskriver ett begrepp för lärandet som sker

utanför den kognitiva processen och som handlar om det sociala lärandet.

Benämningen var i bruk redan 1968 och kallas den dolda läroplanen. Det handlar om

regler som att lära sig sitta stilla, vänta på sin tur, om att tala när man fått ordet och

om sociala hierarkier i klassrummet. Detta lärande sker mer eller mindre medvetet

och handlar i stora delar om att eleverna själva bildar hierarkier i klassrummet såsom

outtalade vinnare och förlorare som blir populära respektive impopulära i

kamratgruppen. De populära eleverna blir informella ledare vid sidan om den

formella ledaren (läraren) och kan orsaka konkurrens dem emellan. Något som ofta

inte är synligt för läraren enligt Stensmo (2008:27-28)
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2.3 Etik och värdegrundsfrågor - ur ett historiskt

perspektiv
Under 1800-talet var skolans roll att fostra studenter mot de religiösa och moraliska

värden som rådde i dåtidens samhälle. Kennert Orlenius (2001) beskriver hur

livsvisdomsord kunde förmedlas till barn genom som ”Reglor huru ett barn skall

förhålla sig i skolan”. Med dessa regler ville skolverksamma ledare förmedla fostran

till kristet levnadssätt. Reglerna kunde tydas som följer:

- Sök alltid efter att först kunna lexorna, så att ingen af dina kamrater går förbi dig och

du då blir nedflyttad eller får sitta efter, hvilket skulle vara för dig en stor skam…

Sitt ej och bliga hit och dit i skolrummet, icke gäspa eller sträck dig, sväng ej med

armarna eller lägg dem på din kamrats axel, lek ej med fingrarna. Kommer någon

person in i skolrummet, stig upp och buga dig, sätt dig genast ned igen och gör hvad du

skall och se ej vidare på honom, utan om läraren gifver dig löfte därtill… När du går till

eller ifrån skolan, så skrik icke, eller för något oväsen med dina kamrater eller om du

möter någon; tala heldre om för hvarandra hvad som är lärdt i skolan om dagen. Det är

roligare än skrika och knuffas, och tänk så vackert det är att gå tyst och stilla (K.

Orlenius, 2001:47)

Orlenius (2001) skriver att det som var ett centralt mål i dåtidens skola var att

eleven fostrades till att följa de regler som gällde i vuxenvärlden. Barnet skulle aldrig

ifrågasätta detta, utan lära sig att lyda. Lydnaden skulle framförallt bottna i de kristna

fundament skolan vilade på.  Skolan övervakades och leddes av präster och

skolbyggnaden låg i närheten av kyrkoherdens bostad för att underlätta dennes

uppsikt över skolan.

     Orlenius (2001:49) beskriver hur läraren och skolan sågs som kyrkans förlängda

arm fram till 1842 års folkskolestadga. Vid det här laget hade samhället börjat skönja

ett större behov av läskunniga i ett samhälle där nya idéer började utvecklas.  De

kristna normerna och värderingarna hade fortfarande en stor plats, men det fanns

många situationsbetingade orsaker som bidrog till vad skolans uppdrag skulle

omfattas utav.

     Detta omformande av skolan som ett led i den industrialisering som pågick bidrog

till en omvändning av folkskolans roll i samhället. Folkskolan blev en viktig del i att

skapa goda sociala förutsättningar och ge möjligheter, även till dem som tillhörde de

fattigaste i samhället. Fortfarande ville det kyrkliga samfundet bestrida den reform
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som inletts ifråga om 1842 års folkskolestadga på grund av att dessa ansåg att detta

var ett hot mot det fundament skolan så länge hade vilat på. De kyrkliga fortsatte att

inneha inflytande över skolans utformande i fråga om att reproducera samhällets

normer och värderingar.

     Mer och mer utvecklades skolan till en institution som skulle ge eleven målinriktad

kunskap som i sin tur gav möjligheter i form av t. ex en utbildningsplats eller ett

arbete, skriver Hans Lagerberg (2007:226). Lagerberg (2007:227) talar om att den

kunskapsförmedling, vilken skett i skolan, varit kunskap som tagits förgiven och som

lärts ut under lång tid.  Läraren ägde kunskapen och skulle vidareföra den till eleven,

att kunskapstillägnan är något sociokulturellt betingat har sällan tagits hänsyn till

tidigare.  Lagerberg (2007:228) hänvisar till utvecklingspsykologiska och teoretiska

perspektiv, där bland andra Lev Vygotskij och John Deweys teorier om

kunskapstillägnan får stor betydelse.

2.4 Teorier ur ett sociokulturellt perspektiv
John Dewey (1859-1952) är en teoretiker och pionjär som undersökt förhållanden

och villkor inom ramen för utvecklingen av utbildningens villkor under förra

sekelskiftet . Dewey har haft starkt inflytande i fråga om utbildningens uppgift att

förmedla demokratiska värden. Dewey talar främst om människan som, genom att få

delta i olika sammanhang som reflekterar olika samhällsaspekter, anpassningsbar

och någon som mognar och ökar sin insikt organiskt. Detta är bidragande faktorer

som främjar en förmåga att delta och ta ansvar. Än idag är Dewey en viktig

inspirationskälla i fråga om såväl pedagogisk teori som det praktiska pedagogiska

arbetet.

     Dewey (1997) beskriver sina tankar kring området utbildning och kommunikation.

Han hävdar att samhällets utveckling sker i överföring och i kommunikation, att

referensramar formas genom mål, önskningar, föreställningar och kunskap. Dewey

(1997:38) talar om att kommunikationen inte kan överföras som ”tegelstenar”, utan

måste befästas i social, emotionell och intellektuell samförståelse vilken sker i till

exempel respondens på förväntningar och krav. Han menar att all typ av

kommunikation, genom det verkliga sociala livet, är bildande. Genom den utvidgas

och förändras erfarenheter. Med detta vill Dewey säga att vi, på ett eller annat sätt,

alltid påverkas av den kommunikation som sker i sociala sammanhang(1997:38-39).
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Vidare talar Dewey (1997:40) om betydelsen av att dela de egna erfarenheterna med

andras för att de, på ett förnuftigt sätt, skall formas till en gemensam förståelse kring

dessa. Han anser att fantasin har enorm betydelse ifråga om att införliva någon slags

förståelse kring det som yttras. Deweys slutsats är alltså att: Undervisning och

lärande är inte det enda som krävs för en god bildande utveckling, utan även det

sociala livet – att leva tillsammans - är en betydande faktor för bildning. Genom det

sociala livet utvecklas och belyses erfarenheter och fantasin berikas och stimuleras.

Dewey talar om att genom det liv vi lever tillsammans föds ansvarstagande,

noggrannhet samt att liv ges åt tal och tanke. Enligt Dewey är de sociala processerna

ytterst betydelsefulla för att uppnå den ordning och form som god kommunikation

kräver (1997:40).

Lev Vygotskij levde 1896-1934. Trots sin korta karriär som utvecklingspsykolog

kom denne man att bli en ledande förespråkare inom det kognitiva perspektivet.

Hwang & Nilsson(2003: 48-49) skriver att Vygotskij, med sina forskningar om barns

utveckling, kunnat se att barn aktivt utvecklar sin förståelse genom det sociala och

kulturella sammanhang det ingår i. Enligt Hwang & Nilsson (2003: 48-49) anser

Vygotskij att barnet utvecklar sin förmåga att möta, tolka samt hantera sin omvärld

genom språkliga samspel. Detta såg Vygotskij som människans främsta verktyg.

Språket tillåter barnet att frigöra sig, både i konkreta samtal med andra och i den inre

dialogen. Detta bidrar till att tänkandet utvecklas och värderingar formas. Hwang &

Nilsson (2003: 49) skriver att Vygotskij kom att intressera sig för begreppet

metakognition. Detta innebar att undersöka hur barn blir medvetna om hur de,

genom sitt tänkande, utvecklar sin förmåga att lösa problem. Ungefär: genom att

tänka på sitt tänkande lär de att tänka. Vygotskij menar att utbildning och utveckling

är sammanfogade och att den vuxne står som föredöme i en proximal utveckling.

Vidare skriver Hwang & Nilsson(2003: 49–50) att Vygotskij hävdar att barnet

innehar en förmåga att överstiga hinder på egen hand, men att den vuxne är

handledare och stöttar och befrämjar barnets lärandeutveckling genom sina

medvetna strategier och sin erfarenhet. För Vygotskij handlar den proximala

utvecklingen om att läraren kan ställa frågor vilka bejakar barnets förmåga att tänka

logiskt och utveckla sina tankar, som till exempel: Vad är problemet?, Vad behöver du

för att lösa problemet? Hur kan jag hjälpa dig? Vidare skall läraren kunna ställa

följdfrågor och ge återkoppling på det som sker som till exempel: Detta är vad som

händer…Vad tror du kommer att ske om….?
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2.5 Språklig medvetenhet i mötet med barnet
I detta avsnitt kommer vi att betona vikten av en förståelse för hur språkandet är en

tillgång i processen att möjliggöra för varje individ att inta en roll i som medborgare

av ett demokratiskt samhälle. Lärarens roll är oerhört viktig i fråga om att skapa goda

förutsättningar för att barn skall få utvecklas i en trygg miljö där kommunikationen

präglas av respektfullt och etiskt bemötande och där kunskap får en mening för alla

och en var.

     Louise Bjar & Caroline Liberg (2003:18) belyser betydelsen av kommunikationen

som ett verktyg som skapar mening. Detta är faktorer som gör att vi förstår det liv vi

lever tillsammans. Genom att samspråka ingår vi i en mängd olika meningsskapande

sammanhang.  Bjar & Liberg (2003:19) beskriver hur olika uttrycksformer är högst

betydelsefulla ifråga om att ge möjligheter för alla barn att utveckla sin

kommunikativa förmåga, framförallt talar dessa författare om tal- och

skriftspråksutvecklingen som mycket relevant. Genom att samspråka kring teman

som bygger på olika individers intresse och språkliga system kan vi underlätta för en

god utveckling. Med språkliga system menas att vi använder olika koder, med

avseende på olika val som görs på t. ex text-, sats-, ord- och ljudnivå.

     Genom det vi samtalar om skapas ny mening. Bjar & Liberg (2003:19) menar att

uttrycksformer, yttranden och språkliga sammanhang står i ett dialogiskt förhållande

till varandra. Meningsskapande är i ständig rörelse och kunskap omvandlas,

återskapas och nyskapas hela tiden.

     Vidare skriver Bjar & Liberg (2003:20) att, när vi ingår i språkliga sammanhang

utvecklar vi vårt tänkande och vår förståelse för det som sägs. Vi utvecklar även vårt

omvärldsperspektiv. Ur ett biologiskt perspektiv beskriver författarna hjärnans

förmåga att lagra kunskaper genom konnektiva nätverk. Tänkandet har stor betydelse

och stimuleras och utvecklas kontinuerligt.

     Genom de olika sammanhang vi ingår i formas vi. Vi tilldelas olika roller och får

olika status, således utvecklar vi en förståelse för oss själva. De språkliga

sammanhang, mänskliga möten och relationer har stor betydelse för hur vi, som

vuxna hanterar språklig samvaro menar Bjar & Liberg (2003:20)

     Av Bjar & Libergs (2003:17-27) forskning att döma har samspråkandet en oerhörd

betydelse för hur vi utvecklar kunskaper, vårt tänkande samt våra identiteter . I

samspel med andra människor formar vi normer och värderingar om hur vi bör vara
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och förhålla oss till varandra i olika situationer. Genom samspråkandet utvecklas

kulturer och utanför dessa skapas subkulturer där vi känner samhörighet utifrån vårt

eget handlingsmönster, vår egen kultur, vårt språk och vår existens. Vi är hela tiden

med och skapar, förändrar och är bärare av de språkliga sammanhang och de

kulturer vi lever i (2003:20).

     Det är genom språkandet som vi utvecklas till språkande människor. Genom

språkandet blir vi en del av det samhälle vi lever i. Bjar & Liberg (2003:17-27) talar

om behovet av att barnet får använda språket för att främja en god lärandeutveckling.

     Bjar & Liberg (2003:17-27) talar om olika vägar i interaktionen med barnet. Vuxna

är förebilder som lägger grunden till och bjuder in till konversationen, i denna kan vi

skapa förutsättningar för barnet att våga språka. Svårigheter, vilka den vuxne kan

stöta på, är att få med alla barn. Bjar & Liberg(2003:17-27) belyser vikten av att

barnet får känna sig accepterat som samspråkare och ser sig själv som en av flera

aktiva deltagare i språkande situationer. Författarna betonar även ett flexibelt

förhållningssätt ifråga om att slussas in i språkande, det ena sättet utesluter inte det

andra.  Barn innehar olika erfarenheter av samspråkande, vissa kan bygga vidare på

tidigare erfarenheter medan andra behöver mer riktade samtal i mindre grupp eller

ensamma med vuxna. Den vuxnes förståelse och kunskaper om att kunna anpassa sitt

sätt att bemöta olika sätt att språka är högst relevant för att främja en utveckling där

alla barn tillgodoses. Detta är, enligt Bjar & Liberg(2003:17-27), ytterst väsentligt när

det gäller att stödja en process som skall gynna barnen att utveckla sitt språkande.

Bjar & Liberg (2003:17-27) talar om att språket ger oss möjlighet att förstå andra

människors tankar, deras uppfattningar om världen och sätt att se på tillvaron.

3. Metod
Vi har främst använt oss av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, när

vi valt att undersöka hur det står beskrivet hur arbetet med etik och

värdegrundsfrågor ska se ut i skolan i dag. Vi har använt forskningsbaserad litteratur

som forskningsbakgrund i arbetet för att fördjupa vår studie. Som material har vi

använt oss av en genomförd observation i en klassrumssituation samt två intervjuer

med verksamma pedagoger. Detta för att ta del av vilka uppfattningar som råder till

förhållningssätten gällande etik och värdegrundsfrågor i förhållandet till

styrdokumenten och om det finns någon skillnad mellan pedagogerna.
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     Vår forskning har vi medvetet riktat mot det som Christer Stensmo (2002: 15-16)

beskriver som en hermeneutisk vetenskaplig tolkning, med detta menas att det

material vi har använt oss av har vi försökt att sätta in i ett sammanhang. Genom att

placera in materialet i en miljö som är både historisk, social och kulturell kontext

gynnas materialets tolkning. Detta är till fördel menar Stensmo (2002:15-16) när man

skriver inom humanvetenskapen som utgår från människans livsmål och värderingar

vilket vi anser oss göra. Vi har funnit att det finns en hel del tidigare forskning i

ämnet samt mycket som är skrivet på empiriska grunder.

     Vi har arbetat med det som Martyn Denscombe (2000:204-207) menar med en

kvalitativ ansats. Vi är i och med detta medvetna om att med den begränsade

omfattning som denna undersökning har kommer inte resultatet att få någon

omfattande vetenskaplig förankring. Vi är även av den uppfattningen att delar av våra

frågeställningar inte är så lätta att nå ett vetenskapligt resultat omkring. Denna

rapport har kommit att bli en beskrivande rapport då vi försöker ta tillvara

verksamma lärares tidigare erfarenheter samt vetenskaplig forskning som avgörande

för tolkningen av resultatet. Vi genomför en småskalig forskning och orden i stället

för siffrorna blir huvudsakliga hjälpmedel vid analysen av våra frågeställningar. Vi

har valt det som Denscombe (2000:204-207) menar med ett holistiskt

förhållningssätt i denna uppsats vilket innebär att placera in ämnet i ett

sammanhang, före det specifika och utpekande. Vi har medvetet haft ett öppet

förhållningssätt till denna forskning och inte en förutbestämd utgångspunkt.

I enlighet med vad Stukat(2005:49) skriver valde vi att genomföra en observation

som skulle ta reda på vad personen, en pedagog under en livskunskapslektion,

faktiskt gör i en viss situation och inte bara vad hon säger att hon gör. Resultatet av

vad vi såg kunde vi sen utveckla och använda som underlag till frågor under

intervjuerna. Denna observation kan klassas som en vanlig och osystematisk

observation, där observatören befinner sig i bakre delen av klassrummet och noterar

vad som sker i form av ett löpande protokoll. Målet med detta är endast att

uppmärksamma lärarens val av metod i sin undervisning. Vi var under analysen av

detta medvetna om att läraren var uppmärksam på att vi observerade henne och att

detta kan ha påverkat hennes agerande.

     Då det gäller att försöka svara på våra frågeställningar har vi även använt oss av

två intervjuer samt en observation. Vi har valt två pedagoger med olika lång

erfarenhet i yrket eftersom vi även valt att se på det historiska perspektivet på vår
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frågeställning. Intervjuerna är vad Stukat (2005:38-39) beskriver som strukturerade

intervjuer. Vi hade ett fast intervjuschema där frågornas formulering var planerade

utefter en förutbestämd ordning så att svaren skulle bli så konkreta som möjligt.

Detta med anledning av att vi lättare skulle kunna jämföra svaren med varandra. Vårt

mål var att svaren skulle vara entydiga och lätta att tolka. Nackdelen med detta var

dock att det inte blev något utrymme till oförutsedda följdfrågor. Vi har i

diskussionskapitlet kopplat ihop dessa frågor med styrdokumenten samt till delar i

forskningsbakgrunden som belyser samma frågeställningar.

     Tidigare forskning har bland annat bestått av en avhandling utgiven av

myndigheten för skolutveckling kallad Förändring av roller och arbetsrelationer i

Skolutvecklingens många ansikten av Kjell Granström (2003). Övrig litteratur består

annars av kurslitteratur riktad till verksamma personer inom skolan. Genom att vi

försöker föra en genomgående diskussion i uppsatsen och som motiveras i

resultatdelen hoppas vi kunna nå upp till det validitetskrav som den kvalitativa

forskningen uppmärksammar.  Beträffande tillförlitlighet i den kvalitativa

forskningen beskriver Denscombe (2000:250) vikten av ifrågasättandet gällande

forskningsinstrumentet som ofta kan färgas av forskarens eget ”jag”. Detta tolkar vi

som att risken är att forskningen kan påverkas/präglas av den som forskar. Till

problematiken tillkommer att det ämne vi har valt bygger på erfarenheter och

ifrågasättanden som vi gjort och känslomässigt påverkats av under vår utbildning och

att det är lätt att låta resultatet färgas av våra åsikter. Vi är medvetna om vad det

innebär och hoppas att vi kan undvika detta genom att låta en tydlig medvetenhet

genomsyra hela uppsatsen med det som Denscombe (2000:250) föreslår, att ha en

tydlig beskrivning av hur forskningen bedrivits det vill säga en väl utarbetad

metodbeskrivning.

3.1 Etiskt ställningstagande
Gällande den etiska aspekten på observation samt intervjuer anser vi att

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning, (2004), är en nödvändighet att ta del av och att följa. Vi har informerat

våra informanter att vi noggrant läst igenom och arbetar utifrån Vetenskapsrådets

forskningsetiska principer gällande:
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1 Informationskravet som innebär att vi talar om i vilket syfte vi tänkt använda oss

av observationen och av intervjuerna och att det är absolut frivilligt att ställa upp

och svara på våra frågor.

2 Eftersom inte vår observation eller någon av intervjuerna inkluderar någon

person som är minderårig har vi inte behövt hämta samtycke i enlighet med

Samtyckeskravet för minderåriga. Informanterna har givetvis också blivit

tillfrågade om samtycke till att delta i enlighet med individskyddskravet.

3 Konfidentialitetskravet innebär att vi inte kommer att lämna ut några uppgifter i

rapporten som kan härleda till och informanternas identitet.

4 Nyttjandekravet innebär att det som sägs i intervjuerna endast kommer att

användas till forskning. I vårt fall för att komplettera materialet utöver de

skriftliga källor som vi använt oss av.

4. Material
Som material i vår undersökning har vi valt att undersöka vad de grundläggande

styrdokumenten för det obligatoriska skolväsendet säger angående etik och

värdegrundsfrågor. I detta ingår läroplanen för det obligatoriska skolväsendet,

förskoleklassen och fritidshemmen(Lpo94), skollagen, yrkesetiska principer för

lärare samt FN:s barnkonvention.

     Vi har också valt att undersöka hur man arbetar med etik och värdegrundsfrågor

på en mindre F-5 skola. Skolan som ligger i en liten kommun, har valt att arbeta med

livskunskap som ett specifikt ämne i skolan. De pedagoger vi intervjuat, varav vi även

observerat den ena, ansvarar för arbetet med att planera samt undervisa i detta

ämne. Dessa pedagogers åsikter om vikten av en medvetenhet kring etik och

värdegrundsfrågor har senare varit betydelsefullt i vår diskussion.

      Observationen vi valt att genomföra skedde under en 40 minuter lång lektion. Vi

valde att sitta i bakgrunden och föra anteckningar kring vad som sades. Anteckningar

fördes över vad både läraren och eleverna sade. Vid detta lektionstillfälle satt eleverna

på golvet i en cirkel och läraren satt på en mindre stol i cirkeln. En möblering som

bjöd in till en trevlig samtalsstund. Genom det samtal som pågick under lektionen

kunde vi observera lärarens och elevernas kroppsspråk samt tyda elevernas

reaktioner på lärarens frågor. Vi valde därmed att inte prata med eleverna i

efterhand, utan valde att analysera den information vi fått under observationen.
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   Vi valde att inte belysa det tema informanten haft lektion om, utan samtalade om

informantens uppfattning om lärarens roll ifråga om att förmedla etik och

värdegrund i undervisningen.

Samma frågor delgavs den andra informanten. Denna informant har varit med och

planerat ämnet Livskunskap på skolan. Frågorna delgavs i samband med intervjun

som pågick i ungefär 50 minuter. Båda intervjuerna spelades in för att sedan

användas som underlag för sammanfattning.

5. Resultat
Resultatet av vår undersökning bottnar dels i vad styrdokumenten säger angående

etik och värdegrundsfrågor, dels i vad som gjordes och sades i observation och

intervjuer med verksamma pedagoger.

5.1  Vad säger styrdokumenten om att arbeta med

etik- och värdegrundsfrågor?
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom och analysera vad styrdokumenten för det

obligatoriska skolväsendet säger angående etik och värdegrundsfrågor. Detta för att

belysa och tydliggöra vad lärare uppmanas till i deras yrkesgärning.

5.1.1 Lpo 94 – Skolans värdegrund och uppdrag
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet presenteras det som skolans uppdrag

att fostra eleverna i skolan enligt:

– Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas

                 lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.

                 Skolan skall förmedla det mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma

                 referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex

                 verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdig-

                 heter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är

                 också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och

                 förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Språk, lärande och

                 identitetsutveckling är nära förknippade. (Lpo94:5)
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Dessutom ska grundläggande värden förankras i:

- den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism (Lpo94:3)

Med detta menas de grunder och värden som överensstämmer med det som övriga

samhällets värdegrund vilar på dvs.:

- Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta (Lpo94:3)

För att komma dithän är det pedagogens ansvar att uppmuntra egenskaper hos elever

så som

- rättkänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (Lpo94:3)

I läroplanen står det uttryckligen att det är skolans ansvar att mellan eleverna:

- främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse (Lpo94:3)

I och med detta textavsnitt poängteras att skolan ska se till den enskilda elevens

rättigheter bevakas genom att:

- Ingen skall i skolan utsättas för mobbing (Lpo94:3)

Däremot så har inte etik någon särskild plats bland ämnena i skolans undervisning

utan skall genomsyras i all undervisning som det står här:

- Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan.

Perspektivet skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga

att göra personliga ställningstaganden(Lpo:6)

Som en didaktisk fingervisning uppmanas pedagogen att bemöta motsättningar med:
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- kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Lpo94:3 )

På demokratiska grunder är det dessutom viktigt att påvisa att

- Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram,

- Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i

denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem (Lpo94:4)

- Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska

värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer (Lpo94:5)

Sammanfattningsvis skall skolan främja en utveckling där eleven fostras till att leva

och verka i vårt demokratiska samhälle. För att möjliggöra denna utveckling skall

undervisningen se till att eleverna får den kunskap varje människa behöver för att

delta i ett samhälle. Genom språk och lärande skall eleverna utveckla sin förmåga att

granska fakta kritiskt och inse konsekvenser av handlingar och på så vis utveckla sin

identitet.

Läraren skall uppmuntra till rättkänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande för

att skapa förståelse för de grunder och värden vilka samhället vilar på.

       Skolan skall vara öppen för olika uppfattningar och elever skall ges möjlighet att

utrycka dessa. Elever får aldrig utsättas för kränkande behandling. All undervisning

skall ske under demokratiska former och skall genomsyras av ett etiskt perspektiv.

5.1.2 Mål och riktlinjer
Genom mål och riktlinjer gällande de normer och värden som skolan ska arbeta och

stå för förtydligas att:

- Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling

(Lp094:8)

Inom den önskade kvalitetsutvecklingens Mål att sträva mot inom området för

normer och värden uttrycker texten bl.a. att skolan skall sträva mot att varje elev:

- respekterar andra människors egenvärde,
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- tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar

till att bistå andra människor(Lpo:8)

Alla som arbetar inom skolan har enligt läroplanen riktlinjer att följa. Här står bl.a.

att:

- Alla som arbetar inom skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller

grupper och visa respekt för den enskilda individen och i det dagliga arbetet utgå från ett

demokratiskt förhållningssätt.(Lpo:8)

Läraren har utöver detta fem särskilda riktlinjer som åligger denne i arbetet med

normer och värden med eleverna. Läraren skall:

- klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess

konsekvenser för det personliga handlandet,

- öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

- uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att

förebygga och motverka alla former av kränkande behandling,

- tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen och

- samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och regler

som grund för arbetet och för samarbete(Lpo:9)

Mål och riktlinjer är ett förtydligande med formuleringar som förstärker läroplanens

innebörd och minskar riskerna för misstolkningar. Det står att skolan aktivt ska vara

med och påverka så att eleverna känner att de omfattas av samhällets gemensamma

värdegrund och detta ska komma till uttryck i det dagliga arbetet med eleverna. Med

andra ord ska undervisningen inkludera ett praktiskt arbete med dessa frågor varje

dag och under många olika tillfällen. Läraren har utöver övrig personal inom skolan

ett särskilt ansvar när det gäller arbetet med normer och värden vilket klart redovisas

i lärarens särskilda riktlinjer. Bland annat innebär detta för läraren att samarbeta

med hemmen i elevernas fostran och att vidta nödvändiga åtgärder för att motverka

alla former av kränkande behandling.
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5.1.3 Skollagen – 1:a kap Allmänna föreskrifter
Enligt skollagen förpliktigas dem som arbetar och verkar inom skolan till följande:

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska

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

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

1. främja jämställdhet mellan könen samt

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

beteenden (Lag 1999:886)

I enlighet med Skollagen (2006:67) krävs det av skolorna att arbeta med att främja

likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande handling

(Skolverket 2007).

5.1.4  Yrkesetiska principer för lärare
Lärarnas fackliga organisationer, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har

sammanställt yrkesetiska principer för lärare och bildat en organisation som heter

Yrkesetiska rådet. De menar att det krävs och förväntas av lärare att inta

gemensamma värderingar och etiska ställningstaganden utifrån dessa principer.  Det

yrkesetiska rådet skall fungera som ett stöd för att befästa och utveckla lärares etiska

plattform på varje skola. De yrkesetiska principerna är indelade i fyra block, nämligen

eleven alltid i centrum, läraryrket och den professionella yrkesutövningen, att

upprätthålla lärarens yrkesetik samt lärarens samhällsuppdrag.

www.laranasyrkesetik.se

5.1.5 FN:s Barnkonvention
Även FN:s barnkonvention hör till de styrdokument skolans personal är tvingade att

följa. Nedan följer ett axplock av de artiklar som berör etik och värdegrund. Texten i

artiklarna nedan är komprimerad och något förenklad i förhållande till originalet.

Artikel 2

Alla barn är lika mycket värda.

Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Inget barn får behandlas annorlunda på grund av sitt utseende, sin hudfärg, sitt kön, sitt språk, sin

religion och sina åsikter

www.laranasyrkesetik.se
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Artikel 3

De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst tänka på vad som är bäst för barnet

Artikel 12-15

Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn ska tillfrågas. Barns åsikter ska respekteras i alla beslut

som rör barnet; hemma, i skolan, hos myndigheter och domstolar

Artikel 28-29

Barn har rätt till att gå i skolan och lära sig sådant som är viktigt att kunna, t ex respekt för mänskliga

rättigheter och respekt för andra kulturer.

Artikel 42

Alla barn och vuxna ska känna till barnkonventionen. Barn har rätt att få information och kunskap om

sina rättigheter ( Barnkonventionen 20/11 1989)

 Detta styrdokument är internationellt och har undertecknats av alla FN:s

medlemsländer.  Precis som det står i artikel 42 är alla länder även skyldiga att arbeta

och se till att informera sina medborgare om vad barnkonventionen förespråkar.

5.2 Empiri
Detta avsnitt grundar sig på den undersökning vi har genomfört och bottnar i frågan

gällande hur etik och värdegrundsfrågor framträder i lärarens kommunikation med

eleverna.

5.2.1 Intervju med Sara. En sammanfattning
Vid denna intervju samtalade vi med den pedagog som varit med att utveckla och

utforma ämnet livskunskap på den här skolan. Denna pedagog, vilken vi väljer att

kalla Sara, är utbildad fritidspedagog sedan 1994 och har arbetat på den här skolan

sedan dess. Sara är även utbildad samtalspedagog, hon har ett tryggt och

inspirerande sätt att samtala om varför behovet finns att tydliggöra perspektiv på

värdegrundsfrågor i skolan. På den skola där Sara arbetar har man valt att ”plocka ut”

de värdegrundsfrågor som belyses i styrdokumenten och arbeta med dessa under

särskilda lektionstimmar på schemat och kallar dessa timmar just för, livskunskap.

Sara menar att detta ska vara ett förhållningssätt ur ett kollegialt perspektiv som skall

genomsyra all undervisning. Pedagogerna som arbetar med ämnet väljer ledord som

till exempel demokrati, respekt, jämlikhet, integritet, ansvar, trygghet och solidaritet
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och arbeta specifikt med dessa. Det kan vara mycket betydelsefullt i strävan efter att

uppnå målen att finna ett gemensamt förhållningssätt till värdegrundsfrågor på

skolan menar Sara.

        Sara upplever att samhällsförändringar har bidragit till att behovet av planerad

tid och undervisning om levnadsregler och samtal kring dessa har ökat de senaste

åren. Hon anser att behovet av uppmärksamhet har ökat, på både gott och ont. Till

exempel har censuren minskat och trakasserierna ökar i media - och datavärlden. Vi

lever i ett ständigt föränderligt samhälle där dagens vuxna får allt mindre tid över till

sina barn. Samhället ställer krav, man ska prestera och uppnå, ibland, vad som kan

tyckas vara orimliga mål och ideal. Detta, bekräftar Sara, skapar enorm stress hos

många barn. För att åstadkomma goda förutsättningar för att forma morgondagens

vuxna krävs ett förebyggande arbete som motverkar att fler och fler åtgärder behöver

sättas in.

        Att ha en väl utarbetad strategi för hur vi på bästa möjliga sätt kan fånga barnens

intresse för hur vi ska vara mot varandra är mycket viktigt, anser Sara. Till exempel

skall alla känna sig välkomna i skolan och för att uppnå detta tror man att det första

mötet som sker vid skolstarten är oerhört viktigt för att åstadkomma en ”vi-känsla”.

Genom att forma en ”vi-känsla” skapas goda förutsättningar för ett öppet klimat där

eleverna känner tillhörighet, kamratskap och vågar uttrycka sina åsikter. Sara menar

att lekens betydelse är ofrånkomlig i arbetet med elever i de tidigare åren i skolan och

att leken främjar så mycket positivt ifråga om barnens sociala utveckling.

      Sara berättar vidare att, något som skall reflekteras över varje dag är hur vi vill

vara mot varandra – att reflektera över våra olika attityder. Som lärare kan man välja

att införa belöningssystem som kan stärka eleverna i ”vi-känslan” samt upprätthålla

att till exempel regler tas hänsyn till. Med livskunskapens grovplanering i åtanke kan

läraren utforma den egna undervisningen så att den präglas av de etiska frågor som

finns i styrdokumenten. Till exempel har man, på skolan, valt att arbeta med rollspel

och värderingsövningar för att ge elever och lärare möjligheter att belysa de olika

känslor som upplevs på skolgården eller i klassrummet. Här är dialogen och samtalet

utgångspunkt. Elever och lärare kan gemensamt komma fram till lösningar där

utrymme finns för skiljaktiga meningar. Genom värderingsövningar får elever

möjligheter att ta ställning samt utveckla sina tankar. De skall också kunna ändra sin

åsikt därefter. Värderingsövningarna ger olika alternativa svar samt möjligheten att

uttrycka sin egen åsikt. Diskussioner i gruppen skall främja individens förmåga att
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utgå från sina personliga ställningstaganden. Barnens nyfikenhet och frågor skall

alltid bejakas och de skall också anförtros att ta ansvar. Genom temaarbeten kan

lärare till exempel konkretisera, förmedla och gestalta solidariska handlingar, vilket

bidrar till att elever utvecklar förståelse för sin egen del i ett större sammanhang.

          Barnombudsmannen (BO) skriver i Samtal med barn och unga (2004) samt i

krönikan Vuxnas attityder är viktiga om barn ska ha det bra (2008-08-25) att

denne i sitt arbete upplever att barn uttrycker att vuxna inte lyssnar till dem. Detta

refererar Sara till i sitt resonemang om att ge utrymme till diskussioner och dialoger i

klassrummet, på skolgården samt i kollegiala sammanhang. Inte minst är den

kommunikation som sker mellan vuxna oerhört viktig för att, som pedagog se sin del

i de kommunikativa mönster som finns på skolan. För att uppnå ett gott

samtalsklimat har kollegiet under pedagogiska forum, arbetat med Nonviolent

Communication- NVC- , stiftat av Marshall B. Rosenburg (Se bilaga2). Detta material

är ett metodikmaterial som utgår från att individer kan utveckla en förståelse för

språkets och attitydernas påverkan på kommunikationen. Modellen innebär att

kunna relatera till andra och utveckla empati i dialog med andra. Detta har stärkt

lärarlagen i det förebyggande arbetet med värdegrundsfrågor i skolan. Att skapa goda

relationer mellan lärare/lärare, elev/lärare och lärare/förälder är de mest betydande

faktorerna i att lyckas med detta arbete, som också främjar kunskapsutvecklingen hos

eleverna i en positiv riktning. Sara menar att strategier för hur vi närmar oss barnen

är oerhört viktiga att vara medveten om. Hon ser faror med att vuxna i barnens

närvaro ofta menar att det är fel på barnen och aldrig ifrågasätter sig själva. Det är

lätt att forma och lägga värderingar hos barnen. En fråga lärare borde ställa sig är,

menar Sara: öppnar jag barnet eller sluter jag barnet?

5.2.2. Observation av Gertruds lektion i ämnet

livskunskap. En sammanfattning
Ämne: Jämställdhet

Vid denna observation har vi undersökt pedagogen Gertruds interagerande med

elever i år 3 under en lektion i Livskunskap. Hon är utbildad förskollärare sedan

1992, men har ca 20 års arbetslivserfarenhet från arbetet som barnskötare innan

förskollärarexamen. Gertrud har arbetat på den här skolan sedan 1997. Hon arbetar

till stora delar i förskoleklassen samt som resurs i år 3.
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     Som inledning av lektionen väljer Gertrud att utgå från ett förutbestämt material

för att presentera och förklara begreppet jämställdhet. Efter genomgången vill

Gertrud lyfta fram frågor kring huruvida det finns skillnader på vem som skall göra

vad i samhället och i hemmet. Hon belyser områden som yrken, hemmets sysslor

samt vad som ses som manliga respektive kvinnliga övriga aktiviteter.  Exempel på

frågor som Gertrud ställer till eleverna är: Vem är det som diskar hemma? Brukar

pappa hjälpa till att städa? Brukar mamma meka med bilen? Om inte, skulle mamma

kunna göra det? Andra frågor som hon ställer är: Kan kvinnor arbeta som brandmän?

Varför/varför inte? Varför tror ni att det finns så få män som arbetar som lärare?

     Det som vi upplevde mycket tydligt under denna observation var, framförallt, hur

svårt eleverna hade att ge något gensvar till Gertrud. Frågorna var svåra för eleverna

att ta ställning till. Gertrud tog mycket samtalstid från eleverna då hon försökte få

dem att förstå vad hon menade. Eleverna delgavs ingen tid till att reflektera

gemensamt över dessa frågor utan verkade uppleva att de förväntades kunna svara på

dessa frågor.

         Under lektionen var Gertrud låst till frågorna hon hade ställt och eleverna

upplevdes känna en förväntan att kunna ge henne korrekta svar på dessa. Eleverna

svarade med korta svar: ”ja”,” nej”, ”mamma lagar inte mat” och ”pappa ligger på

soffan.

5.2.3 Intervju av Gertrud. En sammanfattning
Den här intervjun är gjord med samma person, Gertrud, som observerades i

föregående avsnitt. Intervjun är gjord i syfte att komplettera observationen i ämnet

livskunskap.

  Begrepp som respekt, trygghet, integritet, demokrati och solidaritet, ansåg

Gertrud vara viktiga utgångspunkter. På frågan om hur hon ser på sin roll att

undervisa om och förmedla värdegrundsfrågor menade Gertrud att detta var en av

anledningarna till att hon ansåg att detta var grunden till varför ”ungarna är här”.

       Vidare nämnde Gertrud även språkets förändring samt samhällsutvecklingen som

något som var svårt att bemöta och anpassa sig till. Gertrud ansåg att hon tillhör en

något äldre generation och detta kan ha inverkan på varför hon anser detta vara en

svårighet. Gertrud härrör fenomenet till den äldre fostran, som rådde under hennes

uppväxt under 1950-talet, vilken lärde barnen att uppträda enligt de kristna och

västerländska normer och värderingar vilka samhället vilar på. Gertrud talade om
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”Guds tio budord” som en reglerande funktion i dåtidens hem och skola. Det var inget

man, som barn, skulle ifrågasätta.

6. Diskussion

6.1 Diskussion av resultat
Av denna undersökning har vi konstaterat att läraren har en högst betydelsefull roll

och ett stort ansvar i fråga om att förmedla ett gott bemötande med respekt för

individers olikheter och att förankra detta är en komplexitet i lärarens uppdrag.

Styrdokumenten ger läraren riktlinjer för hur denne skall uppmuntra till att eleven

utvecklar egenskaper som rättkänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Vidare ansvarar skolan för att främja förståelse för andra människor och förmåga till

inlevelse. Skolan skall förmedla de grundläggande värden som överensstämmer med

samhällets värdegrund, som bland annat omfattas av nyckelord som integritet,

okränkbarhet, frihet, lika värde, jämställdhet och solidaritet. För att kunna

möjliggöra en förmedling av dessa grundläggande värden krävs ett medvetet och

reflekterande förhållningssätt hos läraren. Vi har valt att lägga upp denna diskussion

efter det material vi använt. Vi börjar med att diskutera styrdokumenten och tolka

innebörden av vad dessa säger angående etik och värdegrundsfrågor. Vidare kopplar

vi intervjuer och observation till tidigare forskning för att se ett samband ur en

vetenskaplig synvinkel. Vi diskuterar först språklig medvetenhet ur ett sociokulturellt

perspektiv, och därefter diskuterar vi lärarens ledarroll.

6.1.1 Styrdokumenten och etiska aspekter
Styrdokumenten leder pedagogen i dennas arbete och deras innebörd borde inte gå

att missförstå, anser vi. Läroplanen med dess mål och riktlinjer har konkreta

anvisningar att det ska arbetas med etik och värdegrundsfrågor i skolan. Skollagen är

en gällande lag, som ska beaktas med samma respekt som övriga lagar i samhället,

inte minst lagen om arbetet för likabehandling och mot diskriminering samt annan

kränkande behandling. De yrkesetiska principer som båda fackförbunden för

yrkesverksamma lärare har kommit fram till, överensstämmer med det som vårt syfte

med denna uppsats belyser. Nämligen vikten av en medveten hållning till etik och

värdegrundsfrågor, samt en strävan om att hitta ett gemensamt förhållningssätt till
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den komplexitet som ämnet innebär. FN:s barnkonvention är undertecknad för att

gälla och skydda barns rättigheter i hela världen, ett unikt styrdokument av sitt slag.

Behovet av att lyfta fram de etiska perspektiven är mycket relevant i dagens skola,

menar även Sara som är vår informant i den första intervjun. Barn delges massor av

intryck, vissa mer svårhanterliga än andra. Idealen har förändrats och läraren, i det

här fallet Sara, upplever att skolan har fått en alltmer fostrande roll. Vad är det som

gör att elever känner att vuxna inte ser dem eller hör dem? Det här har den här

skolan, vilken arbetar med livskunskap på schemat, tagit fasta på och den orsaken

ligger till grund för det progressiva arbetet. Det är även det som Orlenius (2001:22-

24) samstämmer i när han belyser vikten av att sätta etik och värdegrundsfrågor på

schemat. Han menar som vi tidigare nämnt att det råder en obalans i skolans

uppdrag då kunskaper om samhällets grundläggande värderingar endast återfinns i

läroplanens allmänna delar och inte som ett prioriterat ämne i kursplanen.

       I vår första intervju säger Sara att genom att kontinuerligt föra en dialog inom

kollegiet och samtidigt främja ett klimat som skapar goda förutsättningar för

kunskapsutveckling hos eleverna kan skolan underlätta för att möjliggöra att eleverna

når upp till målen. Sara talade om en väl utarbetad strategi och vikten av tydlighet

med hur vi ska vara mot varandra. Tydlighet är ett viktigt redskap i lärarens

professionella utövning och kan bidra med mycket positiva effekter. Sara anser att

när arbetet med bemötande, med hänsyn till läroplanens mål och riktlinjer, sker

genom lek, värderingsövningar och rollspel effektiviseras strävan efter att uppnå

önskade resultat. Att läraren innehar ett medvetet förhållningssätt till hur denna skall

kunna främja en god lärandeutveckling och vad som i sin tur är bidragande faktorer

är det viktigaste. Sara betonar även att samtalet och dialogen som viktiga redskap,

vilket vi återkopplar till bl.a. Vygotskijs teorier i vårt forskningsarbete.

     Att lyfta ut etik och värdegrundsfrågor och skapa ämnet livskunskap, så som

skolan vi undersökte har gjort, uppmärksammas av Kimber (2005:92) som något

nödvändigt och gynnsamt för all undervisning. Vår åsikt i denna fråga

överensstämmer med Kimber särskilt då vi har hör Saras mål och mening med den

här sortens undervisning.

      Jämställdhets- och genusfrågan är ett aktuellt och omdebatterat ämne i vårt

samhälle. Genom vår observation av en lektion i livskunskap, kunde vi följa

pedagogens sätt att undervisa om ämnet jämställdhet. Lpo 94 säger följande om

detta:
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- Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är

manligt och kvinnligt. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster.

Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen

oberoende av könstillhörighet. (Lpo 94: 4)

        Gertrud valde däremot att ställa frågor som kunde upplevas som ledande. Det

var väldigt svårt att tyda Gertruds syfte med lektionens tema. Här skedde inte den

dialog som, i enlighet med Lpo 94, skulle kunna främja elevens förmåga att utveckla

sina tankar kring var hon/han står i dessa frågor. Det man, som observatör, också

kan reflektera över är huruvida elever i denna ålder ens någonsin har kommit i

kontakt med dessa perspektiv.  Här behöver pedagoger resonera kring vad eleverna

har för tidigare erfarenheter, hur deras familjesituation ser ut och har det

överhuvudtaget haft någon betydelse för dem vem som gör eller kan göra vad i ett

samhälle? I samtal om dessa teman behöver pedagoger fundera över om de ”lägger

värderingar” hos eleven. Vi upplevde att pedagogens, Gertruds, metod var i det

närmaste auktoritär och ”dirigerad” och gav egentligen inget utrymme för eleverna

att ens fundera eller resonera. Många elever uttryckte osäkra svar. Ett annat känsligt

perspektiv är ur familjesynpunkt. Barn är väldigt lojala och då främst med sin familj,

i generella drag uppfattar vi att barn aldrig skulle ”hänga ut” sina föräldrar. Hur

hanterar man, som pedagog, dessa situationer? Kanske vi tilldelar eleverna dåligt

samvete i liknande sammanhang?

6.1.2  Språklig medvetenhet och sociokulturellt

perspektiv
I (Lpo94:5) kan vi läsa att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade

med varandra, även detta medför en ökad medvetenhet kring kommunikationens

betydelse gällande etik och värdegrundfrågor. Genom bemötandet formas eleven.

Vygotskij (Hwang & Nilsson, 2003:50) och Dewey (1997:38) talar båda om det

sociokulturella perspektivet och poängterar det sociala samspelet som enormt

betydelsefullt för att skapa förutsättningar som främjar elevens utveckling. I detta

sammanhang blir perspektivet mycket betydelsefullt att belysa. Genom lärares
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pedagogiskt medvetna förhållningssätt med förankring i dessa teoretiska perspektiv

kan elever påverkas att ta ställning, utveckla sin förmåga till kritiskt granskande och

forma dessa till demokratiska samhällsmedborgare (Lpo 94:5).

     Under observationen verkade utåt sett Gertrud vara angelägen om att eleverna

skulle komma till tals. Samtidigt lyckades inte detta då eleverna inte verkade förstå

syftet. Gertrud var bunden till sina frågor och vi upplevde att eleverna hämmades av

detta och förutsättningarna för ett öppet samtalsklimat försämrades. Gertrud

upplevdes ha en strukturerad ledarroll (Granström, 2003:182-184) där vikten låg på

att förmedla kunskaper för inlärning och därigenom inte ge tillfälle till reflektion. Då

även vi anser att diskussion och reflektion fördjupar och ökar förståelsen i det här

fallet ämnet jämställdhet, tror vi inte att eleverna ökat sin förståelse för vad

begreppet innebar under det lektionspass som observerats.

         Sara å andra sidan har anammat det sociokulturella perspektivet och arbetar

medvetet med den så kallade proximala utvecklingszonen (Hwang & Nilsson,

2003:50). I arbetet utgår Sara från frågor som kan utveckla elevernas förmåga att

sätta ord på sina känslor. I likhet med Bjar & Libergs(2003:17-27) forskning ser Sara

på kommunikationen som ett viktigt verktyg som bidrar till meningsskapande och

förståelse. Detta bemötande stärks även genom ett förhållningssätt som utvecklats

genom arbetet med NVC. Detta är dock endast grundat på att vi utgår ifrån att Sara i

praktiken handlar efter de åsikter hon framför i intervjun, vi har tyvärr ingen

observation som bevisar detta.

Efter observationen med pedagogen Gertrud intervjuade vi även henne, dels med

anledning av att låta Gertrud förklara sitt syfte med just denna lektion, dels med

tanke på att Gertrud delar ansvaret för planeringen av ämnet livskunskap med Sara

som vi tidigare intervjuat. Nyfiket undrar vi även om inställningen till ämnet är den

samma dessa pedagoger emellan. Under lektionen hade Gertrud valt att de skulle

behandla begreppet jämställdhet och vi reflekterade över vissa ställningstaganden

som Gertrud gjorde under genomgången. Till exempel valde Gertrud att ställa frågor

som upplevdes som ledande, som inte gav eleverna utrymme att diskutera. Denna

intervju väckte våra tankar kring att skolor bör sträva efter att samtliga pedagoger har

ett gemensamt förhållningssätt till frågor kring etik och värdegrund då det blev

tydligt att Sara och Gertrud har väldigt olika åsikter kring detta.  Gertruds attityd till

eleverna speglas i hennes sätt att uttrycka sig, att det är därför ”ungarna” är i skolan. I

hennes bemötande upplevs en känsla av att det som frågas om skall besvaras och
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utrymme för alternativa lösningar eller svar är litet. Detta går inte hand i hand med

den forskning som Bjar & Liberg (2003) belyser angående barnets behov av att

samspråka för att utveckla sina tankar och språket som människans främsta verktyg i

kommunikationen med andra.

6.1.3 Ledarrollen
I denna undersökning blir Granströms (2003: 179-206) resonemang kring olika

ledarroller påtagligt. Granström talar om den strukturella rollen som den vanligaste

bland lärare. Den strukturelle läraren vet vad som förväntas av denne, att eleverna lär

sig något samt att ledaren anser sig ha befogenhet att tillrättavisa eleven vid dåligt

uppförande. När vi analyserar bilden vi fått av Gertrud blir detta konkret. Med

hänvisning till de frågor vi ställt (se bilaga1) anser Gertrud att detta med etik och

värdegrundsfrågor bara är något man lär sig genom att man får uppleva att en viss

attityd inte fungerar ute i samhället. Vidare menade Gertrud att detta skulle vara

anledningen till varför ”ungarna är här”, för att vi ska lära dem. Enligt det som

författarna Colnerud och Granström(2002:155-157) menar är det så att det finns

vissa skillnader i det etiska förhållningssättet mellan den privata världen och det

yrkesverksamma. Dessa författare skriver att läraren förbehåller sig rätten att

tillrättavisa och kritisera och värdera sina elever dagligen medan Dovermark

(2004:97) belyser vikten av att arbetet i skolan handlar om att känna inlevelse och

empati för våra elever. Här har vi uppmärksammat att det finns en intressant

skillnad. Sara förespråkar ett interagerande perspektiv och värdesättande av etik och

värdegrundsfrågornas plats i skolan medan Gertrud menar att hon finns där för att

hon ska lära eleverna om etik och värdegrund .

          Gertrud såg skillnader och menade att samhället har gått ifrån de kristna och

västerländska normer som samhällets värdegrund vilar på. Förr skulle barn inte

ifrågasätta utan respektera och hedra de äldre. Det anser Gertrud att barn inte har

med sig hemifrån idag, därför blir det tydligt att barn har svårare att bemöta sin

omgivning med respekt.  Gertrud märker också att språket bland unga förändras och

att samhället förändras och att detta blir en svårighet för lärare att bemöta.

       Detta perspektiv förknippar vi med den äldre synen på samhället och skolan.

Orlenius (2001:49) menar att skolan var kyrkans förlängda arm och barnen skulle

lära sig att lyda och inte ifrågasätta. Så förhöll det sig länge och vi kan uppleva att

detta kan vara något som lever kvar hos den äldre generationen lärare. Samtidigt står
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det i läroplanen att skolan skall fostra eleverna så att de skall kunna orientera sig i en

komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt

(Lpo94:5). Dessa två perspektiv kommer i konflikt och den individuella inställningen

till lärarens uppdrag bör ta form i en gemensam process att uppnå ett etiskt

förhållningssätt i mötet med eleven. En öppnare dialog lärare emellan och tydligare

riktlinjer från skolledning och kommun tror vi skulle kunna öka förutsättningarna för

ett mer enhetligt förhållningssätt till eleverna.

6.2 Diskussion av metod och material
En del av vårt syfte med denna undersökning var att ta del av vad styrdokumenten

relaterar till angående ett etiskt förhållningssätt till eleverna. Styrdokumenten är

tydliga och klargör att det inte råder någon tveksamhet i vad som bör och skall

utföras kring detta arbete. Vi valde även att fördjupa våra kunskaper om vad teorier

och tidigare forskning säger, gällande hur läraren bör förhålla sig till eleverna, med

syfte att främja en lärandemiljö som gynnar eleverna i det demokratiska samhälle vi

lever i. Det råder ingen brist på skriftliga källor som behandlar ämnet så stoffet har

varit lättillgängligt och tankeväckande. Och med tanke på det reliabilitetskrav som vi

hoppas uppfylla bör detta vara positivt. Den litteratur, vilken tidigare forskning

baserats på, har genomgående tillgodosett de behov vi efterfrågat.

     För att förankra styrdokument och teorier i den praktiska verksamheten har vi

tagit del av arbetet med etik och värdegrundsfrågor i en skola genom att intervjua två

pedagoger samt att genomföra en observation.

     Denscombe (2000:250) beskriver en risk med att forskningen utgår från

forskarens eget jag. Detta hoppas vi att vi har vi undvikit genom intervjuer och

observation där vi har strukturerat frågorna. Informanterna har svarat på samma

frågor vilka har sin utgångspunkt i vår forskningsbakgrund och efter Stukáts

(2005:38) beskrivning om att detta bidrar till att intervjun blir mer neutral. Vi tycker

att de två intervjuer och den observation vi genomfört gav oss intressant och behövlig

information till vår undersökning. Men vi har i efterhand konstaterat att en

observation till, även med pedagogen Sara, skulle ha ökat möjligheterna att jämföra

de båda pedagogernas arbete även i praktiken och inte bara vad det stod för i sina

åsikter.
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7. Avslutning
Som går att utläsa av vår undersökning samt i tidigare forskning är arbetet med etik

och värdegrundsfrågor inte på långa vägar entydigt bland pedagoger. Problematiken

ligger i att skapa ett medvetet, gemensamt förhållningssätt som skapar trygghet både

för pedagoger och för elever.

     Hur vi än väljer att tolka och resonera kring lärarens fostrande roll så är det

ofrånkomligt att skolan, till stor del, är med och formar morgondagens vuxna. Genom

ett förebyggande arbete som en engagerad skola kan vi skapa förutsättningar som

ökar möjligheterna att vara med och påverka eleverna i en positiv riktning. I dagens

samhällsdebatt talas det om en skola där mobbing och trakasserier är vanligt

förekommande och om barn som inte respekterar vare sig vuxna eller varandra. Det

är en uppgift vi skall anta, med rätt inställning och en tro på vad som kan främja en

bättre utveckling kan lärarens arbete vända den negativa trend som förekommer i

samhället.

     Man kan då fråga sig varför inte debatten om bristande respekt hos eleverna,

egentligen handlar om att bristerna ligger hos de vuxna som arbetar i skolan, som

inte tar den här uppgiften på allvar? En oro infinner sig hos oss, när vi hör att

politikerna numera koncentrerar sig på att tala om undervisning som ren

kunskapscentrering och tonar ner vikten av att se helheten av den växande,

känslosamma, utvecklande människan. Som forskningen påvisar har vi mycket att

ifrågasätta av detta.

     Som pedagoger måste vi alltid ha med oss och inse, att respekt får man inte, om

man inte kan ge den. Om vi tillsammans inser att etik och värdegrundsfrågor måste

prioriteras i dagens skola som befinner sig i ett samhälle som många gånger bygger

på egoism och bristande moral har vi kommit långt.

Bakom detta arbete finns en mening med att vi på något sätt ska kunna bidra till

att skapa medvetenhet att detta ämne är så otroligt viktigt och inte bara något som vi

brinner för. Vad vi inte tidigare visste var att Lärares Yrkesetiska råd faktiskt

existerar som den gemensamma plattform vi efterlyst under vår Verksamhetsförlagda

utbildning. Det vi nu insett är att detta med förhållningssätt och personligheter är så

sammankopplat och att de personliga ställningstagandena och värderingarna tar stor

plats i lärares yrkesgärning. Det som känns förhoppningsfullt är att skolor mer och

mer vågar ta upp attityder till diskussion och på så sätt kan leva upp till att skapa ett
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gemensamt förhållningssätt till hur vi skall behandla frågor om etik och värdegrund i

skolan. Den främsta tonvikten bör ligga i att vi, som lärare, skall ”öppna upp” och

synliggöra samt våga diskutera våra attityder till den miljö som råder i skolan. Vi

hävdar att det är genom samtalet vi måste börja.

     I vår yrkesgärning vill vi vara med och påverka elever till att finna sitt eget jag. Det

är viktigt, för oss, att i ett tidigt skede fånga barnen där de befinner sig. Att utgå från

deras förmåga och uppmuntra dem till att uttrycka sina känslor känns ytterst

relevant.

      Vi valde att skriva detta examensarbete inom ramen för inriktningen språk och

språkutveckling för att den kommunikation och de attityder som formar eleverna är

så sammansvetsade med språket och hur vi uttrycker oss till eleverna blir så viktigt

att reflektera över.  I alla situationer och moment i vår framtida undervisning och

delaktighet i skolans främjande arbete vill vi verka för att alla lärare och elever skall

uppleva att de kan utveckla sig själva, inse konsekvenser av sina handlingar och

därigenom skapa en respektfull miljö. En miljö som skall gå hand i hand med de

styrdokument vilka lärare åtar sig att följa.

Vi har insett att denna empiriska undersökning är svårgripbar och diffus på

grund av att tolkningen av lärarens uppdrag, gällande etik och värdegrundsfrågor är

väldigt individuell. Vi anser att det är hög tid att ta den här frågan på allvar och inse

att den roll som skolan har när det gäller att forma och fostra eleverna är ytterst

essentiell.

-Skolan är verkligen ett viktigt medel för den kommunikation som formar attityderna hos de

unga…

                                                                            John Dewey (1997:38)
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Utbildningsbakgrund:

1. Vad har du för utbildning?
2. Hur länge har du arbetat som pedagog?
3. Hur länge har du arbetat på den här skolan?

Arbete med värdegrunden:

1. Vad är viktiga frågor, enligt din mening, att behandla när det gäller
värdegrunden?

2. Hur ser du på din roll i att förmedla kunskap vilka skapar goda förutsättningar för
eleven att inta en roll i ett demokratiskt samhälle?

3. Hur stor betydelse har samtalet/kommunikationen för att bibehålla en
god/demokratisk anda i skolan?

4. På vilket sätt kan målen i läroplanen förankras i den praktiska
verksamheten?

5. På vilket sätt arbetar ni, pedagoger och ledning, för att synliggöra
värdegrundsfrågor i skolan?

6. Anser du att samhällsutvecklingen bidragit till någon större förändring vad
gäller behovet av att tydliggöra värdegrundsfrågor i form av t. ex elevers
inflytande, regler och respekt etc.?
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Bilaga 2

 Nonviolent Communication

”Dömande tillrättavisningar kan skapa konflikter i skolan.

Skolans vardag blir lätt fylld av omdömen som kan bidra till våld och inte till den
ömsesidiga respekt som så många i skolvärlden efterfrågar. Det finns alternativ som
bättre bidrar till villighet att samverka och bygga respektfulla relationer.

Marshall B. rosenberg, Ph D, har utvecklat Nonviolent Communication, (NVC), ett
förhållningssätt och en kommunikationsmodell. NVC har visat sig vara ett
kommunikativt redskap för skolutveckling i samverkan mellan skolledning, personal,
elever och föräldrar. NVC praktiseras allt oftare i skolor runt om i världen som ett sätt
att skapa goda relationer, trygga arbetsklimat, hantera konflikter och svåra samtal.”

”Towe Widstrand , fil. kand och utbildningskonsult, har ett mångårigt samarbete med Marshall B.
Rosenberg och genomfört utbildningar i NVC sedan 1988 i Sverige och internationellt. Hon har
genomfört många NVC-träningar inom skolsektorn i Sverige.”

Källa:

Widstrand, T. 2006. Nonviolent Communicaton – För att inspirera till ömsesidig
respekt i skolan. Sollentuna.

www.cnvc.se


