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Förord 

 

Jag har inte alltid njutit av att skriva denna uppsats men jag har märkt hur viktigt det är med 

stöd från min omgivning för att orka att ta mig igenom tuffa tider. Jag är så tacksam över att jag 

får ta del av en omgivning som tillåter mig att få växa i min takt.  

Ett stort tack till alla som gjort denna resa möjlig utan er hade det aldrig gått. Jag kommer vara 

er evigt tacksam. Speciellt tack till Synne Myreböe min handledare som pusha mig då jag inte 

trodde på mig. Enormt tack till fritidspedagogen som i min ungdom sådde fröet som sedan tog 

fart. Tack till mina kollegor och chefer som ställt upp genom att friställa mig så att jag har 

kunnat slutföra uppsatsen till utsatt deadline. Tack till min familj och vänner, levande som döda 

som har stöttat mig då jag tvivlat på mig själv. Slutligen tack Älskling för att du tagit hand om 

vår dotter och hushållet vilket möjliggjort för mig att fokusera på uppsatsen.  

Jag känner mig mer redo för att tackla mitt uppdrag som grundlärare inom fritidshem med en 

pedagogik som rimmar med min människosyn – vi har ett värde bortom betyg och annat 

mätbart.  
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Abstract 

In my essay, I will explore how, as a primary teacher in a leisure home, I may try to 

communicate the value base we are to convey equal to the central content. It is in the sign of 

measurability that the school is now in the approach we applied to the students, that they have 

also begun to apply to themselves and their fellow human beings. They place their intrinsic 

value outside themselves and on results and other measurable things. I want to be able to work 

for them to attribute to them a self-worth and a good self-esteem, regardless of their study 

results or other measurable things. They live and breathe and it should suffice to acknowledge 

their existence and worth as fellow human beings. The questions that underlie this essay arose 

because I felt that we lack a dimension in discussions about the school that can highlight how 

we as teachers work with motivation or self-esteem. After all, trying to get students to approach 

new things they can't yet and trust in their own and the common life is, after all, perhaps the 

most important thing we can work on. I used two dilemmas where the students in their 

everyday situations at school express their despair and frustration at not really feeling that they 

are worth living as they are. I will then, through my questions, try to find out if there is any way 

to find a better way to equip them for life and its challenges. I start from a hermeneutic 

perspective to emphasize the importance of self-reflection as an important part of being able to 

meet and deal with myself, subject and object at the same time. I have chosen to use Gert 

Biesta's thoughts on what functions are at play when we talk about education. He wants us to 

focus on what these functions do for us so that we can discuss what is desirable based on it and 

not by simply looking at "what works" and what can be measured. Together with Biesta, 

Hannah Arendt's thoughts on the active life helps me in my search for an educational look at 

education that values people as complex beings and not just certain measurable parts of us. 

Keywords: Basic values work, knowledge requirements, pedagogy of interruption, 

interculturality, intersectionality, majority culture, subjectification, qualification, socialization, 

uniqueness, action, self-esteem, learnification 



4 

 

Titel: Kan värdegrundsarbetet kommuniceras likvärdigt med kunskapskraven? 

Författare: Niklas Soukka 

Handledare: Synne Myreböe 

Termin: Vårterminen 2017 

 

Sammanfattning 

I min essä kommer jag utforska hur jag som grundlärare inom fritidshem kan försöka 

kommunicera värdegrunden vi ska förmedla likställt med det centrala innehållet. Det är i 

mätbarhetens tecken som skolan nu befinner sig, och det mätbara synsätt vi applicerar på 

eleverna har de även börjat tillämpa på sig själva och sina medmänniskor. De lägger sitt 

egenvärde utanför sig själva, på resultat och andra mätbara saker. Jag vill kunna jobba för att 

eleverna ska tillskriva sig själva ett egenvärde och en god självkänsla oavsett studieresultat 

eller annat mätbart. De lever och andas, det borde räcka för att bekräfta deras existens och 

värde som medmänniskor. De frågor som ligger till grund för denna uppsats uppstod genom att 

jag ansåg att vi saknar en dimension i diskussioner om skolan som kan lyfta fram hur vi som 

lärare jobbar med motivation eller självkänsla.  Att försöka få eleverna att ge sig på nya saker 

de ännu inte kan och ha tillit till det egna och det gemensamma livet är trots allt kanske det 

viktigaste vi kan arbeta med. Jag har utgått från två dilemman där eleverna i deras 

vardagssituationer i skolan uttrycker sin förtvivlan och frustration över att inte riktigt känna att 

de duger som de är. Jag kommer sedan genom mina frågeställningar försöka undersöka om det 

finns något sätt att bättre rusta dem inför livet och dess utmaningar. Jag utgår från ett 

hermeneutiskt perspektiv för att poängtera vikten av självreflektion som en viktig del i att 

kunna möta och bemöta mig själv som subjekt och objekt samtidigt. Jag har valt att ta hjälp av 

Gert Biestas tankar om vilka funktioner som är i spel då vi pratar om utbildning. Han vill att vi 

ska fokusera på vad dessa funktioner gör för oss för att på så sätt kunna diskutera vad som är 

önskvärt och inte genom att enkom titta på ”vad som fungerar” och vad som kan mätas. 

Tillsammans med Biesta hjälper mig Hannah Arendts tankar om det aktiva livet mig i sökandet 

efter en pedagogisk blick på utbildning som värdesätter människor som komplexa varelser och 

inte bara vissa mätbara delar av oss.  

Nyckelord: Värdegrundsarbete, kunskapskrav, avbrottets pedagogik, interkulturalitet, 

intersektionalitet, majoritetskultur, subjektifiering, kvalificering, socialisation, unikhet, 

handlande, självkänsla, lärifiering 
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När egenvärdet ligger bortom en själv 

 

En god prestation som framhävs på andras bekostnad genom jämförelse 

 
Det är en fin sommardag och vi har fritidsverksamhet utomhus. Solen strålar fint och har fått 

de flesta av oss på gott humör. Jag har precis avslutat en runda ”sol och måne” på 

fotbollsplanen och styr mina steg mot ett bord där några elever ritar teckningar. Jag är glad 

till en början men får en dålig känsla i magen då jag ser att Lisa som är en av de eleverna 

runt bordet börjar knyckla ihop sitt papper. Jag ser det ofta men nu ser jag en ledsenhet i 

hennes ögon som får mig att reagera.  

- Vad har hänt, är du inte nöjd med din teckning? frågar jag. 

- Klara säger att hennes är finare än min, svarar Lisa. 

- Men varför säger du så, frågar jag Klara. 

- Min är ju finare än hennes, svarar Klara kvickt. 

- Du älskar ju att rita och gör det väldigt ofta så självklart har du blivit duktig på det Klara. 

Men det betyder inte att du får säga att andras är sämre. Lisa har ju inte alls målat så länge 

och så ofta som du har Klara. Dessutom är du äldre än henne så du har tränat längre än 

henne, visst? 

- Ja men jag tycker faktiskt så… min är finare än hennes, svarar Klara. 

- Men nu är det så här att ni ska försöka jämföra er med er själva och inte varandra. Så är du 

nöjd med din teckning jämfört med vad du kan skapa så ska du vara nöjd med det. Inte 

jämföra dig med andra som inte har tränat lika ofta och länge som du själv. Ni måste ju 

kunna rita bredvid varandra utan att jämföra er med varandra. Tänk om du Klara skulle sätta 

dig bredvid en erkänd konstnär och den började hålla på som du, skulle det kännas snällt och 

rättvist? frågar jag. 

 Klara försöker reda upp situation då hon inser att hon framstått som elak fast hon 

i själva verket bara ville hävda sig själv och sina målningskunskaper. Hon säger ett snabbt 

förlåt till Lisa. Jag ser trots detta att mitt jobb bara precis har börjat. Varför måste de jämföra 

sig med varandra för att känna sig duktiga? Vad har gått snett i vår undervisning när strävan 

efter att känna lyckan inför den egna utvecklingen får stå tillbaka för jämförelser med andra?  

Och hur kan jag handla för att eleverna ska känna att deras verk duger oavsett om de målat 

bredvid den bästa konstnären någonsin? Jag vill inte hamna i detta mellanläge där jag i ena 

fallet försöker förminska de andras verk runtomkring eller förminska den finaste teckningen 

för att de andra ska känna sig bättre. Det måste ju finnas en bättre väg där vi försöker få dem 
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att se sitt eget värde oavsett andras resultat. Jag vill att eleverna ska förstå att det är genom 

tid och träning som man utvecklar färdigheter. Men mest av allt vill jag att de ska förstå att 

de duger precis som de är trots ”dåliga” eller ”bra” teckningar. Att de har en självkänsla som 

inte är beroende av andras gillande eller inte. Utan att oavsett resultat så ska de känna att de 

duger precis som de är. Det tar mig till nästa fråga. På vilka sätt har mätandet av elevernas 

kunskaper i form av prover och tester bidragit till att resultat verkar viktigare än 

tillblivelseprocessen?  

 

 

Prestationsångest inför nationella provet 
 

Jag går med glada steg uppför trappen efter ännu en trevlig lunch med eleverna. Det är 

glädjande att se hur de växer och tar sig an världen så orädda och levnadsglada. Jag har 

förmånen att få jobba med livet som det ska upplevas tänker jag – någorlunda fördomsfritt 

samt med en tro på att inget är omöjligt. Just vad jag behöver i mitt vuxna liv, då jag ibland 

sätter hinder för mig själv på grund av omvärldens tryck och förväntningar. Just när jag 

myser som mest och ska påbörja min rast så blir jag påhoppad av några gamla elever som nu 

går i trean. Jag stannar upp och frågar dem:  

- Vad händer?  

De svarar mig med andan i halsen. 

- Det är nationella prov nästa vecka!  

Jag ser skräcken i deras ögon och samlar mig och svarar. 

- Ni har ju tränat hela terminen på just dessa saker dagligen. Det är nog inga problem alls.  

- Nej, vi har inte tränat så mycket, svarar de.  

- Läraren säger att det kommer komma massa nytt och så men att så är det med de Nationella 

proven.  

Jag försöker förstå vad jag nyss hört. Jag försöker återigen lindra oron med att ingjuta mod i 

dem och försöka få dem att förstå att det här är inget livsavgörande som sker utan snarare en 

indikation på vart de står kunskapsmässigt och inget annat. Sen understryker jag med att 

säga: 

- Ni duger oavsett resultatet på provet.  

Jag ser i deras ögon att de inte riktigt köper mina ord. Jag gör ett nytt försök med att 

påminna dem om att se det större och på så sätt klara av att ta sig an provet lättare:  

- Ni har flera år på er att klara av en massa prov och få just det resultatet som ni önskar. 

Gymnasiebetygen är viktigare än dem ni får nu.  
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 I samma andetag som jag säger det inser jag att jag förminskar deras akuta 

tillvaro. Jag slutar prata och tittar på dem. Det är fem flickor som ser uppgivna ut och som 

tror att deras liv går i spillror om de inte lyckas nu på detta prov. Jag samlar mod ännu en 

gång och försöker erinra mig om händelser vi har gått igenom tillsammans och minns några 

bra anekdoter från våra år tillsammans där de uttryckt samma ängslan. Jag berättar om några 

av dessa händelser och påminner dem om att de gångerna, precis som nu, trodde att de aldrig 

skulle klara av vissa saker. Resultatet blir att jag får höra dem säga de fantastiska orden som 

följer: ”Vi kan dem nu eftersom vi vågade anta utmaningen och öva på dessa saker.” Minnet 

verkar ha lättat upp stämningen lite, för nu verkar de vara villiga till att låta mig få gå.  

 Jag är ledsen över att eleverna lägger så stor vikt vid något så trivialt, men 

samtidigt slår det mig att det ju är vi vuxna som gett dem det här synsättet, inte de själva. Vi 

vill oftast kunna mäta allt och går det inte att mäta dess värde så finns det nog inte. Jag tror 

att de höll mig kvar idag tills de mådde tillräckligt bra för att fortsätta dagen. Det tar mig till 

min vädjan till alla som jobbar med barn och ungdomar. Vi måste lägga mer fokus på hur de 

i vår närhet mår istället för att endast fokusera på resultatet. Det är just så vi väljer vilka som 

får vara en del av vår umgängeskrets – hur de får oss att må. Det andra kommer sekundärt, 

så vi väljer med omsorg. Jag menar att om vi försöker få eleverna att må bra så kommer vi 

nå kunskapskraven lättare än att titta på det omvänt. En god läromiljö måste bestå av 

fruktbara relationer som leder till goda prestationer. Det uppnås nog lättare om vi försöker se 

människan före resultatet. Eleverna måste först få bekräftat sitt mänskliga värde innan vi 

börjar värdera deras resultat. Det kan lätt bli fel om vi inte ger dem den bekräftelsen och det 

är just det som kanske skett då de likställer sitt mänskliga värde med ett provresultat. Jag 

fortsätter med besvikna steg mot personalrummet, med förhoppning om att massagestolen 

ska vara ledig.  

 Jag låser upp dörren och stänger den tvärt. Jag vill vara ifred just nu. En massa 

arga känslor sprider sig inom mig. Varför måste allt i världen värderas? Duger det inte att 

bara få finnas till och bli till under tiden? Jag själv hade en brokig uppväxt där jag har haft 

väldigt svårt att finna mig till rätta i skolans system. Det enda jag hörde var att jag var fel. 

Det var i alla fall så jag tolkade det.  De förmågor som räknades och värdesattes var det som 

fanns på papper – det mätbara. Tankarna på min egen skoltid gör att jag inte kan höra den 

musik som jag försökt lyssna på då jag vill koppla av i massagestolen. Jag fastnar på tanken 

om varför jag valde att börja jobba med unga. Jag valde det för att jag ville ge dem något jag 

själv fick då jag var femton år. Jag träffade en fin fritidspedagog på fritidsgården. Hon ville 

lära känna mig och inte utgå ifrån ryktet om hur jag var. Jag kommer att vara henne evigt 
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tacksam för fröet hon sådde även om det tog flera år till av uppochnergångar innan det till 

slut slog rot och en annan resa kunde ta fart för mig. En resa som lett mig till en arena där 

jag får göra just det hon gjorde, sätta mig ner och se människan först och sedan prata om 

resultat och annat som finns i vår värld. Hon ingav förtröstan och hopp om att jag nog 

kommer hitta min plats här på jorden bara jag är villig till att delta i livet. Hon var alltid ärlig 

och visade varma känslor för mig som jag inte kunde nonchalera, en autenticitet som visade 

sig vara helt avgörande. Jag upplevde det som att vuxenvärlden inte ville ha mig då mina 

betyg inte dög till något mätbart av värde. Nu visade det sig att jag hade fel, några ville 

faktiskt det. Dessa individer jag hade förmånen att få ha i mitt liv tillskrev mig ett mänskligt 

värde trots att det mätbara var dåligt. Det vill jag försöka ge vidare. Jag vill vara en förebild 

på många sätt men framför allt vill jag visa att människor duger oavsett vad betyg och annat 

mätbart säger. Jag vill bekräfta deras mänskliga värde först och främst.   

 Det dilemma jag upplevde i mötet med eleverna som skulle ha Nationella prov 

handlar om hur deras uppfattning av sig själva påverkas av skolans bedömningsstrukturer. 

Jag undrar om vi missar elevernas varande/tillblivelse då vi enbart tittar på det mätbara - att 

skolgången är ett enda producerande av resultat? För mig blev personerna som bedrev 

verksamheten viktigare än verksamheten i sig. Och dessa personers tilltro till mig fick mig 

att till slut tro på mig själv. De ingav hopp, mod och förtröstan men framför allt gav de mig 

ett mänskligt värde trots att jag enligt betyg och allt annat som mättes var förlorat till att leva 

och förbli en förlorare i det ordnande samhällets ögon. 

 

Syfte/Frågeställning 

 

Mitt dilemma belyser hur sårbara människors självbilder är och hur uppfattningen av ens 

eget värde ofta blir till genom betraktarens ögon.  Utifrån mina erfarenheter av en turbulent 

barndom liksom genom mitt möte med elever i skola och på fritidshem anser jag att vi 

behöver en pedagogisk blick som ser till hela människan istället för att stirra blint på det 

mätbara. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med skolans värdegrund kan 

kommuniceras som likvärdigt med kunskapskraven. Undersökningens övergripande frågor 

är för det första om det mätbara verkligen är förenligt med det värdegrundsarbete som 

skolan ska förmedla. För det andra vill jag lyfta frågan om vilka sätt lärare kan arbeta med 

att ta till vara och stimulera varje elevs egenvärde. 
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Tidigare forskning 

 

Självkänslan är en viktig aspekt då vi som är lärare arbetar med att få eleverna att våga ta sig 

an utmaningarna i skolan. Självkänsla handlar om hur vi värderar oss själva. Den innebär en 

sorts grundläggande självkärlek som medför att vi accepterar våra egna behov, känslor och 

instinkter, och med tillförsikt ser på att vi själva liksom andra människor har en given plats 

här på jorden. Med hög självkänsla blir människor tillitsfulla och tillfreds med sig själva, de 

begåvas med en inre kraft som bär dem livet igenom. Saknar man den fasta grunden svajar 

hela bygget (Rose, J, 2008-10-01, Forskning & Framsteg 7/2008). Magnus Lindwall som är 

professor i psykologi har med sin studie visat på hur självkänsla, självförtroende samt 

självuppfattning hänger ihop. Han skriver: 

 

Resultaten visar att självuppfattningen om kroppen, framförallt inom områden som ansågs viktiga, 

hänger ihop med den generella självkänslan. (Lindwall, M, 2010).  

 

Anledningen till att jag vill poängtera betydelsen av självkänslan och hur den hänger ihop 

med värdegrundsarbetet är att det kan skapa problem då vi ska bedriva ett värdegrundsarbete 

på skolan som ska bottna i allas lika värde. Har vi en dålig självkänsla påverkar det kanske 

vår syn på oss själva och på våra medmänniskor. Detta antagande tar mig vidare till Gunnel 

Colneruds forskning gällande värdegrundsarbete med hennes vetenskapliga artikel 

Värdegrund som pedagogisk praktik (2004). Här skriver Colnerud: 

 

Lärare och andra vuxna i skolan kan ha ett avgörande inflytande på de normer och värden som 

elever gör till sina, eller som de tar avstånd ifrån. De intellektuella såväl som medvetna och 

omedvetna sociala och psykologiska erfarenheter, som eleverna får i skolan, sätter spår i deras 

utveckling som moraliska och demokratiska individer (Colnerud, 2004, s. 95).  

 

Jag tolkar det som att Colnerud betonar vikten av att vi måste börja prata om vad vi faktiskt 

skapar i våra skolor i relation med eleverna och dessutom hur våra liv och dess erfarenheter 

påverkar de liv vi ska påverka. Det blir svårt att försöka uppnå något då vi inte vet vad som 

ska uppnås då vi strävar efter olika saker. Värdegrundsarbetet aspirerar på att skapa en 

demokratisk och empatisk människa medan det som värderas och mäts tenderar att skapa en 

välanpassad och tävlingsinriktad människa.  I Not for Profit: Why Democracy Need the 

Humanities kritiserar den amerikanske filosofen Martha Nussbaum hur en strävan efter 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lindwall%2C+Magnus
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ekonomisk profit riskerar att urvattna de kritiska förmågor som hon menar krävs för en 

välmående demokrati (Nussbaum 2010). En avhandling som går på djupet av vad denna 

mätbarhetsdiskurs har inneburit för skolan i Sverige är Majsa Allelins Skola för lönsamhet. 

Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag (Allelin 2019). Därför kommer jag 

använda mig av två som bidragit till att vi ens diskuterar detta: Gert Biesta och Hannah 

Arendt i mitt fortsatta sökande efter en pedagogisk blick på utbildning som värdesätter 

människor som komplexa varelser och inte bara vissa mätbara delar av oss.  

 

Metodologiska och teoretiska överväganden 

 

Jag ska genom att skriva min essä ta mig an ett hermeneutiskt tillvägagångssätt där jag på 

samma gång både blir objekt och subjekt (Patel & Davidsson, 2011). I mina reflektioner 

kommer jag kommer utsätta mig för det Lotte Alsterdal beskriver som att synliggöra och 

belysa mitt dilemma med hjälp av olika tänkare och teorier (Alsterdal, 2014, s. 52). Jag vill 

eftersträva det Waldermarson beskriver som en pendelrörelse mellan ens egen reflektion och 

tolkningsprocessen för att i mötet med andra försöka skapa en större chans att se bortom ens 

egen horisont (Waldemarson, 2009, s.148). Denna resa hoppas jag kommer vara en 

ögonöppnare för mig på många sätt, inte bara i det omedelbara arbetet med självkänsla på 

fritidshemmet utan också där jag anser mig vara villrådig i hur jag vill handla. Jag tror att 

jag kommer att få ett fint verktyg till att kunna hantera kommande dilemman. Jag önskar att 

jag någon dag ska kunna bli det Bengt Molander beskriver i sin bok Kunskap i Handling 

som en reflekterande praktiker (Molander, 2011, s. 135–136). Jag tolkar det som att jag mitt 

i en oförutsedd situation ska kunna handla med en insikt utifrån så många perspektiv som 

möjligt. Förhoppningsvis kan detta också ge det bäst möjliga utfallet för alla parter. Jag ska i 

mitt undersökande utgå ifrån pedagogikprofessor Gert Biestas God utbildning i mätningens 

tidevarv (2011) och filosofen och politiska teoretikern Hannah Arendt.  

 

Etiskt övervägande 

 

Jag kommer att fingera namn och miljöer för att anonymisera samt förhålla mig till 

vetenskaplig etik enligt Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002). All forskning ska enligt dem ta hänsyn till fyra 

grundläggande krav; nyttjandekravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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informationskravet. Det betyder att alla namn är påhittade likaså miljöerna förutom där jag 

fått tillåtelse att använda riktiga identiteter. 

 

Historisk bakgrund 

 

För att förstå fritidshemmets verksamhet så som den ser ut idag kan det vara av värde att se 

på skolans och fritidshemmets historia. Skolans formella lärande och fritidshemmets 

informella lärande har alltid skapat spänningar som de verksamma inom skolan fått tampas 

med. I slutet av 1800-talet var arbetsstugan den sociala arenan där fattiga barn som ej ville 

gå till skolan av olika anledningar togs om hand. Omsorgs- och rekreationstanken på de så 

kallade eftermiddagshemmen varade under 1940-talet till 70 talet, och fritids hittades på den 

socialpedagogiska arenan (Rohlin, M, 2017, se Pihlgren, 2017, s. 120). Under 1960- och 

1980-talet genomgicks flera social- och utbildningsreformer. Reformerna innebar ett 

utformande av fritidshemmets verksamhet där tyngdpunkten lutade sig mer mot daghemmen 

än skolan. Rohlin anser att ”fritidshemmet” separerades från skolan och hamnade då i 

förskolans kontext (Rohlin, M, 2017, se Pihlgren, 2017, s. 126). Från 1990-talet och framåt 

är fritidshemmets arena utbildningspedagogisk, och vikten läggs vid social kompetens och 

socialt lärande (Rohlin, M, 2017, se Pihlgren, 2017, s. 120). 1996 fastslogs det att 

”förskolan, skolan och skolbarnomsorgen ska integreras för att skapa en helhet i den 

pedagogiska verksamheten för barns utveckling och lärande” (Socialstyrelsen 1997, s. 4 se 

Pihlgren, 2017, s. 127). Men inom den utbildningspedagogiska arenans tid har vi haft stora 

problem med att bena ut vad fritidshemmet ska ägna sig åt, en tid av ”skolifiering” av fritids 

har vi haft under 1990-talet och framåt (Rohlin, M, 2017, se Pihlgren, 2017, s. 116). Störst 

av allt är nog att vi grundlärare inom fritidshem i Lgr 11 (2016, rev. 2018) har fått ett eget 

kapitel (Rohlin, M, 2017, se Pihlgren, 2017, s. 128-129) därmed har vårt uppdrag 

förtydligats för alla verksamma inom skola och omsorg. Det framgår tydligt att vi har olika 

uppdrag men alla delar samma värdegrundsarbete såväl lärare, grundlärare inom fritidshem 

och förskolelärare. Jag kommer bifoga skolans värdegrundsarbete som bilaga 1, 

fritidshemmets kursplan (bilaga 2) samt matematikens kursplan (bilaga 3), men för att förstå 

helheten så förespråkas det att läsa den samlade läroplanen som en helhet (Skolverket, 2011, 

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, s. 4).  
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Vetenskapsteoretisk reflektion 

 

I det följande vill jag redogöra för olika begrepp som blir tongivande i min undersökning. 

Därefter kommer jag försöka använda mig av dessa begrepp för att se om det är teoretiskt 

möjligt att kommunicera värdegrundsarbetet likvärdigt med kunskapskraven eller om de ens 

är förenliga.  Vilka värden är det skolan förpliktigar sig till att följa enligt läroplanen? 

Olivestam och Thorsén beskriver dem i följande ordalag: 

 

De värden som ska förmedlas handlar i korta drag om miljömässig hänsyn, människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och egna värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta.  

(Olivestam & Thorsén, 2008, se Jarl & Rönnberg, 2015, s. 91)  

 

Enligt föregående citat så är det väldigt mycket som handlar om människans existens i 

relation med sin omgivning mer än att människor ska bli högpresterande och att vi ska 

kunna mäta det. Kunskapskraven och de centrala innehållen är ju mer konkreta men alla 

ämnen ska utgå ifrån värdegrundsarbetet som åligger de verksamma på skolorna. 

 

 

Biestas syn på undervisningens olika funktioner 
 

I Biestas God utbildning i mätningens tidevarv förespråkas en distinktion mellan 

utbildningens tre skilda funktioner, enligt honom: socialisation, subjektifiering och 

kvalificering. Hans huvudpoäng är att god utbildning är sammansatt, att den måste hållas 

levande och inte kan fastslås. Han vill att vi ska inse dessa motivgrunders funktioner och att 

de även kan ses som roller inom utbildning. Trots att de är skilda så samverkar och 

överlappar motivgrunderna varandra och framträder ibland som motstridiga dimensioner 

(Biesta, 2011, s. 34). Biesta vill skapa ett ramverk som vi kan använda då vi ska diskutera 

utbildningens syfte och mål genom att förhålla oss till utbildningssystemets faktiska 

funktioner (Biesta, 2011, s. 27). Han framhåller också att vi måste vidga vårt synsätt 

gällande sambandet mellan forskning, politik och praktik. Genom att diskussionen inte bara 

begränsar sig till vad som fungerar och hitta de mest effektiva sätten att uppnå vissa mål så 

måste vi även börja prata om hur önskvärda målen är i sig. Lite kortfattat tror jag han menar 

att vi alltid ska ställa oss frågan om ändamålet helgar medlen? Om vi inte gör det så menar 

Biesta att ur ett demokratiskt perspektiv är det otillräckligt och inte förenligt med en 
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demokrati som ska värna om livets frihet och dess okränkbarhet. Biesta hävdar att den 

evidensbaserade utbildningen verkar vara omedveten om att forskning som bedrivs kan 

spela både en teknisk och kulturell roll och de båda rollerna kan få både faktiska och 

praktiska konsekvenser. Det är därför han anser att det rådande klimatet där beslutsfattare 

anser att den pedagogiska forskningen bara får spela en teknisk roll är ett hot mot vår 

demokrati (Biesta, 2011, s. 52 – 55). Biesta för en tes med hjälp av Dewey där detta synsätt 

som dominerar snarare bakbinder oss pedagoger än låter oss faktiskt utöva det vi har 

utbildats till - att göra pedagogiska omdömen om vad som är pedagogiskt önskvärt (Biesta, 

2011, s. 53). Det får mig att tänka på det Bengt Molander beskriver som den reflekterande 

praktikern – att med hjälp av så många perspektiv som möjligt hitta det mest önskvärda för 

stunden i stunden (Molander, 2011, s. 135–136). Biesta (2011) menar att forskning bara kan 

hjälpa oss att få reda att något fungerat i en viss situation, inte vad som kommer fungera i en 

annan framtida situation. Det han förespråkar är att istället använda forskningsrön till att 

göra sin egen problemlösning mer intelligent. Detta sätt som Biesta önskar kanske går att 

uppnå genom interkulturell pedagogik. Jag kommer i sista delen av kapitlet lyfta fram detta 

begrepp som kanske gör kunskapskraven förenliga med värdegrundsarbetet men först vill 

jag redogöra för några begrepp hos Biesta och Arendt som är viktiga för min undersökning. 

 

 

Kvalificering 

Med begreppet kvalificering belyser Biesta att eleven kvalificerar sig till något, får 

kunskaper och kompetenser för att klara sig i samhället. Det handlar om att utrusta elever 

med kunskap, kompetens och förståelse och ofta med en inställning och en benägenhet att 

”göra någonting” – ett ”görande” som kan handla om specifika saker som yrkesutbildningar 

till det mer allmänna, att till exempel introduceras till den moderna kulturen. Kvalificering är 

den funktionen som styr den organiserade utbildningen allra mest. Enligt Biesta är 

kvalificering en av anledningarna till att vi har statligt finansierad skolundervisning. 

Samtidigt som drivkraften är fortsatt tillväxt i samhällets ekonomi så vill skolan också 

utrusta eleverna med kunskaper och färdigheter som krävs för medborgarskap eller allmän 

förståelse för kultur och politik (Biesta, 2011, s. 28).  
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Socialisation 

All utbildning har en socialiserande effekt enligt Biesta – att överföra normer och 

värderingar för att på så sätt socialisera individerna till ett önskvärt sätt att bete sig på och 

agera efter (Biesta, 2011, s. 28). Biesta menar att all undervisning innehåller detta trots att 

det inte alltid är det uttalade målet. Biesta nämner den ”dolda läroplanen” som forskningen 

tagit fram på att socialisation bedrivs konstant inom utbildningsinstitutioner oavsett om det 

är ett uttalat mål eller inte.  Men att dessa institutioner bidrar med att överföra normer och 

värden som är antingen kulturella eller traditionsbevarande. Därför spelar de en viktig roll i 

hur vi anses bete oss och uppföra oss. De för ett narrativ som vi får ta del av oavsett om vi 

vill det eller inte. Biesta vill belysa är att det sker oreflekterat ibland och att dess effekt är 

trots det densamma - att vi blir en del av specifika sociala, kulturella och politiska 

”ordningar” (Biesta, 2011, s. 27). 

 

 

Subjektifiering 

Individualisering är processen till att bli ett subjekt. Biesta menar att subjektifiering förstås 

lättast i motsats till socialisation. Det handlar således inte om att inviga nya 

samhällsmedlemmar i ”flocken” utan om att hitta sätt där individen får vara just individ och 

inte en bland många gelikar. Det handlar således om att försöka bryta sig ur redan 

existerande ”ordningar” eller skapa nya ”ordningar”. Det kan diskuteras om all utbildning 

faktiskt bidrar till subjektifiering. En del argumenterar för att så behöver det nödvändigtvis 

inte vara utan att den bara fokuseras på kvalifikation och socialisation. Medan andra säger 

att all utbildning inverkar på individen och är på så sätt har den en individualiserande 

”effekt” (Biesta, 2011, s. 27 – 34).  

 Det som Biesta vill få oss att göra är att här skifta fokus från dessa funktioner till 

utbildningens faktiska mål och syfte – ”kvaliteten” på subjektifieringen. Med andra ord vad 

för slags subjektivitet eller subjektiviteter ges det tillfälle och utrymme för genom särskilda 

pedagogiska åtgärder eller utbildningsarrangemang.  I samband med det här hävdar Biesta 

och andra att all utbildning värd namnet bör se till att bidra till subjektifieringsprocesser som 

möjliggör det för de utbildade att bli oberoende i tanke och handling samt till att bli mer 

autonoma (Biesta, 2011, s. 29). 

 Subjektifiering har tilltalat mig på flera plan under min utbildning och nu med 

Biestas kunskap så ska jag försöka utgå ifrån att jag behöver se det sammansatt och inte 

delat. På så sätt kommer jag kanske kunna tillgodose ännu fler elevers behov. Biesta 
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förtydligar att vi sviker vårt uppdrag då vi bara tittar på det mätbara och inte på vad detta 

faktiskt skapar och vilka följder det får. Biesta menar på att om vi låter detta ”mätande” 

fortsätta utan att diskutera vad god utbildning är och försöka förstå dess komplexitet och hur 

de olika dimensionerna interagerar med varandra så tenderar vi att låta data och statistik fatta 

besluten åt oss (Biesta, 2011, s. 34).  Hur kan vi säga att skolan ska förmedla vissa värden 

när vi har inte så stor insikt i vad vi faktiskt skapar, då vi väljer att inte se helheten utan bara 

det önskvärda? Värdegrunden skapas tillsammans med eleverna som tar del av skolan, inte 

som en affisch för att ”så här ska det vara”. Vi skapar vår kultur tillsammans och eleverna 

måste få vara del av det bygget, inte bara svara inför regelsystemet som vi vuxna skapat utan 

elevernas deltagande. Demokratiuppdraget havererar fullständigt då vi inte bjuder in dem till 

att bli medkreatörer i deras livssituation. 

 Likväl som Biesta bedyrar att all god undervisning är sammansatt så tror jag att 

självkänsloarbetet är sammansatt på ett lika intrikat sätt. Det Biesta vill åt med att prata om 

olika motivgrunder måste gälla olika individer och således måste vi hitta flera stärkande 

metoder att främja självkänsla och inte bara en generell (och framför allt inte) oreflekterad 

sådan. Därför måste vi kunna prata om god utbildning och syftet med utbildningen.  

 

 

Lärifiering  
 

Tillbaka till min första fråga – går det att förena kunskapskraven med värdegrundsarbete? 

Anledningen till att jag ville ta upp de olika läroplanerna är för att de belyser problematiken 

som jag tidigare varit blind inför – det politiska spelet och dess rester som lämnas i de olika 

läroplanerna. Under halvseklet som passerat har tre olika läroplaner implementerats där alla 

ingått i den socialpedagogiska arenan där fokus ligger på resultat och mål. Tendensen är att 

det fortsätter ditåt – en mätbarhet ska finnas, annars finns det ingen verksamhet verkar det 

som. I alla fall om man ska tro på de senaste utvärderingarna gjorda av Skolverkets rapport 

186 (1999), Finns fritids? samt uppföljningen av densamma 2010 (Fröman och Johansson, 

2017, se, Pihlgren, 2017, s. 88–89). Dessutom gjordes en utvärdering (2004) av läroplanen 

för förskolan Lpfö 98 där det framkom att förskolan ägnade sig mer åt ”skolmässiga” 

prestationer och hade minskat på leken, samt att barngrupperna ökat (Richardson 2010, s 

177). Jag tolkar Lgr 11 som att värdegrundsarbetet är viktigast och att de centrala innehållen 

är sekundära. Trots detta så är det mätbara det som får styra skolans diskurs och även 

allmänhetens diskurs om vad skolan borde vara. Biesta kallar detta språkskifte för 

”lärifiering” (learnification). Med språkskiftet menar författaren att vi pratar om ”de 
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lärande” och ”lärande” ur ett individualistiskt synsätt samt att lärande anger att det är 

processer som bedrivs men att processen blir tom om vi inte samtidigt kan specificera syftet 

och målet av processen. Finns inget mätbart så finns det heller inget lärande blir kontentan 

av detta resonemang. Värdegrundsarbetet är och förblir dunkelt eftersom det omedelbara 

utfallet inte syns på några prov eller några tester. Det syns däremot i relationerna som 

uppstår i gruppen. Det bottnar i det ogripbara, i hur barn och vuxna faktiskt mår i skolan och 

hur de beter sig mot varandra och sina medmänniskor. 

 

 

Obalans i skolans uppdrag gällande värdegrundsarbete och kunskapskraven 
 

I och med synliggörandet av den ”dolda läroplanen” som vi idag omedvetet skapar genom 

våra klassrumsinteraktioner skapas normer och dispositioner (Jackson, 1968; Dreeben, 1968; 

Broady, 1981, se Lindblad & Lundahl, 2015, s. 51). Orlenius menar att det ”finns en obalans 

i skolans uppdrag” då värdegrundsarbetet är så luddigt kontra de centrala delarna (Orlenius, 

2001:23 se Jarl & Rönnberg, 2015, s. 91). Det betyder att de fostrande och de socialiserande 

delarna blir godtyckligt tolkade av oss verksamma inom skolväsendet. Det Biesta (2011) 

försöker påvisa är att vi tenderar att enbart se det önskvärda och bara det vi mäter varmed 

vårt utfall blir ofullständigt. Om vi inte har god kunskap i vad våra metoder skapar så blir 

utfallet heller inte det önskvärda utan något helt annat. Att vi inte pratar om det anser han 

vara problematiskt (Biesta, 2011, s. 52 – 55).  

 Jag som yrkesperson jobbar säkerligen oftast med subjektifiering även då jag 

kanske borde använda kvalificering eller socialisation. I en pågående reflektion om vad mitt 

primära syfte som grundlärare inom fritidshem är så vill jag sträva efter att förstå när, hur 

och varför jag använder mig av de olika dimensionerna som Biesta lyfter fram.  

 

 

Hannah Arendts tankar om det aktiva livet 
 

Jag vill lyfta fram ytterligare perspektiv på hur vi kan kommunicera värdegrundsarbetet och 

stimulera elevers egenvärde. I Människans villkor: vita activa skiljer Hannah Arendt (1958) 

på tre dimensioner i det aktiva livet - arbete, tillverkning och handlande.  

 Arbete motsvarar den aktivitet som skapas av de biologiska processerna i 

människokroppen och utgår enbart ifrån nödvändigheten att upprätthålla livets fortbestånd 

och dess liv. Arbetsinsatserna upprepas oavbrutet för att uppehålla livet och som resultat 
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skapar arbete inget bestående. Animal laborans eller det arbetande djuret vill förbli en 

byggsten i det eviga kretsloppet så att mänskligt liv kan återskapas ånyo.  

 Tillverkning handlar om hur människor medvetet omformar sin miljö till något de 

vill ha – de skapar en värld som de vill ska förbli varaktiga. Här använder hon sig av 

begreppet Homo faber för att beskriva den skapande människan som vill förändra och skapa 

varaktighet i sin tillvaro. Det arbete och tillverkning har gemensamt är att de är 

instrumentella och nödvändiga samt att deras mål och syfte ligger utanför själva aktiviteten.  

 Handlande skiljer sig från de andra två dimensionerna för att det har ett mål i sig 

och det är frihet. Arendt menar att handla först och främst innebär att ta initiativ. Människan 

är ett initium: en ”ny början och en nybörjare” enligt Arendt (Arendt, övers. Persson 2004, s. 

185). Hon menar på att det som gör oss unika är vår förmåga att kunna skapa något som 

aldrig gjorts eller skådats. Hon jämför födelsens faktum med handlande för något nytt och 

unikt kommer till världen vid varje födelse (Arendt, övers. Retzlaff 1998). Arendt vill visa 

oss att vi deltar i unika händelser oavbrutet genom att vi tillför nya begynnelser till världen 

genom det vi säger och gör. Handlande är tätt sammanbundet med Arendts förståelse av 

frihet men hon bedyrar att det inte är tal om ett viljefenomen, det vill säga att kunna göra 

vad vi vill utan att vi bör uppfatta det som friheten ”att framkalla något som tidigare inte 

existerade” (Arendt, övers. Persson 2004, s. 165).  

 Vidare skriver Arendt om hur frihet faktiskt hänger ihop med handlande och här 

menar hon på att friheten är sammansatt med vår omgivning, att vi är i ett samspel, i en väv 

av relationer där vi behöver varandra. Detta innebär också att vi tillskriver varandra värde 

eller inte beroende på hur vi agerar och bemöter varandra. Hon skriver att människan 

behöver en ”offentlig sfär” att framträda i. Med det menar hon inte en fysisk plats utan 

snarare tillfällen där denna ”offentliga sfären” kan framträda. Hon nämner det som en 

egenskap i mänsklig interaktion – jag tolkar det som att hon menar de stunder där vi faktiskt 

kan och får lov att vara de vi faktiskt är ämnade att vara. De stunder där vi känner tillit och 

trygghet med de närvarande, nästan som om vi upplever det som att inget som händer här 

och nu kommer kunna skada mig. Någon sorts förtrolighet människa till människa utan 

dunkla motiv eller baktankar. Hon använder ordet framträda inför varandra och då inte bara 

som levande och döda ting. För att sådana möten skall kunna uppstå så måste jag om jag vill 

ta del av en sådan interaktion tillåta ett framträdande samt välkomna ett likadant från 

människan som jag interagerar med. Det jag läser mellan raderna är att hon skriver om att ge 

sin medmänniska ett egenvärde genom att tillåta den vara sig själv utan att jag dömer den 

och den likaså gentemot mig. Det hon nämner som ”begynnelse” är bara hälften av vad 
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handlande handlar om. Om vi avslöjar vår ”unika särart” genom det vi gör och säger så 

beror ändå allt på hur vår omvärld förhåller sig till våra initiativ. Om jag tolkar Arendt rätt 

så är ett ”Hej” inte ett ”Hej” förrän någon besvarat min hälsningsfras utan bara ett försök till 

en ”begynnelse” från min sida, det fullbordas endast när min medmänniska replikerar och 

framträder i samma ”offentliga sfär” som jag försökt träda in i och där jag utelämnat mig för 

att vara ett subjekt. Arendt hävdar att den som agerar, alltså den handlande, inte är en 

författare eller producent utan ett subjekt i dubbel bemärkelse – en som inleder en handling, 

genomlider den och är föremål för dess konsekvenser (Arendt, övers. Retzlaff 1998, s. 250). 

 

 

Unikhet enligt Biesta 
 

I kapitlet om tillblivelse, pluralitet och unikhet (Biesta 2011, s. 74–95) skriver Biesta om de 

representativas röst som försök att härma eller följa normen men ändå aldrig känna sig fri 

på riktigt. Genom de representativas röst pratar subjektet som en del av gemenskap till 

exempel som läkare eller som student, det vill säga den kategorin hen förväntas symbolisera 

och enligt de regler och principer som gäller för dem. När så sker menar Biesta att vi aldrig 

når vår unikhet (Biesta, 2011, s. 91). Han skriver om att vara fast i ett reproducerande av 

normer och värden som vi ska ta del av för att kvalificeras in i samhället. Unikheten når vi 

bara då vi sätter något på spel genom att vi ställer oss utanför de representativas röst och 

försöker prata som en unik individ och inte ett språkrör för vare sig gemenskap, tradition 

eller kulturyttringar. Det Biesta vill bedyra är att unikhet inte skall ses som identitet det vill 

säga hur vi som subjekt besitter vissa särdrag eller egenskaper. Den synen blir då att vi tittar 

på vad vi har och besitter. Istället vill han få oss att se det som när vi är oersättliga när vi 

och ingen annan kan ta vår plats. Han tar hjälp av Emmanuel Levinas för att försöka hitta ett 

nytt sätt att se på unikhet. Detta nya sätt handlar inte om vad unikhet är utan om när det har 

betydelse att jag är unik (Biesta, 2011, s. 90). Det gör han för att komma ifrån att se unikhet 

som identitetsdrag. 

 

 

Biesta och Arendts tankar går ihop 
 

Biesta lyfter fram begreppet subjektifieringen (Biesta, 2011, s. 29. 131), som att vi försöker 

bryta oss ur normen och bli vår unikhet som motsats till socialisering (Biesta, 2011, s. 127). 

Han kopplar Arendts tankar om handlande till hans egen förståelse av att ”bli till” eller ”att 

bryta sig in i världen” med begynnelser och att det bara är genom att låta folk ge ett gensvar 
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som jag inte försökt styra som jag faktiskt låter dem få vara unika och på så sätt behålla sin 

och min egen frihet. Han använder Arendt för att poängtera att det bara går att uppnå 

subjektifiering genom pluralitet. Vi måste enligt Biesta vara beredda att riskera att förlora en 

del av det som vi för in i världen, annars kommer vi aldrig att kunna vinna vår frihet och 

subjektivitet. Det är bara inom pluralitetens väv som vi faktiskt kan bli till. Med att bli till 

menar Biesta att vi har ett utbildningsmässigt intresse för mänsklig subjektivitet och 

subjektifiering men att vi gör det utan en mall. Han bedyrar vikten av inte ha någon 

fördefinierad uppfattning om vad det innebär att vara människa. Han vill bort ifrån den 

humanistiska benämningen av mänsklig subjektivitet och subjektifiering för att den inte 

öppnar för nykomlingar att radikalt ändra vår förståelse av vad det innebär att vara mänsklig. 

Den har ett normativt narrativ i sin syn på människan. Det betyder att det är en svår process 

men inte en svårighet att undanröja eller övervinna. Att bli till borde kanske ses som en 

delprocess av att bryta sig in i världen och där världen står för skillnad och pluralitet.  

 

 

Biesta och avbrottets pedagogik 
 

Biesta ger ett förslag på hur man skulle kunna uppnå en viss balans i kommunikationen 

gällande kunskapskrav kontra värdegrundsarbetet. Hans tankar om avbrottets pedagogik är 

vad jag anser vara interkulturellt och i samklang med hur jag vill förhålla mig till mitt eget 

arbete. Avbrottets pedagogik går ut på att tillåta avbrott för att få till stånd nya tankar, idéer 

och unika möten. Den täcker inte alla aspekter av utbildning utan är specifikt inriktad på 

subjektifieringen (Biesta, 2011, s. 94). Biesta skriver att subjektifiering bör vara en 

integrerad del av utbildning värd namnet (Biesta, 2011, s. 80). På så sätt skapa en balans 

mellan kunskapskrav och det värdegrundsarbete och demokratiuppdrag som åligger oss på 

skolan. Min åsikt är att utan den biten så bedriver vi snarare ett förtryck och 

majoritetskulturen som råder på skolan tvingar de som inte passar in att förbli udda eller 

passa in i mallen. För enligt Biesta så är det i så fall bara kvalificering och socialisation som 

bedrivs och de är av normativ natur och inte särskilt demokratiska eller interkulturella i sin 

enskilda form. 

 

 

 

 

 



22 

 

Interkulturell pedagogik och majoritetskultur 
 

Interkulturell pedagogik handlar om en pedagogik som präglas av självmedvetenhet och en 

förståelse för sin egen kulturs bakgrund. Med andra ord innebär det att vara självmedveten 

inför sina ställningstaganden och värderingar samt att förstå dessa utgångspunkter som 

formade genom kulturen. En interkulturell pedagogik strävar efter ett förhållningssätt som är 

byggt på en ömsesidig respekt och ett intresse för varandra, både lärare gentemot elever och 

tvärtom. För att kunna skapa den dynamik som behövs för att dessa möten ska kunna uppstå 

behövs en tillåtande och initiativrik miljö (Borgström 2004; Lahdenperä 2004). Det synsätt 

som kännetecknar en majoritetskultur är att det finns normer och värderingar som är 

allmängiltiga och som står över samhällets konflikter (Andersson et al. 1999:89). Det skapar 

ett sorts hävstångsförhållande där majoriteten tvingar minoritetskulturerna att infoga sig i 

rådande norm eller förbli utpekade som ”de andra, de som inte följer” vilket Berrys (2005) 

så kallade ackulturationsteori bekräftar.  

 Berrys ackulturationsteori beskriver att det fyra olika sätt som 

minoritetskulturerna har att förhålla sig i mötet med majoritetskulturen. Han menar att 

minoritetskulturerna har att välja mellan: assimilation, integration, separation/segregation 

samt marginalisering. Det rimmar illa med en demokrati på grund av att det på förhand inte 

finns ett alternativ för den ”unika” att bryta sig in och skapa ny kultur på lika villkor. 

Majoritetskulturen måste därför fråga sig hur de vill bemöta nykomlingar där. Skolan kan 

ses som ett samhälle och här finns det en majoritetskultur som råder. Majoritetskultur kan 

även hittas i mindre gruppkonstellationer där vissa kriterier för en majoritetskultur uppfylls. 

Det tar oss osökt in på de intersektionella aspekterna av hur vi interagerar med varandra. 

 

 

Intersektionalitet 
 

Intersektionalitet handlar om hur de olika maktasymmetrierna (maktaxlarna) växelverkar 

med varandra. Maktaxlarna som ingår är sexualitet, religion, etnicitet, nationalitet, 

funktionsvariationer ålder, kön och klass. Det är ett kulturteoretiskt begrepp och används 

inom genus, etnicitet och sexualitetsforskning för att beskriva en analys som innebär 

samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetrier (Lorber & Hess, 2000 se Lykke, 

Nina, 2003, s. 48). Det intersektionalitet belyser är att vi ibland ingår i en 

majoritetskultur/överläge och i andra fall som minoritetskultur/underläge. Men det är inte 

genom någon additiv princip utan den belyser hur växelverkan mellan de olika 
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dimensionerna är en dynamisk interaktion. Det innebär att om vi inte är medvetna om detta 

så är risken stor att vi normaliserar och befäster en människosyn vi egentligen inte vill stå 

för. Det tolkar jag som att det egentligen inte finns några nollsummespel – vi är alltid på väg 

åt något håll och omedvetet eller medvetet skapar vi alltid narrativ om oss själva och andra.  

 Det Biesta å andra sidan vill få oss att inse först och främst är att vi ska ta reda på 

vilken riktning de egna föreställningarna pekar mot för att därefter fråga sig om det är det 

önskvärda. Han säger att frågan om effektivitet ska ställas så här – effektiv för vad? Vad är 

syftet med den pedagogiska aktiviteten – att de lär sig räkna eller skriva men viktigast av allt 

vilken funktion är det som är aktiverad och vad den leder till? Därför tycker han att det blir 

icke-demokratiskt när det enbart handlar om ett instrumentellt lärande. Då menar han att de 

enda funktionerna som är aktiva i skolans verksamhet är socialisation och kvalificering. 

Enligt Biesta så kan det inte vara tal om ett demokratiskt lärande om 

subjektifieringsfunktionen inte får ta plats under elevernas skoldag. Han menar inte att 

subjektifiering ska ersätta all undervisning, utan en mix av dessa tre funktioner ska vara 

aktiverad för att försöka tillgodose demokratiuppdraget (Biesta, 2011, s. 96 –111). 

 

 

Självförverkligande genom subjektifiering 
 

Att våga misslyckas är viktigt för mig och jag försöker visa eleverna att det är genom 

misslyckanden vi når framgång. Det som är slående är att misstagen som jag ser dem, 

handlar om ett självförverkligande och det är inte så långt ifrån subjektifiering. Vi inom 

skolan måste vara diversifierade i vår kompetens för att tillgodose hela vårt uppdrag, inte 

bara en del av det. Biesta (2011) skriver att utbildning inte är någon push and pull-process 

men att det sker i ett existerande händelseförlopp och det ska inte ses som orsaker utan som 

tillfällen för elever att reagera och genom sina reaktioner lära sig någonting av dessa 

tillfällen (Biesta, 2011, s. 41). Men de mjuka värdena kommer alltid efter det mätbara, på så 

sätt avspeglar sig skolan som en spegel av den råa och kalla verkligheten vi lever i idag 

(Biesta, 2011, s. 33). Jag bör om jag vill vara demokratisk försöka hitta sätt att skapa en 

grogrund för flerstämmiga och pluralistiska läromiljöer. Struntar vi i deras ”varande” och 

bara fokuserar på det mätbara är jag rädd för att vi hamnar där Biesta menar att vi tenderar 

att bara se det mätbara och önskvärda och då får allt annat ingen som helst bärighet. Det 

skulle kanske leda till att vi producerar elever som ser sig som sina betyg och lägger sitt 

mänskliga värde i prestationer istället för att tillskrivas ett mänskligt värde oavsett resultat. 

Vi ska enligt Lgr 11 (2016) och dess värdegrundsarbete just lära ut empati och 
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mänsklighetens värde och livets okränkbarhet. Men om vi inte ens praktiserar det på oss 

själva hur ska vi då kunna tro att de ska kunna se på andra människor med sådana ögon? Vi 

har skapat den skola vi verkar i idag och det betyder att vi också kan ändra på den. Skolan 

måste ständigt vara i förändring då den jobbar med människor och bedrivs av människor. 

Jag avslutar med ett citat av Judith Butler som ställer frågan till oss om hur vi vill behandla 

våra medmänniskor: 

 

Om vi alla kunde omfamna och identifiera oss med det svaga, misslyckade, pinsamma och kletiga 

istället för att så entydigt hylla det framgångsrika, kaxiga och starka, skulle världen förmodligen se 

annorlunda ut (Judith Butler se Ambjörnsson, F, 2011, s. 223). 

 

 

Egen Reflektion 

 

Mitt övergripande syfte har varit att undersöka hur arbetet med skolans värdegrund kan 

kommuniceras som likvärdigt med kunskapskraven. Kan vi verksamma inom skolan tjäna 

på att ta in hela människan i vårt utövande i stället för att bara fokusera på vissa saker som vi 

anser vara viktigast samt mätbara? Mitt första dilemma belyser problematiken jag som lärare 

ställs inför då någon försöker hävda sig på någon annans bekostnad eller ser sitt värde enbart 

i jämförelsen av någon annans verk. Det andra dilemmat belyser prestationsångesten som 

kommer med de ständigt närvarande kunskapskraven och proverna. 

 Genom Arendt och Biestas tankar och teorier kan det verka som att vi nog är på 

väg någonstans vi inte riktigt tagit ställning till. Biesta menar ju på att vi låter data och 

statistik få bestämma vårt mål (Biesta, 2011, s. 34). Det kan aldrig bli rätt om vi enkom tittar 

på en del av en kub. Den består ju av flera sidor som faktiskt påverkar helheten av den. Det 

Biesta lyfter fram med utbildningens funktioner – subjektifiering, socialisation och 

kvalificering - måste vi verksamma diskutera och förstå och slutligen anamma. Vi ska ju 

faktiskt bedriva en verksamhet som är tillåtande och då kan vi inte falla på att vi inte tar vårt 

ansvar som vuxna. Med ansvar menar jag att vi måste vara självkritiska till oss själva och 

inte gå i samma led som den evidensbaserade undervisningen som enbart utgår ifrån vad 

som leder till goda mätbara resultat. Biesta verkar vilja att vi ställer oss frågorna om vad 

som ska fungera, för vems skull, samt varför?  
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 Jag har ställt frågan om hur skolans verksamhet påverkas av en nutida 

mätbarhetsdiskurs och om det värdegrundsarbetet som hela skolan vilar på riskerar att 

urholkas då dess värden inte får samma utrymme som kunskapskraven. Jag har också undrat 

om det kanske är så att vi kan nå kunskapskraven lättare genom att försöka säkerställa en 

god självkänsla där misslyckanden ses som en naturlig del av processen. Utifrån min egen 

barndom samt mitt arbete med fritidshem tror jag att jag kan bli en bättre lärare genom att 

inse självkänslans påverkan på hela människan under elevernas tid i skolan. Vi vill självklart 

att eleverna båda ska må bra och att de ska prestera bra, men var vill vi lägga tonvikten? Jag 

har undersökt detta genom Biesta och Arendts tankar om subjektifiering och handling samt 

närliggande teorier där vikten ligger på en god självinsikt samt en empati för sin omgivning. 

 Jag skulle önska att vi människor kunde utgå ifrån vårt handlande som om vi vore 

oupplösligt förbundna med varandra, det vill säga att vi ser på varandra med tillförsikt 

istället för att tvinga in folk i fack genom majoritetskulturens hävstångsförhållande. Dessa 

efterdyningar av kolonialismen måste brytas och det är endast möjligt om denna förändring 

görs av oss som på olika sätt har del av detta arv.  

 Likväl som Biesta (2011) nämner i sin bok att minoriteten bara kan frigöra sig 

själv från känslan av att vara den andre, måste även majoriteten frånsäga sig rätten över att 

bestämma vad som är acceptabelt. Jag menar att om vi utgår ifrån att vi är jämlika och 

oupplösligt förbundna med varandra så kan vi skapa ett nytt förhållningssätt till vår 

omgivning. En inställning som påminner om att ge någon omsorg och förtröstan samt hysa 

en acceptans inför individens försök att försöka bli unik på dennes villkor och inte mina.   

 Jag tänker på det politiska läget vi har nu där politiska ideologier till synes ändrat 

karaktär. Från att tidigare ha varit cementerade i sin politiska ideologi börjar det nu bli mer 

acceptabelt att frångå denna i vissa sakfrågor. Min tes är att om man gör sådana 

kompromisser för ofta så är risken stor att man slutligen även frångår sin politiska 

grundinställning och att man då bedriver något helt annat än det man trodde sig stå upp för. 

Det är samma med beslut gällande skolans mål och syfte. Jag menar på att när vi väljer att se 

på de små besluten så tenderar våra ställningstaganden få en förmildrande omständighet. 

Men även mindre, lokala frågor resulterar ibland i nationella beslut för att slutligen hamna i 

en global kontext och då plötsligt bli något vi inte alls hade tänkt oss.  
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           I en skolkontext är värdegrundsarbetet brett och allmänt medan kunskapskraven är 

konkreta. Jag har pekat på tendenserna om all kraft läggs på det konkreta och de följder det 

kan få då arbetet med värdegrunden successivt marginaliseras och utarmas. Men jag har 

försökt visa att genom att bedriva interkulturell pedagogik så kan vi kanske ha en chans att 

skapa en likvärdig syn på värdegrundsarbetet och kunskapskraven. Det är genomförbart om 

majoritetskulturen blir medveten om dess inneboende krafter som är i spel, de 

intersektionella maktassymetrierna som är dynamiskt överlappande. Jag ser idag att min 

chans är att börja med mig själv och försöka vara så interkulturell som möjligt i alla lägen 

som erbjuds. Det innebär att jag ska försöka använda mig av Biestas avbrottets pedagogik 

för att kunna skapa nya möten och låta mig själv och andra framträda i den offentliga sfären 

Arendt skriver om för att kunna vara fri i sann mening och inte ett reproducerande av redan 

rådande normer. Jag måste uppenbarligen våga framstå som udda då jag vill vara 

interkulturell. Jag vill kunna bryta koder i min profession i och med att jag vill vara i skolan 

för barnens skull och inte oss vuxna. Jag ser en framtida problematik där kollegor inte 

kommer att se på mina förehavanden med blida ögon då jag står upp för de svagare som är 

under ett intersektionellt förtryck. Det intersektionella förtrycket kan begås av vuxna, elever 

eller jag själv för den delen som förtrycker eller blir förtryckt. Det finns flera 

maktasymmetrier att ta hänsyn på en skola förutom de självklara så finns även 

skönhetsmässiga, sportsliga, fysiska och intellektuella. Alla situationer de kan uppstå i måste 

vi verksamma vara på tå för att kunna motverka att ett förtryck begås. Jag måste våga stå 

upp för det rätta mer än att behålla min positionering i gruppen. Princip före person måste 

bli en devis jag eftersträvar och försöker sprida – ett etiskt förhållningssätt där det goda är 

viktigare än min självbevarelsedrift. Det är en kamp jag är mer än villig att ta. Jag vill ta del 

av en värld som är demokratisk och att ett mänskligt värde tillskrivs genom att vi lever och 

inget annat.   

 

Slutord 

 

De dilemman jag har undersökt och reflekterat kring i denna uppsats påminner mig om 

föräldraskapets förhållningssätt, det omsorgsfulla och förtröstande förhållningssätt en 

förälder har inför ens barns tillblivelse. En acceptans inför barnets strävan in i livet och en 

tolerans för dennes sätt att hitta sin plats i livet kan kanske underlätta en hel del problem. 

Visst blir man sur och besviken som förälder men det tar inte bort det faktum att man önskar 
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att sitt barn ska hitta sin väg i livet och man alltid vill finnas där som ett stöd. Om man inte 

nu går med på allt detta så tror jag det snarare beror på att man själv inte är bekväm med att 

folk ska bryta mönster och skapa ny kultur. Jag försöker säga att om vi inte ser på saker och 

ting i sin helhet så är risken stor att vi då hamnar någonstans vi inte hade för avsikt att 

hamna i, som Biesta menar på med det mätbara. Jag tänker mycket på det Biesta skriver om 

de tre motivgrunderna. Vi måste prata mer om sådant och se vad som sker om vi skiftar i 

ståndpunkt från gång till gång. Jag skulle vilja visa att vi är våra tankar och om den politiska 

ideologien vattnas ut och inte är kvar i ett demokratiskt förhållningssätt så kanske påföljden 

blir icke-demokratisk. Vi måste således försöka hitta bra metoder att bibehålla demokratins 

grundtanke där allas röst är värda att höras. Men det är något som får mig att dröja kvar vid 

självkänslan ändå. För mig är god självkänsla något som man besitter och den är inte på den 

andres bekostnad utan snarare tvärtom. Upplevelsen av det egna värdet kan också bekräftas 

genom att man tillskriver sin näste densamme. Det påminner om Biestas tal om ansvar och 

unikhet som bara kan spira om eleverna blir bemötta och bekräftade i sitt nuvarande 

tillstånd. Går det att hitta sätt att sammanfoga dessa element och inse vikten av 

trygghetsskapande miljöer för samhället där god självkänsla byggs genom tryggheten att 

våga misslyckas? Slutligen ska jag kortfattat försöka svara på frågan om det går att 

kommunicera värdegrundsarbetet likvärdigt med kunskapskraven? Jag har med hjälp av min 

undersökning kommit fram till att det är möjligt. Det som krävs då är att elevernas 

varande/mående tillskrivs lika mycket arbetsinsatser som våra försök till att få dem att uppnå 

kunskapskraven. Om inte så tror jag eleverna ser igenom skenheligheten genom våra riktade 

arbetsinsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Allelin, Majsa (2019). Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och 

vardag. Lund: Arkiv 

 

Alsterdal, Lotte (2014). Essäskrivande som utforskning. I: Burman, Anders (red.) Konst och 

lärande: essäer om estetiska lärprocesser. Huddinge: Södertörns högskola 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-23461 

 

Ambjörnsson, Fanny (2011). Rosa: den farliga färgen. Stockholm: Ordfront 

 

Andersson, Lars Gustav, Persson, Magnus & Thavenius, Jan (1999). Skolan och de 

kulturella förändringarna. Lund: Studentlitteratur  

 

Arendt, Hannah (1998). Människans villkor: vita activa. Rev. utg. Göteborg: Daidalos 

 

Arendt, Hannah (2004). Mellan det förflutna och framtiden: åtta övningar i politiskt 

tänkande. Göteborg: Daidalos 

 

Berry, John Widdup (2005). Acculturation: Living Successfully in two cultures. 

International Journal of Intercultural Relations, 29, 697 – 712. 

 

Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2018). Varför vetenskap?: om vikten av 

problem och teori i forskningsprocessen. Fjärde upplagan Lund: Studentlitteratur 

 

Borgström, Maria (2004). lärarens interkulturella kompetens i undervisningen. 

I: Lahdenperä, Pirjo. (red.) (2004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Colnerud, Gunnel, (2004) Värdegrund som pedagogisk praktik och forsknings diskurs, 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 2004, årg. 9, nr: 2 issn 1401-6788 

 



29 

 

Finns fritids?: en utvärdering av kvalitet i fritidshem. (2000). Stockholm: Skolverket 

 

Finns fritids?: en utvärdering av kvalitet i fritidshem. (2010). Stockholm: Skolverket 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet  

Tillgänglig på Internet: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Integration mellan barnomsorg och skola: beslut, genomförande och ekonomiska 

konsekvenser i tolv kommuner. (1998). Stockholm: Statens skolverk 

 

Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum. 2., 

[uppdaterade och rev.] uppl. Stockholm: Liber 

 

Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa, (2011) [Stockholm]: Skolverket 

 

Lahdenperä, Pirjo (red.) (2004). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lindwall, M., Aşçi, F.H., Palmeira, A., Fox, K.R. and Hagger, M.S. (2011). ”The 

Importance of Importance in the Physical Self: Support for the Theoretically Appealing but 

Empirically Elusive Model of James”. Journal of Personality, 79: 303-334. 

doi:10.1111/j.1467-6494.2010.00678.x 

 

Lykke, Nina (2003) ”Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen”, 

Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 2003:1 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. Femte 

upplagan (2018). [Stockholm]: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3975 

 

Molander, Bengt (1996). Kunskap i handling. 2., omarb. uppl. Göteborg: Daidalos 

 

Nussbaum, Martha (2010). Not for Profit: Why Democracy Need the Humanities. Princeton: 

Princeton University Press 

https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2010.00678.x


30 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Pihlgren, Ann S. (red.) (2017). Fritidshemmet: fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i 

skolan. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur 

 

Rapport 186, (1999) [Stockholm]: Skolverket 

Richardson, Gunnar (2010). Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu. 8. 

rev. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Rose, J, 2008-10-01, Forskning & Framsteg 7/2008 

 

Waldermarson, Ylva (2009). En erfarenhet rikare. I Alsterdal, Lotte, Bornemark, Jonna & 

Svenaeus, Fredrik. Vad är praktisk kunskap? Huddinge: Södertörns högskola 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=nbn:se:sh:diva-3283 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

http://urn.kb.se/resolve?urn=nbn:se:sh:diva-3283


31 

 

Bilaga 1  
 

 

Skolans värdegrund och uppdrag  

Grundläggande värden 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja 
aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 
värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik 
som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje 
enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

Förståelse och medmänsklighet 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 
om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen 
ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 
läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla 
sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet 
i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett 
ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 

Saklighet och allsidighet 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 
ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till 
sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma 
förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. 
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Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 
skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem. 

En likvärdig utbildning 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet 
ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten 
anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 
fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 
också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, 
oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka 
könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan 
organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 
som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att 
eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och 
sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av 
könstillhörighet.. 

Rättigheter och skyldigheter 

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 
skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras 
vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och 
arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande 
och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 
arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska 
utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och 
utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 
aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 

Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om 
individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en 
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fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, 
kunskaper - från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 
samarbete med hemmen. 

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja 
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 
samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera 
sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad 
digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna 
sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna 
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att 
inse konsekvenserna av olika alternativ. 

Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av 
könstillhörighet. I enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja 
interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska 
eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt 
och manligt kan påverka människors möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och hur de kan 
begränsa människors livsval och livsvillkor. 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna 
ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få 
möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna 
utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets 
utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital 
teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt 
kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar 
att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. I all undervisning 
är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt 
perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför 
framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. 
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Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de 
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 
utveckling. 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett 
samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella 
perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden 
inom landet. 

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i 
skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja 
elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt 
mot sig själva och andra. 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden 
och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är 
naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. 
Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste 
inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet. 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 
Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör 
skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika 
kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska 
synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och 
lärande. 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I 
skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla 
olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 
pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga 
till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. 

God miljö för utveckling och lärande 

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva 
efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att 



35 

 

skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men 
även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 
och övervinna svårigheter. 

Varje skolas utveckling 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 
Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska 
ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att 
skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, 
resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett 
sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever 
och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället. 
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Bilaga 2  

 

Fritidshemmet  

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll 

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de 

övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del 
kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i 

undervisningen i fritidshemmet. Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i 
fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. 

Syfte 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt 

erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin 
utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna 

kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I 

undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och 
lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att 

lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat 
samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att 

främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse 

och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska 
arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta 

intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och 

kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna 
och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. 

Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom 
att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt 

känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att 
utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. 

Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna 

möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska 
eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, 

arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i 

verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig 
själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 
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Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 

intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. 

Dessutom ska undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever 

med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika 

estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att 
kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. 

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om 

natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring 
och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge 

eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa 

vardagliga problem. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 

Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras 
möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få 

delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara 
fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och 
utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, 

• ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, 

• skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och 

empatiskt förhållningssätt, 
• kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften, 

• skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, 

• utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt 
• röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Centralt innehåll 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll. 

Språk och kommunikation 

• Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika 

områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. 
• Samtala om olika typer av texter. 

• Digitala verktyg och medier för kommunikation. 

• Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. 
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• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och 

yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 

Skapande och estetiska uttrycksformer 

• Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och 

drama. 

• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. 

• Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. 
• Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. 

Natur och samhälle 

• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel 

genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan 

beskrivas, till exempel med ord och bilder. 

• Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga 

problem. 

• Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. 

• Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan 
behövas. 

• Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa 

företeelser framställs i medier och populärkultur. 
• Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur 

gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter 

(barnkonventionen). 
• Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 

• Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och 

rekreation. 
• Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 

• Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. 

• Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i 

olika väder. 

• Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på 
andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. 

• Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
• Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk 

aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet. 
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Bilaga 3  

Kursplan - Matematik 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas 

såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska 

matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande 

och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska 
och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta 
i samhällets beslutsprocesser. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna 

möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 
samband. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera 

och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller 
och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna 

tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 
hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska 
eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda 

digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och 
matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt 

och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges 

möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa 
kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 
sammanhang. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 

sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom 

undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens 

betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under 
historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans. 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
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• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 
för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

  

Centralt innehåll  

I årskurs 1–3  

Taluppfattning och tals användning 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning. 

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och 

symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. 
• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk 

samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. 

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 
• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. 

Metodernas användning i olika situationer. 

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

Algebra 

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas 

och uttryckas. 

• Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för 
programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. 

Geometri 

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, 

trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. 

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning. 

• Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. 

• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras. 

• Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, 
volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. 
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Sannolikhet och statistik 

• Slumpmässiga händelser i experiment och spel. 

• Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva 
resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. 

Samband och förändring 

• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. 

Problemlösning 

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 

 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon 

strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt 
och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet. 

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material 
eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. 

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att 

beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande 

kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra 

och namnge delarna som enkla bråk. Dessutom kan eleven använda grundläggande 

geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts 
egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på 
enkla proportionella samband i elevnära situationer. 

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss 
anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa 

enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning 

för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom 

heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Vid 

addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med 

tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. Eleven 
kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett 

fungerande sätt. Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla 

geometriska objekt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av 
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längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka 

resultatet. 

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt 
och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska 

uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan dessutom vid olika 

slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och 
diagram för att sortera och redovisa resultat. Eleven kan föra och följa matematiska 

resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, 

slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa 
och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet. 

 

 


