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Abstrakt 

 

När Skolinspektionen granskade skolors arbete med värdegrund i Sverige fann de att vissa 

segregerade skolor präglades av en trygg miljö men att eleverna där kunde visa en slags 

skenbar lojalitet. Vid observationer och intervjuer med eleverna kunde man finna åsikter som 

stred mot värdegrunden men som inte alltid kom upp till ytan. Den insikten utgör motivet till 

den här studien. Syftet är att bidra med kunskap om hur lärare vid en svensk utlandsskola 

uppfattar arbetet med värdegrund med avseende på alla människors lika värde, jämställdhet 

och solidaritet. En kvalitativ studie har genomförts för att söka svar på forksningsfrågorna: 

Hur kopplar lärare värdegrundsarbetet till sin egen undervisning? Hur tolkar och prioriterar 

lärare värdegrundsarbete med avseende på alla människors lika värde, jämställdhet och 

solidaritet? Vilka mönster kan man finna i lärarnas förhållningssätt till värdegrundsarbetet? 

Analysen av de kvalitativa intervjuer, som gjorts med lärare som undervisar på en svensk 

utlandskola, tar sin utgångspunkt i kritisk mångkulturell teori och i normkritisk pedagogisk 

teori. De mönster som framgår i resultatet av studien visar att många lärare bedriver ett 

ostrukturerat värdegrundsarbete medan några få närmar sig ett mer medvetet och 

normkritiskt arbetssätt. Till de slutsatser som dras hör att lärare anser att det inte finns ett 

gemensamt värdegrundsarbete på skolan och att det därför finns brister, framför allt när det 

gäller arbetet med jämställdhetsfrågor. Det mest påtagliga problemet verkar vara att 

värdegrundsarbetet (i den betydelsen som det ges i den här studien) inte prioriteras och att 

det därför inte heller sker någon fortbildning på skolan. Då både ett kritiskt mångkulturellt 

och ett normkritiskt arbetssätt kräver teoretisk kunskap och ett gemensamt språk kan en 

sådan utveckling av värdegrundsarbetet vara svår att genomföra om inte skolan gör vissa 

strukturella förändringar.  

 

Nyckelord: svensk utlandsskola, Skolinspektionen, värdegrundsarbete, alla människors lika 

värde, jämställdhet, solidaritet, kritisk mångkulturell teori, kritisk rasteori, normkritisk 

pedagogisk teori 
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1. Inledning 

”Utlandsskolorna håller inte måttet” stod det att läsa i de flesta dagstidningar i Sverige för ett 

par år sedan efter ett inslag på TV4 om skolinspektionens rapporter om utlandsskolors 

bristfälliga verksamhet1.  Den bakomliggande orsaken var de statliga summor som betalas ut 

till privatskolorna i utlandet och man hade intervjuat missnöjda föräldrar på en av skolorna. 

Ett av områdena som skolinspektionen slog ner på var värdegrundsarbetet. Jag, som själv 

arbetar vid en utlandsskola, har tagit del av beslut och uppföljningar på svenska skolor i 

utlandet och där framgår att en samling ordningsregler eller skolans årliga trivselenkäter 

anses utgöra ett tillräckligt mått på att en skola uppfyller kravet på ett godkänt 

värdegrundsarbete. Visserligen nämner Skolinspektionen (u.å.) i samtliga rapporter att de 

inte avser att ge en heltäckande bild av verksamheten men de ska uppmärksamma vad som 

avviker från förväntningar på en svensk skola utomlands som arbetar enligt svenska 

styrdokument. Utifrån mina erfarenheter som lärare på en svensk utomlandsskola framstår 

det dock som att rapporterna tecknar en ytlig bild. Jag tror att finns mer att berätta och fler 

frågor att ställa.  

Räcker det att en svensk utlandsskola gör studiebesök i staden där skolan är placerad, att 

barnen tycker att det är bra stämning på den etniskt homogena skolgården och att det finns 

ett mobbingteam för att skolan ska anses förmedla och gestalta alla människors lika värde, 

jämställdhet och solidaritet? Skolinspektionen gjorde 2012 en kvalitetsgranskning av 

värdegrundsarbetet på 17 skolor i Sverige. På vissa segregerade skolor som man i 

granskningsrapporten kallar ”studiemiljöer med till synes goda förutsättningar att bedriva 

demokratiarbete” (Skolinspektionen, 2012, s. 9) fann man att det kunde råda en 

lydnadskultur där åsikter som stred mot värdegrunden inte kom upp till ytan och lärare 

undvek att diskutera känsliga ämnen. Dessa skolor fokuserar på arbetet med ordningsregler, 

likabehandling och främjande av goda relationer och vuxennärvaron är stor. 

Skolinspektionen (2012) varnar för att ytlig lojalitet kan innebära att det råder ett likriktat 

normtänkande. Det kan i sin tur dölja andra attityder som till exempel främlingsfientlighet. 

Kan det vara så det är på svenska utlandsskolor?  

Skolinspektionens beskrivning av de svenska utlandsskolorna ger en bild av att de leds av en 

styrelse som ofta består av föräldrar eller svenska företagsledare baserade i landet där skolan 

ligger och som i vissa fall även har startat skolan. Utlandsskolan drivs alltså ofta av de som 

utgör en del av skolans kundunderlag vilket gör att deras inflytande över verksamheten kan 

vara stor. Skolinspektionen pekar i flera av inspektionsrapporterna på att man tar ut för höga 

skolavgifter vilket gör att inte alla svenska barn utomlands har råd att gå i den svenska 

skolan.  

                                                             
1 T.ex. i Svenska Dagbladet (1.4.2012). 
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Den personliga och professionella koppling till utlandsskolor som jag har ligger till grund för 

den här studiens fokus på hur värdegrundsarbetet utförs på en svensk utlandsskola. Zackari 

& Modig (2000) menar att skolans gemensamma värdegrund inte är ”en gång för alla given” 

(2000, s. 9) utan att den både förändras över tid och i olika sammanhang. Förutsättningarna 

för ett värdegrundsarbete vid en svensk utlandsskola skiljer sig från de vid en mångkulturell 

svensk skola. I en etniskt och socioekonomiskt homogen miljö kommer situationer som kan 

ge upphov till kritiska diskussioner på ett naturligt sätt inte att uppstå lika ofta. Elevernas 

hemförhållanden skiljer sig också något från de i ett hushåll i Sverige då normen i den 

studerade skolan utomlands är att endast en förälder arbetar och att det oftast är kvinnan 

som arbetar hemma. Man kan på det viset säga att eleverna lever under mer traditionella 

förhållanden än i det moderna svenska samhället. Det är den här speciella situationen som 

eleverna på en svensk utlandsskola befinner sig i som utgör motivet bakom den här studien.  

 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med föreliggande studie är att bidra till ökad kunskap om hur lärare vid en svensk 

utlandsskola uppfattar arbetet med värdegrund med avseende på alla människors lika värde, 

jämställdhet och solidaritet. 

 
Forskningsfrågor:  

 
! Hur kopplar lärare på en utlandsskola värdegrundsarbetet med alla människors lika 

värde, jämställdhet och solidaritet till sin egen undervisning2?  

! Hur tolkar och prioriterar lärare värdegrundsarbetet på en utlandsskola med 

avseende på alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet.  

! Vilka olika mönster kan man finna i de intervjuade lärarnas förhållningssätt3 till 

värdegrundsarbetet och hur kan dessa mönster relateras till teorier inom kritisk 

mångkulturalism och normkritisk pedagogik?  

 

1.2 Avgränsningar 

Värdegrundsbegreppet är komplicerat och på inget sätt entydigt. I den aktuella läroplanens 

första kapitel räknar man till de värden som skolan ska gestalta och förmedla, 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta” (Skolverket, 

2011c, s. 7). Jag har i den här uppsatsen valt att fokusera på de tre sistnämnda värdena.  Även 

                                                             
2 Hansén (1997, citerad i Lindström & Pennlert, 2012) definierar undervisning enligt följande: ”I allmänhet är undervisning en 
kollektiv process som inkluderar medvetna aktiviteter som syftar till att påverka andra människors kompetens och personlighet” 
(s. 16). Han anser också att det är svårt att skilja undervisning och fostran åt då dessa påverkar varandra på ett ömsesidigt sätt.  
3 Frånberg (2010) nämner att begreppet förhållningssätt är svårt att definiera. Det handlar om olika sätt att förhålla sig till 
gemensamma värden och förutsätter både kritiskt tänkande och delaktighet och ett arbetssätt som hela tiden ska genomsyra det 
vardagliga arbetet (Frånberg, 2010, s. 16). 
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om dessa uttryck är centrala så ligger studiens fokus på hur lärare uppfattar uppdraget att 

förmedla och gestalta dessa värden.  

Skolinspektionen (2012) skiljer på främjande, förebyggande och åtgärdande 

värdegrundsarbete. Det förebyggande handlar om att kartlägga den aktuella verksamheten 

för att motverka exempelvis trakasserier medan det åtgärdande handlar om att ha rutiner och 

dokumentation för de åtgärder som omedelbart sätts in då någon utsätts för diskriminering 

eller trakasserier. Föreliggande studie avser att få en uppfattning om det främjande 

värdegrundsarbetet på en utlandsskola.  

 
Det proaktivt främjande arbetet handlar om att främja likabehandling av alla 

individer, kort sagt om tolerans och respekt för mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde, och omfattar däribland diskrimineringsgrunderna kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 

läggning (Skolinspektionen, 2012, s. 56) 

Colnerud (2004) nämner att man bör kunna utskilja de olika undervisningsobjekten för att 

undvika att man endast arbetar ytligt med värdefrågor. Här har jag fokuserat på det område 

som Colnerud i sin klassificering av värdegrundsbegreppet kallar värderingspåverkan i 

skolan (2004). Fokus ligger främst på de frågor som är av mer offentlig karaktär än de som 

hon beskriver som moralfrågor och som är av privat karaktär. Både värderingspåverkan och 

det som hon kallar medborgarfostran inbegriper värden av ”allmänt humanistisk karaktär” 

(2004, s. 90) men med skillnaden att den förra betonar en medmänsklig identitet och den 

senare en medborgaridentitet.  

2. Bakgrund 
 

“Det finns inte många av dem här så det är inget problem…” (Gaine, 1995, s. 1)4. Så inleds 

Gaines bok om kritisk rasteori och om värdegrundsarbetet på engelska etniskt vita skolor. 

Boken är visserligen snart 20 år gammal men att den är lika aktuell fortfarande kan 

illustreras med ett exempel från en artikel av Strandberg (2010) som han själv menar handlar 

om “en vit och sekulär mellanstadielärares önskan […] om att utveckla en undervisning om 

kulturell mångfald” (Strandberg, 2010, s. 245). Han återger en lärarstudents upplevelse på 

sin verksamhetsförlagda utbildning på en svensk skola i ett villaområde:  

 

Min handledare sa att de inte arbetade med kulturell mångfald för att de inte har 

några invandrare på skolan (Strandberg, 2010, s. 245).  

                                                             
4 Översatt från engelska: ”There aren’t that many of them here so there isn’t a problem… 
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Strandberg (2010) menar att det både är felaktigt och orättvist att bara vissa elever i Sverige 

skulle få rätt att utveckla kunskaper om kulturell mångfald. Hans projekt, en studie av skolor 

i svenska villaområden med liten etnisk variation, hade syftet att undersöka hur man kan 

organisera och bedöma elevers förståelse och lärande av ”ett samhälle präglat av etnisk och 

kulturell mångfald” (Strandberg, 2010, s. 246).  

 
Innan det i uppsatsen redogörs för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

resultatanalysen definieras här några av uppsatsens centrala begrepp. En sammanfattning av 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning och en översikt över den studerade utlandsskolans 

styrdokument när det gäller värdegrundsarbete kommer också att presenteras i det här 

kapitlet.  

2.1 Centrala begrepp 

 

2.1.1 Svenska Utlandsskolor 

”Svenska skolor i utlandet är avsedda för svenska barn som bor utomlands 

tillsammans med sina vårdnadshavare. Syftet är att erbjuda en undervisning som 

motsvarar den i Sverige utifrån den svenska skolans styrdokument. De svenska 

utlandsskolorna drivs av enskilda styrelser i respektive land” (hämtat från 

www.skolverket.se). 

Vidare skriver Skolverket att så länge skolan erhåller statsbidrag ska skolan inspekteras av 

skolinspektionen på samma sätt som skolorna i Sverige. Endast de barn som åtminstone har 

en förälder som arbetar på ett svenskt företag eller vid en svensk myndighet får statsbidrag 

för sitt barn. Eftersom bidragen inte täcker kostnaderna vid skolan är huvudinkomsten för 

skolorna avgifterna som föräldrar eller företag betalar.  

Svensk utlandsförening skriver på sin hemsida att ”Det är barnen som är framtiden. Det är 

deras behov av att vara både svenska och internationella som SUF vill tillgodose med svensk 

undervisning utomlands” (Svensk Utlandsundervisnings Förening, u.å.). Runt 6000 svenska 

elever undervisas på dels de ca 30 svenska utlandsskolorna samt i andra skolformer5.  

 
2.1.2 Skolans värdegrundsarbete 

 

Linde (2004) skriver att skolans värdegrund återspeglar samhällets värderingar och 

uttrycker det som just svenskar anser vara värdefullt. Han menar också att ”säkert är att 

                                                             
5 T.ex. Europaskolorna eller via distansundervisning.  
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dessa svenska ideal inte kan bli tydliga om man inte jämför dem med andra kulturer för det 

är just kontrasten mot andra som gör det egna medvetet” (Linde, 2004, s. 13).  

 
I det första kapitlet i den senaste läroplanen står den delen i värdegrundstexten som ligger till 

grund för denna studie:  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla 

(Skolverket, 2011c, s. 7).  

 
”De grundläggande oförytterliga demokratiska värden som ska genomsyra hela skolans 

verksamhet” (Skolinspektionens, 2012, s. 56) är värdegrund enligt Skolinspektionen.  

 
Colnerud (2004) menar att problemet är att begreppet värdegrund numera är ett 

samlingsbegrepp för allt som rör t.ex. värdefrågor, moral, etik, normer och demokratifrågor. 

Hon beskriver också hur hon har noterat att lärare som intervjuas ofta diskuterar värdegrund 

i form av övertramp eller problem och inte i förebyggande termer. Ett av problemen, anser 

Colnerud, är att värden ofta betraktas som subjektiva och att man glömmer att titta på 

anledningarna till att man handlar på ett visst sätt. I sin artikel gör hon en distinktion mellan 

vad som är objektet för undervisningen och delar in dessa i fem grupper6:  

 
• Livsåskådningsfrågor 

• Att påverka moraliskt handlande gentemot andra individer nu och i framtiden 

• Att påverka elevens värderingar, t.ex. synen på andra och deras rättigheter 

• Att bli en god svensk samhällsmedborgare 

• Att utvecklas till aktivt demokratiska medborgare  

 
I den här studien kommer begreppet värdegrundsarbete att syfta till alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta med fokus 

på det objekt för undervisningen som Colnerud (2004) kallar påverkan av elevens 

värderingar. 

 
2.1.3 Alla människors lika värde 

 
Alla människors lika värde är en av grundpelarna i värdegrundstexten i den svenska 

läroplanen. Det är svårt att finna en klar definition av begreppet men jag har här tagit fasta 

på följande beskrivning från Skolverkets hemsida. De menar att utgångspunkten för 

                                                             
6 Se Figur 1 i Colnerud (2004). 
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värdegrundsarbete är respekt för allas lika värde och att ”främlingsfientlighet och intolerans 

ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”.  

 
Elmeroth (2008) skriver att skolan är en av de få institutioner som elever träffar på som 

arbetar aktivt mot rasism och främlingsfientlighet och för att hävda alla människors lika 

värde. 

 
I Skolverkets stödmaterial (2013) för värdegrundsarbete skriver man att principen om allas 

lika värde ska gälla elever, personal, föräldrar och människor i ens omvärld och att detta inte 

är möjligt om man inte synliggör normer som styr samhället, förskolan eller skolan. ”Allas 

lika värde ska gestaltas av alla som arbetar i förskolan och skolan och detta får konsekvenser 

för hur lärandet organiseras på verksamhetsnivå” (Skolverket, 2013, s. 24).  Man menar 

vidare i stödmaterialet att för att kunna arbeta kring detta behöver personalen diskutera vad 

som anses med allas lika värde.  

 
2.1.4 Jämställdhet mellan män och kvinnor 

 

Hedlin (2010) gör en tydlig skillnad mellan jämlikhet och jämställdhet där det sistnämnda 

har en smalare förklaring och syftar på just likvärdiga villkor mellan män och kvinnor. Därför 

kanske förtydligandet mellan män och kvinnor kan te sig överflödigt och i den här studien 

kommer begreppet jämställdhet användas i betydelsen jämställdhet mellan män och kvinnor.  

På skolverkets hemsida skriver man om jämställdhet i skolan enligt följande:  

Jämställdhet behöver genomsyra alla de möten som förskolans och skolans vardag 

består av. Det betyder att alla barn och elever ska behandlas likvärdigt och utifrån 

den de är, oberoende av kön och annan bakgrund. För att säkerställa att det är så 

behövs ett systematiskt arbete för att utveckla undervisningen och annat bemötande 

(Skolverket, u.å.).  

I skolans läroplaner (Skolverket, 2011a-c) står det tydligt att man ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Frånberg (2010) poängterar att jämställdhet är ett 

kunskapsområde och att brist på kunskap försvårar arbetet. Det handlar inte enbart om 

relationen mellan män och kvinnor utan också om de strukturer som gör att olika kön 

behandlas olika.  

 
2.1.5 Solidaritet med svaga och utsatta 

 

Solidaritetsbegreppets historia i skolans värld går Hällgren, Granstedt & Weiner (2006)  

igenom i sin forskningsrapport om mångkulturella och antirasistiska frågor i den svenska 
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skolan. Från läroplanerna på sextiotalet då tanken var att skolans arbete skulle stärka 

solidaritet mellan folk som tillhör olika kulturer men då i mycket handlade om solidaritet på 

avstånd kom sedan åttiotalets läroplan att mer uttalat låta solidariteten sträcka sig utanför 

landets gränser. I nittiotalets styrdokument förskjuts begreppet till att vara det sista av de 

fem pelarna i värdegrundbegreppet och får en mer nationell karaktär. Däremot får tolerans 

och insatser mot rasism en mer framträdande ställning i värdegrundstexten. Förändringarna 

har med den ökade mångfalden i skolan att göra och ger ytterligare ett motiv till en studie av 

en utlandsskola som inte alls passar in i det mönstret. I den här studien kommer begreppet 

solidaritet att användas i betydelsen solidaritet med svaga och utsatta.  

 

2.2 Granskningsrapport och styrdokument 
 

2.2.1 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av värdegrundsarbete 

Skolinspektionen (2012) granskade 17 skolor i Sverige och kom fram till att 13 skolor brast i 

sitt arbete med värdegrund. Under ett webinarium (Skolinspektionen, 10.10.2012) diskuterar 

Angel Eilard från Skolinspektionen resultaten av granskningen med bland annat Skolverkets 

Annika Hjelm. Man kommer i rapporten fram till att skolans uppdrag måste förtydligas och 

att inslag av värdegrundsarbete finns men att det inte genomsyrar verksamheten i skolorna. 

Vad som framför allt saknas är kompetensutveckling samt främjande och förebyggande 

arbete. Skolinspektionen (2012) upptäcker brister både när det gäller att ta tillfället i akt när 

situationer uppstår men också att utveckla eleverna i kritiskt tänkande och skapa samtal 

kring de demokratiska värden som nämns i läroplanen. Man menar att vad som bland annat 

behöver ändras på är att använda en mer problematiserande samtalston i undervisningen, ha 

högre förväntningar på eleverna och ge dem möjligheter att uttrycka åsikter och tankar, även 

om dessa är obekväma. De måste få komma upp till ytan för att kunna bemötas. Det, menar 

Skolinspektionen (2012), ställer förstås väldigt höga krav på lärares och rektorers kompetens. 

Vidare kommer man i granskningen fram till att alla lärare inte problematiserar rådande 

genusmönster på ett målmedvetet sätt, många lärare undviker svåra frågor, kring t.ex. 

främlingsfientlighet, och lärare behöver större självinsikt. Tretton av sjutton skolor saknar en 

helhetssyn kring värdegrund och demokratiska värden.  

Vidare diskuteras också på webinariet (10.10.2012) att problem kan uppstå då man har en 

framtvingad och skenbar samsyn. I vissa miljöer finns också en extrem likriktning vilket leder 

till den lydnadskultur som nämndes i inledningen. 
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2.2.2 Skolans lokala styrdokument 

 
I skolans femåriga arbetsplan7 finner man under rubriken Det sociala arbetsklimatet att 

”skolan ska värna om jämställdhet oberoende av kön, religiös tillhörighet, sexuell läggning, 

etnisk bakgrund och ålder”.  Det står också skrivet under rubriken En internationell miljö 

där utrymme ges till både det främmande och det svenska att eleverna ska utveckla 

kunskaper i just det språk och samhälle som de lever i och fira deras traditioner och att de 

ska bevara sitt eget språk och sina egna högtider. De kulturer som anses ”främmande” i 

rubriken, och som kan tolkas som etniska minoritetskulturer, ska man bekanta sig med 

genom att besöka olika trossamfund, platser med starka inslag från etniskt specifika 

folkgrupper, samla in pengar till barn med sämre förutsättningar och samarbeta med andra 

svenska utlandsskolor.  

 
Likabehandlingsplanen8 på skolan beskriver mer detaljerat om arbetet kring vad de kallar 

ABG, anti-bullying group, men förtydligar inte hur arbetet ska gå till i praktiken: 

 
Ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt att 

motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund 

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionshinder, ålder eller könsöverskrivande identitet eller uttryck. 

 
Det finns inget som säger hur man ska arbeta främjande eller förebyggande i sin 

undervisning med detta. Däremot ska lärarna enligt planen reflektera över vilka normer de 

bär på och diskutera detta i olika forum så det genomsyrar verksamheten. De ska också få 

kompetensutbildning i arbetet med värdegrund.  

 
I förebyggande syfte har man en kick-off varje år, ett vårskrik, skolresor, insamling av pengar 

till välgörenhet, en föräldraförening som säljer fika en gång i månaden, en vårshow, ett 

faddersystem och övriga aktiviteter.  

 

Teoretisk genomgång – forskning och litteratur 
 
I avsnittet som följer kommer de teorier som ligger till grund för tolkning och analys av 

studiens resultat att presenteras. Jag har valt att bygga studiens perspektiv och kunskapsbas i 

första hand på kritisk mångkulturell teori och normkritisk pedagogisk teori. Det finns två 
                                                             
7 Skolans arbetsplan som sträcker sig över perioden 2011-2016 är ett interndokument och kan därför varken bifogas eller 
hänvisas till i detta dokument. Av etiska skäl namnges inte heller dokumentet för att undvika att nämna skolans namn.  
8  Av samma skäl som nämnts tidigare kan inte detta dokument uppvisas då det är ett av skolans interna dokument.  
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anledningar till detta. Den första är att både Skolinspektionen (2012) och Skolverket9 

förespråkar ett normkritiskt pedagogiskt förhållningssätt i skolan. Det har dock visat sig 

bland annat i Skolinspektionens kvalitetsgranskning när det gäller värdegrundsarbetet att 

många skolor brister på den punkten. Den andra anledningen är att den skolmiljö som 

beskrivs i den här studien verkar ha en del gemensamt med de skolor som en del av 

förespråkarna för den kritiskt mångkulturella teorin har studerat och där man har upptäckt 

att det är vanligt att praktisera ett liberalt mångkulturellt10 perspektiv i stället för att aktivt 

synliggöra normer och åsikter som finns under ytan. De menar också att man i 

undervisningen därför ofta bidrar till andrafieringen av de som avviker från rådande normer. 

Både kritisk mångkulturell teori och normkritisk teori kan användas för att konceptualisera 

maktperspektiv och vad som skapar normer och hur man synliggör dessa normer.  

2.3 Kritisk mångkulturell teori 

I Hällgren, Granstedt och Weiners rapport (2006) om mångkulturella och rasistiska frågor i 

skolan utgår de från teorin om kritisk mångkultur11. De återger att detta perspektiv vill 

förmedla en medvetenhet om att alla människor i samhället och i skolan tillhör en grupp och 

har en identitet som de för med sig exempelvis in i klassrummet och att denna identitet 

påverkas i samspel med andra grupper och identiteter som man möter. Problemet, menar 

författarna, är att man ofta utgår från att individen är neutral när man talar om 

mångkulturalism och att man därför glömmer att synliggöra de normer som individen redan 

har. Oftast handlar det om att individerna bär på normer från majoritetssamhället och att 

utgångspunkten blir från en maktposition.  

May & Sleeter (2010) skriver om kritisk mångkulturell teori med speciellt fokus på skolan och 

hur man kan använda teorin i praktiken. De ställer sig en fråga i bokens inledning:  

Wasn’t fostering intercultural respect and engagement among both students 

and teachers a worthy and important goal? Why couldn’t we all just get along 

better, recognizing and celebrating our ethnic and cultural differences in the 

classroom, and beyond? (May & Sleeter, 2010, s. 1) 

Författarna anser att mer fokus på att uppnå kunskapsmål (här skriver de specifikt om USA) 

och händelsen 9/11 bidrar till att mångkultur inte längre är lika eftersträvansvärt. De jämför 

                                                             
9 Se t.ex. Redovisning av regeringsuppdrag. 9.4.2013. angående utveckling av jämställdhetsarbetet i Skolverkets verksamhet. 
Hämtad från: www.skolverket.se/...1.../pdf3088.pdf 
10  von Brömssen (2011) menar att ett liberalt mångkulturellt perspektiv visserligen har ståndpunkten att alla människor är lika 
värda men att det också kritiseras att då det bortser från maktperspektivet och strukturella villkor. Kritiker menar att liberala 
mångkulturalister ofta är ”färgblinda” och exkluderar de som avviker från normen.  
 
11 Critical Multicultural Theory  
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liberal mångkulturalism med kritisk mångkulturalism. Den liberala har fokus på att hålla 

sams bättre, främst genom acceptans och respekt för etniska, kulturella och språkliga 

skillnader medan arbetssättet är problemlösande. Man ser mångfalden som ett problem som 

ska lösas och inte som en tillgång. Man bortser i det här liberala synsättet, trots all 

välmening, från existerande maktförhållanden och faktiska ojämlikheter. Det verkar som om 

ju mindre praktiska övningar utmanar de existerande maktrelationerna desto mer används 

de i skolan. Till skillnad från den liberala mångkulturalismen har den kritiska 

mångkulturalismens förespråkare för avsikt att synliggöra normer och maktförhållanden och 

att undvika skapandet av ”den andre”.  

May & Sleeter (2010) anser att mångkulturell utbildning sedan en tid tillbaka har betraktats 

som trivialiserad, och praktiserats i skolor genom att t.ex. fira högtidsdagar eller fokusera på 

självuppfattning. De som var kritiska mot detta synsätt menade att multikulturell utbildning 

helt bortsåg från rasism, sexism och diskriminering och fokuserade mer på att klara av skolan 

kunskapsmässigt. Den kritiska pedagogiken å andra sidan kritiserade skolans tendens att 

behandla kultur som ett isolerat fenomen och att man inte problematiserade makt och 

identitet.  

2.4 Kritisk rasteori 

En utstickare från kritisk mångkulturalism är CRT12. Gaine (1995)  menar att man måste 

frångå tänkandet om att tycka synd om och förstå den andre och istället synliggöra varför den 

som befinner sig i maktställning tänker som den gör. Han uttrycker att mångkulturalism inte 

kommer att fungera i en etniskt vit skola och att det är naivt att tro att eleverna skulle få en 

förståelse för andra kulturer bara för att man läser om Ramadan och jämför sin kultur med 

andra kulturer i läroböckerna (1995). Han poängterar att det inte är det mångkulturella 

fenomenet man ska utgå ifrån vid undervisning i etniskt vita skolor utan att man ska ta 

avstamp i eleverna själva genom att låta dem upptäcka vilka attityder och fördomar som 

finns under ytan hos var och en.  

 

Degado & Stefanic (2012) beskriver CRT som en rörelse av aktivister och skolverksamma som 

är intresserade av relationen ras, rasism och makt. Bell, Freeman och Delgado organiserade 

1989 en första workshop i Wisconsin. Teorin bygger på två amerikanska rörelser: kritisk 

lagstudie och radikal feminism. Det finns även influenser från eurpeiska filosofer och 

teoretiker, exempelvis Foucault, men även idéer från politiker som Martin Luther King Jr. I 

det här sammanhanget är det främst användbarheten i skolan som kommer att diskuteras. 

Kritisk rasteori försöker inte förstå sociala situationer utan vill ändra dem, de är aktivister. 

Tanken bakom teorin är att rasim inte är något ovanligt förekommande utan att 
                                                             
12 Critcal Race Theory 
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färgblindheten är ett faktum och vardagsrasism en norm i samhället. Man menar att normen 

är att vita står över icke-vita och att det gynnar de som tillhör den vita gruppen. Både vit elit 

och vit arbetarklass är således måna om att denna samhällsordning upprätthålls (2012).  

 

2.5 Normkritisk pedagogik 

 
Normkritisk pedagogik härstammar från queerpedagogiken som mer specifikt handlar om 

köns- och sexualitetsnormer och hur man kan bryta dessa (Bromseth & Darj, 2010). En av 

queerpedagogikens grundare är den amerikanske forskaren Kumashiro. Han menar att lärare 

ofta anser att deras arbete är att lära eleverna att se världen genom olika objektiv och att 

utforska nya sätt att se världen på. De glömmer dock att eleverna inte kommer helt tomma 

till skolan utan att de redan ser världen genom olika objektiv och att det är svårt att få dem 

att ge upp dessa synsätt (Uppsala Universitet, 2010). Det gäller förstås även lärarna själva. 

Denna svårighet gör också att vi normaliserar och naturliggör vårt eget synsätt och anser allt 

annat vara onormalt. I Skandinavien har man anammat den här pedagogiken och den 

normkritiska pedagogik som har växt fram handlar inte enbart om normer när det gäller 

sexualitet eller kön utan även exempelvis etnicitet, hudfärg och funktionalitet. Enligt 

normkritisk pedagogik ska man störa eller bryta dessa mönster för vad som uppfattas 

normalt och på detta sätt skapa en förändring. I Bromseths och Darjs antologi (2010) om 

normkritisk pedagogik har flera författare gett sin syn på den här pedagogiska ansatsen. 

Gemensamt för alla skribenter är det faktum att man måste bryta mönstret där man 

använder en slags toleranspedagogik som endast skapar och återskapar synen på ”oss” som 

normen och ”de Andra” som normbrytare. Det är inte så att vi ska förstå de som är  

annorlunda enligt vår norm utan vi ska förstå oss själva.  

Bromseth (2010) skriver att normkritisk pedagogik handlar om att synliggöra normer och att 

bidra med alternativa berättelser som ifrågasätter dessa normer.  

Vi som utbildare kan ödmjukt verka som processledare för social förändring 

genom de pedagogiska ramar vi erbjuder, de dialoger vi öppnar och stänger för, 

samt de möjliga sätt att vara och agera som vi skapar (Bromseth, s. 49) 

 

Både Skolinspektionen (2012) och Skolverket13 utrycker att ett normkritiskt förhållningssätt i 

skolan är a och o. De menar att det inte går att bli helt normlös men att man måste synliggöra 

normer och undvika tyst medgivande. Det handlar också om att rektorer måste ge lärare 

möjlighet att arbeta normkritiskt.  

 

                                                             
13  Se exempelvis http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2010/06/04/hej-normkritik 
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4. Metod 
 

I det följande ges en kort beskrivning av den metod som har används vid genomförandet av 

den här studien som en bakgrund till redovisningen av resultatet i nästföljande kapitel. En 

redogörelse för tillvägagångssätt vid urval och genomförande av intervjuer kommer att 

presenteras samt kommentarer kring studiens trovärdighet och etiska hänsynstaganden. 

Slutligen kommer analysmetoden som använts för analys av det empiriska materialet att 

beskrivas.  

 
Enligt Hjerm & Lindgren (2014) innebär metod i forskningssammanhang ett vetenskapligt 

tillvägagångssätt, vilket i sin tur förenklat innebär ett systematiskt arbetssätt under hela 

forskningsprocessen, från idé till rapportering.  

 
Studiens syfte är att inhämta kunskap om lärares uppfattning om värdegrundsarbete och av 

den anledningen har en kvalitativ metod ansetts vara lämplig.  När en forskare strävar efter 

att få förståelse för hur världen tolkas av människan föreslår Hartman (2004) att en 

hermeneutisk ansats antas. Vetenskaplig kunskap i termer av förståelse eller tolkning måste 

rättfärdigas och han menar det finns strikta regler för hur undersökningen ska gå till inom 

kvalitativ metod (Hartman, 2004).  Trots att en systematisk metod har använts i den här 

studien har jag emellanåt upplevt att materialet har varit svårt att hantera, dels på grund av 

den stora mängden data och dels på grund av att teoriläsningen och intervjubearbetningen 

har utförts parallellt vilket Lindgren uttrycker i termer av att empiri och teori har utvecklats i 

”en växelvis process mellan det man vet å ena sidan och nya observationer och erfarenheter å 

den andra” (Lindgren, 2014, s. 34).  

 
4.1 Urval 

I den här studien har fjorton lärare på en svensk utlandsskola valts ut genom ett avsiktligt 

och ändamålsenligt urval (Trost, 2010). Ändamålet har varit att täcka ett så brett spektra som 

möjligt och därför representerar urvalet lärare i åldersgrupper från förskola till gymnasium 

och även olika ämneskategorier. Trost hade förmodligen ansett att intervjuerna var för 

många då han menar att man bör satsa på kvalitet och inte på kvantitet (Trost, 2010). Han 

skriver dock även att man vid kvalitativa intervjuer vill få ”en så stor variation som möjligt för 

att undvika att alla intervjuer är likartade” (Trost, 2010, s. 137) och med den anledningen har 

urvalet skett.  
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4.2 Kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa strukturerade öppna intervjuerna som genomfördes under två veckors tid har 

gett närmare 11 timmars ljudinspelat material. Intervjuguiden (bilaga 1 och 2) med öppna 

frågor som ligger till grund för varje intervju har inspirerats av skolinspektionens frågor och 

enkäter i samband med kvalitetsgranskningen av värdegrundsarbetet på olika skolor i 

Sverige men har också anpassats och ändrats för att uppnå studiens syfte.  

Jag inledde mina intervjuer med en pilotintervju efter vilken jag beslöt mig för att med hjälp 

av fem lappar med begreppen människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet med svaga 

och utsatta14, inleda samtalet kring begreppet värdegrund. Anledningen till detta var att 

undvika att lärarna kände sig obekväma och i en slags förhörssituation.   

Inför analysen skrev jag ut alla intervjuer ordagrant (Trost, 2010) för att få en bättre översikt 

över materialet. Det var tidskrävande men innebar att jag lyssnade igenom intervjuerna flera 

gånger. För att få en överblick över det omfattande materialet gjorde jag en tabell över 

respondenterna och kodade materialet under huvudfrågorna med olika färger (Trost, 2010, s. 

153). 

4.3 Trovärdighet 

 

När det gäller kvaliteten på mina intervjuer kan den läsas av både genom validitet och 

reliabilitet. Validiteten i en kvalitativ intervju betecknar ambitionen att till exempel beskriva 

uppfattningar eller företeelser (Patel & Davidsson, 2003). Reliabiliteten i kvalitativa studier 

bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. I 

kvalitativa studier kan man säga att reliabilitet och validitet närmar sig varandra (Patel & 

Davidsson, 2003).  

 
Enligt Trost (2010) bör man vid kvalitativa intervjuer inte alls tala om varken validitet eller 

reliabilitet utan om trovärdighet. ”Den bygger på att man har varit noggrann med de etiska 

aspekterna i anslutning till datainsamlingen” (Trost, 2010, s. 134). Det faktum att jag har en 

anknytning till skolan och till lärarna som har intervjuats kan göra att både trovärdigheten 

när det gäller genomförandet av intervjuerna men också när det gäller analysen av materialet 

ligger i farozonen.  Ett systematiskt sätt att undvika detta har varit att under intervjun få alla 

frågor besvarade och inspelade för att undvika frestelsen att tro sig veta svaret och att under 

analysen ständigt kunna gå tillbaka till det inspelade materialet för att verifiera att jag 

                                                             
14 Dessa lappar översattes vid intervjun av de icke-svensktalande lärarna: The inviolability of human life, Individual freedom and 
integrity, The equal value of all people, Equality between women and men amd solidarity with the weak and vulnerable 
(översättning enligt skolverkets engelska version av Lgr11) 
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uppfattat ett svar på rätt sätt. Att flera lärare är intresserade av att läsa resultatet av studien 

har också varit en sporre att återge korrekta och trovärdiga resultat.  

 

Ytterligare en svårighet har varit att ha erfarenhet av och åsikt om hur värdegrundsarbetet 

sker och borde ske på en utlandsskola vilket skulle kunna påverka både det empiriska 

resultatet och analysen. Lindgren (2014) menar att visst kan detta påverka 

forskningsprocessen och jag håller med honom om att det ibland kan ”kännas som man 

fuskar eftersom man inte får känslan att man tar sig an materialet på ett helt 

förusättningslöst sätt” (2014, s. 39). Han menar dock att det här samspelet är naturligt och 

och att det är därför det är viktigt att använda sig av en teoretiskt utgångspunkt.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) finns det fyra huvudkrav på 

forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Trost (2010) skriver om informerat samtycke och menar att ”häri ligger att informanten ska 

veta vad intervjun handlar om” (2010, s.127). Samtliga respondenter har fått ta del av syftet 

med den här studien och de som har tvekat när de har blivit tillfrågade har inte övertalats att 

delta i undersökningen.  

Trost (2010) skriver att ”hellre än att riskera att tystnadsplikten bryts ska man underlåta att 

rapportera sina fynd” (Trost, 2010, s. 123). Det har varit en tanke som har följt med mig 

genom hela studien och som har bidragit till att vissa sådana fynd inte kommer att 

rapporteras. Under samtalets gång har jag ibland stängt av ljudinspelningen då det som sagts 

inte har haft med studien att göra. Det har endast skett under tre intervjuer.  

Jag har så långt det är möjligt avidentifierat uppgifter genom att inte använda namn på skola 

lärare, ålder eller exakt årkurs som lärarna är verksamma i. Respondenterna benämns enligt 

alfabetet i den ordning de har intervjuats (LA är lärare A osv.). Vissa uppgifter har jag inte 

kunnat undgå att uppge då de har haft betydelse för resultatredovisningen eller analysen men 

det har skett efter noggrant övervägande om det skulle kunna vara till skada för 

respondenten och så har inte varit fallet.  

4.5 Analysmetod – tematisk analys 

Analys, enligt Hjerm & Lindgren (2014), innefattar två element. Dels en metod för att 

strukturera insamlat material, ”det vetenskapliga hantverket” (2014, s. 21), och dels teorier 
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som utgångspunkt för att sedan kunna tolka materialet. I den här studien har en tematisk 

analysmetod används för att bearbeta det kvalitativa intervjumaterialet.  

 
Utgångspunkten för studien var att den skulle vara empiristyrd i den bemärkelsen att man 

genom tematisk analys skulle kunna urskilja teman i intervjumaterialet. Man kan dock säga 

att studien delvis är teoristyrd då materialet i resultatanalysen studeras utifrån det 

normkritiska pedagogiska perspektivet och det kritiska mångkulturella perspektivet som 

funnits med under hela forskningsprocessen.  

Den kvalitativa analysprocessen enligt Lindgren (2014) består av kodning, tematisering och 

summering. I den här studien har det empiriska materialet grovordnats (kodats) under olika 

rubriker som följt ungefär de frågor som återfinns i intervjuguiden. Senare har dessa 

noggrannare sorterats in i teman som har legat till grund för presentationen av materialet i 

resultatet (tematisering). Slutligen har resultatet analyserats utifrån dessa teman med hjälp 

av de teoretiska perspektiv och annan litteratur som presenterats i studien. Burowoy (1998, 

citerad i Lindgren, 2014) menar att en analys är väl genomförd om det finns” en dialog 

mellan empirin och teorin” (2014, s. 39). Han kallar kvalitativ analys för ”partikularism” 

(2014, s. 40) och menar att trots att kvalitativa studier syftar till att kunna urskönja detaljer 

och enskildheter så har de ändå avsikten att finna generella mönster.  

 

Det kvalitativa materialet har analyserats på olika nivåer. När materialet hade kodats efter de 

huvudfrågor som ställts vid intervjuerna (frågor om synen på skolan, det gemensamma 

värdegrundsarbetet och framför allt lärarnas uppfattning om hur de kopplar arbetet med alla 

människors lika värde, jämställdhet och solidaritet till sin egen undervisning) framträdde tre 

teman utifrån lärares förhållningssätt till värdegrundsarbetet på skolan. Intervjuerna med 

lärarna visade hur de i olika mån strukturerar, prioriterar och problematiserar 

värdegrundsarbetet. I följande avsnitt kommer dessa teman ligga till grund för 

resultatredovisningen.  

 
I resultatanalysen analyseras dessa teman ytterligare i relation till styrdokument och de olika 

teorier som ligger till grund för studien. Denna analys framställs i relation till studiens 

forskningsfrågor: hur lärare kopplar arbetet med alla människors lika värde, jämställdhet och 

solidaritet till sin undervisning, hur de tolkar och prioriterar värdegrundsarbetet när det 

gäller dessa värden samt hur man kan relatera dessa teman till normkritisk och kritisk 

mångkulturell teori.  
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5. Tematisk resultatredovisning  
 

I det här kapitlet kommer det empiriska materialet att redovisas och presenteras utifrån de 

olika teman som framträtt. Bland de intervjuade lärarna på den studerade utlandsskolan kan 

följande tre teman urskiljas när det gäller respondenternas uppfattning om 

värdegrundsarbete15:   

 
• Ostrukturerat värdegrundsarbete  

Här ingår de lärare som inte lägger så stor vikt vid värdegrundsarbetet som 

det står skrivet i läroplanen och andra styrdokument men som anser att det 

ska genomsyra verksamheten. Det kan inte peka på exakt vad det är de gör 

men de kan beskriva olika situationer där de i sitt ämne arbetar med 

värdegrundsfrågor då det faller sig naturligt.  

 

• Läraren som förebild  

Hit hör de lärare som anser att värdegrundsarbete alltid handlar om att själv 

agera förebild i skolan. Dessa lärare knyter också värdegrundsarbetet till 

kunskapsuppdraget.  

 
• Planerat och medvetet värdegrundsarbete  

Ett tredje tema utgörs av de lärare som är teoretiskt medvetna och väl 

bekanta med värdegrundstexten i läroplanen. De planerar vanligtvis sin 

undervisning med värdegrunden i åtanke.  

 
Dessa tre teman skiljer sig något åt i kvalitet på det sättet att lärarna som ingår i den första 

grupperingen är de som på ett mindre teoretiskt och medvetet sätt beskriver sitt 

värdegrundsarbete medan den tredje gruppen är tydligare i sina beskrivningar. Det är viktigt 

att understryka att studien inte säger något om den faktiska kvaliteten på värdegrundsarbetet 

inom varje mönster eftersom lärare har framfört sina egna uppfattningar och inte har 

observerats i en undervisningssituation. Att en lärare är teoretiskt kunnig och vet hur 

värdegrundsarbetet borde gå till behöver inte innebära att så verkligen sker och den som 

arbetar mer ostrukturerat kanske når eleverna allra bäst.  

 

5.1 Ostrukturerat värdegrundsarbete 

 
Om skolan 

 
Respondenterna i den här gruppen är överens om att eleverna kommer från en etniskt och 

ekonomiskt homogen miljö. LF nämner en situation då en förälder som besökte skolan slogs 
                                                             
15 Se översikt i bilaga 3.  
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av den etniska homogeniteten och undrade hur hennes barn som kom från en familj med 

afrikansk och sydamerikansk bakgrund skulle få det om han började där. En av de icke-

svensktalande lärarna uttrycker det så här:  

 
The diversity in this school is very limited and the students live in a bubble. The 

students read in their textbooks that there are people in certain areas in the world 

that are starving, but they cannot understand what that really means.  

 

LI har följande uppfattning:  

 

Det här är inte en mångkulturell skola. Eleverna har samma sociala bakgrund, de 

flesta är vita och övre medelklass. Det blir stor skillnad på hur man arbetar som 

lärare.  

 

Hon menar att på skolor i Sverige fanns större utrymme för att arbeta på ett naturligt sätt 

med värdegrund medan det uppstår mindre konflikter på utlandsskolan.  

 

LN jämför den svenska utlandskolan med de internationella skolor hon har arbetat på 

tidigare:  

In an international school everyone sees each other as a person, it doesn´t matter 

where you come from. In this school they never meet different cultures. They live 

in an upper class area and I can imagine that when they go back to Sweden they 

will continue to live in a similar area. 

 

Om värdegrundsarbetet på skolan 

 
De båda icke-svensktalande respondenterna förknippar värdegrund med hur de själva 

arbetar i klassrummet. Det kan bero på det som båda nämner om de engelska skolorna, 

nämligen att man från tidig ålder undervisar om värdegrund i ett specifikt ämne, Citizen Ship 

education16, i vilket eleven får betyg.  

 
Genomgående i den här gruppen är att man anser att det finns en gemensam syn på 

värdegrund men inte ett gemensamt arbetssätt. LH anser att om det inte finns intresse hos 

ledningen att utveckla arbetet med värdegrund så blir det inget gemensamt arbete. Han 

tycker också att skolan ligger långt efter de engelska skolor han har arbetat på när det gäller 

värdegrundsarbete och då framför allt när det gäller jämställdhetsfrågor.  LF säger så här om 

den gemensamma synen på värdegrund:  

                                                             
16 Citizen education liknar medborgarkunskap eller nuvarande livskunskap. Man har alltså ett specifikt ämne som behandlar 
frågor som demokrati, välfärd och värderingar och som även tar upp politiska frågor, som aktivt stödjer olika projekt  
m.m. (information hämtad från: http://www.citizenshipfoundation.org.uk). 
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Grovt sett finns det en gemensam syn. Det är en bra anda i grund och botten. Det 

är fler kramar än slagsmål på skolan. Det är en grundton som går igenom hela 

skolan, vi är inblandade i det också och barnen styr det då de är bra på att ta hand 

om varandra.  

 

Om alla människors lika värde 

 

Att förmedla alla människors lika värde är det ingen i gruppen som har en klar strategi för. 

Majoriteten av lärarna samtalar om interna relationer och när de får den konkreta frågan om 

främlingsfientlighet och rasism hänvisar de flesta till andra ämnen som tar upp det eller 

lärare som undervisar andra åldrar.  

 
Under intervjuns gång erinrar sig flera lärare om konkreta uppgifter som de arbetar med i 

sina ämnen som är kopplade till alla människors lika värde. Exempelvis arbetar läraren i det 

tyska språket på ett naturligt sätt med händelserna i nazityskland under andra världskriget. 

Jag ber henne att konkretisera en uppgift och hon berättar att gymnasieeleverna läser om de 

soldater som vaktade vid Berlinmuren och de får sätta sig in i rollen som en av dessa soldater 

och sedan diskutera detta. Hon vill att eleverna ska tänka till och låter ingen slippa undan. 

Om det inte fungerar språkmässigt tycker hon det är så viktigt att de får göra det på svenska.  

 

LH berättar att han i idrott får möjlighet att diskutera rasism då man på grund av sitt etniska 

ursprung i vissa engelska sporter har svårt att triumfera, som är fallet med cricket. De ägnar 

tid åt att diskutera stereotyper och diskriminering inom olika sporter. Han berättar för 

eleverna om de sportsmän som har haft möjligheten att riva denna mur av fördomar.  

 

LN berättar att elever på högstadiet har läst och diskuterat Noughts and Crosses17 och att de 

har ett temaarbete kring reverse rasism18 i samband med detta. Enligt läraren är eleverna 

mycket engagerade i det arbetet.  

 

Om jämställdhet 

 

I diskussionen om jämställdhet anser flera lärare att det finns mycket mer att göra. En lärare 

säger skämtsamt att han är jämställdheten personifierad bara genom att arbeta med barn i 

                                                             
17 Noughts and Crosses, skriven av Malorie Blackman. En bok som väcker tankar hos ungdomar genom en alternativ historia där 
rollerna är ombytta mellan matkhavande klassen och minoriteter och där två unga människor måste ta en ställning till detta.  
18 Reverse rasism översätts ibland till svenska med begreppet omvänd rasism, en term som har kommit att kritiseras från många 
håll. I det här sammanhanget används den dock i betydelsen att boken Noughts and crosses handlar om en omvänd värld där 
afrikanska folk har övertaget och europerna är deras slavar. 
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yngre åldrar. Han är man och sitter och klipper och pysslar under arbetsdagen. Han upplever 

relationen mellan pojkar och flickor hos de yngre barnen så här:   

 

Killarna lever i en tjejvärld, man anses vara bufflig, stökig och lekandes lekar 

man inte borde leka. Krig får man inte leka! Tjejerna tar bort vapnen. Man slår 

ner lite på pojkarna och tjejerna är de som är duktiga.  

 

LF menar att det ibland kan bli en skenhelig attityd där alla killar måste in i dockvrån för att 

man ska arbeta på ett jämställt vis. Samtidigt menar LF att de i yngre åldrar arbetar mycket 

med att utveckla personligheter och att de är viktigt att de får utvecklas på ett naturligt sätt.  

 

LH tycker att idrott är ett tacksamt ämne när det gäller att arbeta med jämställdhetsfrågor. 

Det handlar ständigt om att riva barrären mellan manligt och kvinnligt, menar han.  

 

Om solidaritet 

 

Begreppet solidaritet uppfattas olika av olika lärare. Flera hänvisar till välgörenhetsarbetet 

som sker en dag per termin. De engelska lärarna förstår solidaritet på ett annat sätt19. De 

förknippar begreppet med empati, extrahjälp och förståelse för de elever i klassen som har 

akademiska eller fysiska svårigheter.  

 

Om diskussionsklimatet på skolan 

 

Diskussionsklimatet är tryggt men värdegrundsarbetet borde vara mer proaktivt. Idéer om 

hur värdegrundsarbetet skulle kunna förändras hänger ofta på prioritering av dessa frågor 

hos ledningen. LH menar att det enda sättet att eleverna skulle kunna uppleva kulturella 

skillnader på ett naturligt sätt är att den svenska skolan genom stipendier ger elever med 

olika bakgrund i Sverige möjligheten att gå på en svensk utlandsskola och bo i värdfamiljer 

för att på det sättet ändra elevsammansättningen. Andra lärare föreslår bättre utnyttjande av 

resurser som redan finns.  

 

5.2 Läraren#som#förebild#

 

Om skolan 

 
Även lärare som ingår i den här gruppen anser att skolan är etniskt och socioekonomiskt 

homogen.  

                                                             
19  Solidarity with the weak and vulnerable (översatt ungefär: solidaritet med den svaga och utsatta) 
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Om värdegrundsarbetet på skolan 

 

När det gäller värdegrundsarbetet uttrycker sig LE så här:  

 

Värdegrund är att man inte gör skillnad på folk och folk, alla är lika mycket värda 

och ska behandlas med samma respekt och värdighet.  

 

LG menar att värdegrund sammanfattar en människosyn och ett sätt att behandla andra 

människor. LC anser att:  

 

Värdegrund är ett sammansatt ord och då brukar jag på vända på orden och 

värdegrund blir grund av värderingar. Det får inte bli onaturligt. Jag har samma 

värdegrund som skollagen så jag behöver inte handla medvetet […]  

 

Samma lärare menar att det gäller att inte ta ställning:  

 

Det gäller att inte ta politisk ställning. Jag får gardera mig då jag har starka 

känslor och säga att ni kan själva ta ställning till det här men så här tycker jag. 

Det kan till exempel handla om inställning till välfärdssamhället eller 

dödsstraffet.  

 

Ofta är det omedvetet och brist på kritiskt tänkande som gör att en elev har en viss åsikt. Hon 

anser att kunskap förhoppningsvis ska leda till en förändring när det gäller värderingar.  

 

Om alla människors lika värde 

 
Alla människors lika värde, menar LE, kan tas upp naturligt i en del av hans ämnen men inte 

i alla, i biologi och främst i sex och samlevnad finns det exempelvis utrymme för detta. LG 

berättar att det bara ibland dyker upp anledningar att tala om främlingsfientlighet och rasism 

i klassrummet. Han menar att det är den negativa sidan med en etniskt homogen skola, 

eftersom kulturmöten inte äger rum så växer fördomar lätt fram under ytan. Det finns därför 

inget förebyggande arbete kring rasism utan man klarar av det när det händer.  

 

Om jämställdhet 

 
Jämställdhetsfrågor diskuteras främst utifrån talutrymme i klassrummet. LG menar att 

pojkar ofta tar över så det gäller att ge flickorna mer tid. LE beskriver hur pojkarna frågar 

rakt ut medan flickorna sitter och väntar på sin tur. Han har därför ett system där varje elev 
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skriver upp sina namn på tavlan när de behöver hjälp och han kan hjälpa till i tur och ordning 

utan konflikter. Han nämner att han även tar hänsyn vissa biologiska skillnader mellan kön, 

exempelvis har flickor svårare för vissa analytiska uppgifter inom matematiken, t.ex. spatial 

förmåga, vilket han tar i beaktande vid planering av geometriavsnittet.  

 

Om solidaritet 

 

Solidaritet kopplar två av lärarna i den här gruppen till välgörenhetsinsamlingar och en av 

lärarna anser att man på skolan eventuellt skulle behöva ett värdegrundsarbete som är mer 

hands-on. Han nämner konkret ett projekt som sträcker sig från insamling till fysiskt arbete 

på plats för att hjälpa de som har det svårt, något han har varit med om på en engelsk skola. 

Så länge det inte finns något sådant organiserat arbete kommer det bara att handla om 

sporadiska och reaktiva insatser, menar han.  

 

Om diskussionsklimatet på skolan 

 

På frågan om skolans diskussionsklimat svarar en av lärarna att alla inte är trygga med att 

diskutera vad som helst. Det finns en rädsla för reaktioner från föräldrar, styrelse och andra 

aktörer och allt tas inte upp till diskussion. ”Ibland känns det som man skulle behöva blåsa 

på när det gäller värdegrundsfrågor”, säger han,  men det är en privat skola och det är 

viktigt att alla är nöjda och att man undviker negativ publicitet. De andra lärarna anser att 

man inte är rädd för att ta upp olika frågor till diskussion på skolan men att det sällan 

uppstår konflikter som behöver lösas och att man därför prioriterar diskussion av andra 

frågor än värdegrundsfrågor i lärarlaget.  

 

5.3 Planerat#och#medvetet#värdegrundsarbete#

 

Om skolan 

 
LB menar att homogeniteten i elevunderlaget är påtaglig och det gör också att de har samma 

tankesätt vilket innebär att ingen kamrat säger emot när någon uttrycker en åsikt. Alla tycker 

likadant. LM menar att det är lätt att tro att allt är bra eftersom eleverna alltid vet hur de ska 

bete sig och vad de ska säga för att läraren ska vara nöjd.  

 

Om skolans värdegrundsarbete 

 
För LK finns det två aspekter av värdegrund, den som handlar om hur man bemöter varandra 

och den som finns i hennes ämne, i hennes fall kopplat till miljö, material och olika 

människors arbetsförhållanden i världen.   
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Två av lärarna i den här gruppen tycker att man inte kommer någon vart i det gemensamma 

värdegrundsarbetet. Stora övergripande frågor hoppas över och personalen sitter länge och 

diskuterar ordningsregler. Det finns två läger i skolan anser LM, ett som vill förbjuda allt för 

att skydda barnen och ett som tycker att barnen ska förses med verktyg för att klara av olika 

utmaningar i det verkliga livet. Därför finns det inga klara riktlinjer för hur 

värdegrundsarbetet ska gå till. För LM handlar värdegrundsarbete både om att rent praktiskt 

sätta gränser men också om att förklara varför. ”Det ska inte vara ett rent polisarbete. 

Lagarna är inte av gud givna”.  

 

Om alla människors lika värde 

 
När det gäller alla människors lika värde menar LB att skönlitteratur är ett fantastiskt 

redskap. Man kan välja sådan litteratur som lockar fram olika teman till diskussion. När 

något uppstår som strider mot skolans värdegrund anser han att det är bäst att utnyttja 

eleverna själva. De är bra på att lösa problem, han låter de själva hålla i trådarna och rätta en 

elev om denne har uttryckt sig på ett kränkande sätt. Även LD menar att hon använder 

dynamiken i klassen för att komma åt sådant som kryper upp till ytan. Läraren använder sig 

av dilemmahistorier och andra värderingsövningar för att locka fram diskussioner som inte 

uppstår på ett naturligt sätt.   

 

Om jämställdhet 

 
Alla lärarna i den här grupper uttrycker bestämt att man inte arbetar tillräckligt med 

jämställdhetsfrågor. LB verkar vara den enda läraren som arbetar medvetet med detta. Han 

är upprörd över att ett främlingsfientligt uttalande i korridoren sätter igång en diskussion 

men att en sexistisk kränkning av en kvinnlig elev anses vara ett vanligt pojkstreck. Den här 

läraren tror man stoppar huvudet i sanden för att det finns någon kunskap om genusfrågor. 

LM säger att eftersom många mammor på skolan inte arbetar, så blir det en norm för barnen 

på den här skolan. Den här läraren har hört ett barn försvara att hans mamma arbetar och 

pappan är hemma inför sina kamrater som tycker det är något ytterst ovanligt. Med det här 

vill LM säga att man kan prata barnen till döds men det är det som barnen ser och upplever 

som som skapar och återskapar normer.  

 

Om solidaritet 

 
Solidaritet innebär att kunna sätta sig in i någon annans situation vare sig det gäller i skolan 

eller någon annanstans, anser en lärare. Det är en mycket svår uppgift säger LK, ”speciellt om 

man har det mycket bra själv”. LB och LD nämner skönlitteratur eller facklitteratur, som ett 
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redskap som kan spegla hur olika människor har det i den verklighet som ligger utanför 

elevernas vardag. LD anser att ordet solidaritet tolkas så olika. För henne är det politiskt och 

det, menar hon, kan hon skylla på att hon har växt upp på 70-talet. Svårigheten med barnen 

på den här skolan, anser hon, är att trots att de reser världen över möter de sällan inhemska 

kulturer. De lever i en skyddad värld. På mellanstadiet tycker hon att det är det viktigt att 

vara hands-on och att man borde arbeta mer med konkreta projekt som sträcker sig över 

längre tid.  

 
Om diskussionsklimatet på skolan 

 

Lärarna i den här gruppen menar att det diskuteras alldeles för lite kring värdegrund i 

lärargrupperna. De är tydliga med att värdegrundsarbetet behöver förändras och att det bara 

kan ske genom fortbildning och gemensamma riktlinjer. LM tycker att det borde finnas 

någon slags gemensam skolfilosofi vilket det inte gör i nuläget. LD nämner att man inte har 

en aning om vad andra kollegor kan. Man borde göra en inventering av de kunskaper som 

lärare besitter på skolan, tycker hon. ”Vi kanske sitter på resurser som vi inte utnyttjar 

idag”.  

 

6 Analys(av(den(tematiska(resultatredovisningen(
 

Det resultat som redovisats tematiskt i det förra kapitlet kommer här att analyseras i relation 

till Skolinspektionens dokument, utlandsskolans styrdokument samt de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för studien, framför allt kritisk mångkulturell teori och 

normkritisk teori. Analysen struktureras och framställs i enlighet med studiens 

forskningsfrågor, hur lärare kopplar värdegrundsarbetet till sin undervisning, hur de tolkar 

och prioriterar värdegrundsarbetet samt hur man kan förstå resultatet utifrån de kritiska 

teoretiska perspektiven.  

 

I Skolinspektionens beslut (2010) efter tillsyn vid den studerade utlandsskolan gav de 

följande omdöme om skolans arbete med värdegrund som grundar sig på skolans inlämnade 

dokument samt intervjuer och observationer:  

 

Vid tillsynen framträder en bild av ett aktivt värdegrundsarbete. När det gäller 

det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling arbetar 

skolan efter en Child Protection Plan [...]. Skolan har också en egen plan mot 

kränkande behandling. De elever Skolinspektionen möter uppger att de känner 

sig trygga och trivs […] och de umgås över årskurserna. Gymnasieskolans elever 
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uppge att utbildningen […] präglas av trygghet i en akademisk och humanistisk 

atmosfär. 20 

 

Som jag nämnde i inledningen ger det här en ganska ytlig bild av hur man arbetar med 

värdegrund på utlandsskolan. I resultatredovisningen har det framträtt teman som ger 

rättvisare bild av värdegrundsarbetet. Det värdegrundsarbetet som enligt myndigheter och 

svenska styrdokument bland annat ska motverka traditionella könsmönster och anta ett 

normkritiskt perspektiv.   

 

6.1 Hur#lärare#kopplar#värdegrundsarbetet#till#sin#egen#undervisning#

 

I de tre teman som kunde urskiljas i den tematiska redovisningen av resultatet skiljer sig 

respondenterna åt när det gäller hur de kopplar värdegrundsarbete till sin undervisning. Med 

det menar jag att de som arbetar ostrukturerat med värdegrund också verkar koppla 

uppdraget till tillfälliga aktivieteter som ofta genomförs av andra och till sin egen 

undervisning endast när det faller sig naturligt. De som anser sig vara goda förebilder 

kopplar värdegrundsarbetet till sin lärarroll och till sin ämnesundervisning. De som medvetet 

planerar sitt värdegrundsarbete kopplar detta till all verksamhet, till sin undervisande roll 

och till sin sociala roll, det som Björkman (2010) kallar vetandet och varandet. Hon menar 

att i läraruppdraget ingår ”både att förstå vad normer är och hur de fungerar” (Björkman, 

2010, s. 160). Hon anser att lärare sällan reflekterar över detta och att man bör koppla det 

både till det hon kallar för vetandet, som är undervisningen, och varandet, som är det sociala 

arbetet (2010).  

 
Ostrukturerat värdegrundsarbete 

 
De som arbetar ostrukturerat med värdegrund kopplar alltså ofta sitt arbete när det gäller 

alla människors lika värde och jämställdhet till den dagliga verksamheten, till relationen 

mellan elever och till relationen mellan lärare och elever. Om det inte går att koppla till 

ämnet de undervisar i så antar de att det ingår i någon annans ämne. Solidaritet kopplas till 

sporadiska gemensamma aktiviteter som exempelvis välgörenhetsarbete.  

#

Enligt Fountain finns det dock inget ämne där man inte kan lägga in övningar som handlar 

om respekt för mänskliga rättigheter och solidaritet (Fountain, 2007). Hon anser att 

undervisning kan spela en aktiv roll i skapande av attityder och värderingar som stämmer 

överens med det globala medborgarskapet men det kan på samma sätt misslyckas i detta 

arbete genom att man […] utgår från den egna kulturens normer.  

                                                             
20 Av etiska skäl har inte Skolinspektionens rapport bifogats här.  
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Det finns lärare som under intervjuns gång inser att de arbetar medvetet med 

värderingspåverkan. Ett exempel är LI som berättade om sitt arbete i tyska om nazityskland. 

Hennes projekt kan man koppla till det som Strandberg (2010) kallar perspektivväxling. Han 

anser att en viktig förmåga hos eleverna är att de kan växla mellan olika perpspektiv. Det är 

viktigt att kunna se saker ur olika synvinklar och att inte enbart intressera sig för sitt eget 

perspektiv. Strandberg (2010) menar att det är genom att ändra perspektiv som eleven kan 

utveckla en förmåga att känna empati.  

 

Borgström (2004) beskriver olika undervisningsmetoder i interkulturell teori som också 

påminner om det projekt som LI beskriver: 

• Kontrastering – en metod där man får sätta sig in i någon annans perspektiv. Läraren 

måste också ta itu med elevernas känslor.  

• Reflektion – genom denna metod ska eleverna komma till insikt om sig själva. Endast 

genom att veta vem man själv är kan man relatera till någon annan (Borgström, 2004, 

s. 56) 

 

Läraren som förebild 

 
De lärare som uttrycker sin roll som förebild kopplar således värdegrundsuppdraget till sin 

sin roll som både lärare och människa. Det är dock endast en av respondenterna som 

reflekterar i intervjun över de normer och fördomar som han själv bär på. Han anser då att 

det är viktigt att man inte förmedlar stereotypa föreställningar och att man ständigt 

utvärderar sin egen roll som lärare.:  

 
Som lärare kan man inte uttrycka några som helst stereotypa åsikter, man måste 

vara extremt noggrann med detta eftersom eleverna snappar upp det mycket 

snabbt […] Om man vill att eleverna ska reflektera bör man göra det själv också. 

Det räcker inte att kräva det av dem.  

 
På samma sätt, menar Bromseth (2010), är det viktigt att lärare rannsakar sig själva. Man 

måste ställa sig frågan om vilka normer man förmedlar, se sig själv som normskapare och 

fråga sig vad man vill och hur man kommer dit. Det är också viktigt att inse att en slags kris 

kan uppstå då man stör gamla föreställningar och gamla sanningsbilder. Björkman skriver i 

samma normpedagogiska antologi att ”en grundläggande förutsättning för att jag som lärare 

ska kunna arbeta med normkritisk pedagogik är att jag har koll på vem jag är” (Björkman, 

2011, s. 175). Hon menar att om man ser mer prestigelöst på de misstag man gör som lärare 

så kanske dessa misstag blir utvecklande. Hon beskriver hur man som lärare måste inse att 
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man ständigt begår misstag men att dessa ska tjäna till man blir en bättre lärare. Eftersom 

det på skolan inte verkar finnas ett gemensamt självreflekterande värdegrundsarbete så blir 

det svårt att att få till stånd ett sådant normkritiskt arbetssätt.  

#
Lahdenperä (1999) anser att människor som tillhör samma etniska kultur uppfattar sådant 

som händer runt omkring dem på ungefär samma sätt och tar dessa för givet och anser 

samma saker vara normala. Det är något som lärarna också berättar om eleverna, att de har 

samma uppfattning om det mesta och därför sällan diskuterar eller reflekterar över andra 

synsätt. Det är dock endast en lärare som nämner att även lärarna borde se över vilka normer 

och eventuella fördomar de bär på. Lahdenperä (1999) menar att ofta är det så att de som 

tillhör samma kultur inte inser att deras värderingar är etnocentriska utan måste 

konfronteras med andra värderingar för komma till insikt. 

 

Lärare som ingår i det här temat kopplar sällan värdegrundsarbete på ett krystat och 

onaturligt sätt till sin undervisning. Bromseth (2010) nämner att många lärare som han 

intervjuar i sina studier säger att om man benämner något så existerar det och att man därför 

inte behöver ta upp ett problem utan anledning så ämnet blir stigmatiserat och onaturligt. 

Bromstedt ställer sig dock frågan om det någonsin kan anses att en diskussion kring 

diskriminering och fördomar är utan anledning (Bromseth, 2010).  

 

Planerat och medvetet värdegrundsarbete 

 

Slutligen kopplar de lärare som arbetar mer målmedvetet med värdegrund sitt uppdrag till all 

verksamhet, i klassrummet och utanför. Åtminstone en av lärarna i den här gruppen närmar 

sig en mer normkritisk pedagogik där han försöker bryta mönster genom olika typer av 

diskussioner, ofta med utgångspunkt från skönlitteratur.  

 

Endast tre lärare gav konkreta exempel på hur de i undervisningen arbetar med genusfrågor. 

Ändå är flera lärare överens om att man skulle behöva bryta traditionella könsmönster på 

skolan. Som nämndes i början av den här uppsatsen så menar Frånberg (2004) att det krävs 

gedigen kunskap för att kunna arbeta med genusfrågor men hon skriver också att det inte 

räcker med att skaffa kunskap för att sätta igång ett gemensamt arbete på skolan, återigen 

handlar det om att lärarna måste börja med att synliggöra sin egen roll i skapandet av genus i 

klassrummet. Det går inte att genomföra en förändring på en skola om man inte först tar 

reda på hur och varför det ser ut som det gör i nuläget, menar hon.  
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6.2 Hur#lärare#tolkar#och#prioriterar#värdegrundsarbetet#

 

Den tolkning som lärare gör av människors lika värde, jämställhet och solidaritet verkar 

också ha inverkan på hur lärare prioriterar värdegrundsarbetet. Här kan man i studien 

urskilja två tolkningar. Enligt den ena relaterar man värdegrundsarbetet till relationer i 

klassrummet och på skolgården på den egna skolan. Lärare nämner till exempel att ta hänsyn 

till varandra, att hjälpa varandra, att räcka upp handen och att vänta på sin tur, att läraren 

ger både flickor och pojkar samma taltid, att det finns lika många flickor som pojkar i 

elevrådet och att lärare behandlar alla elever på skolan lika. De lärare som tolkar 

värdegrundsarbetet på det här sättet har en mer avslappnad attityd till arbetet och menar att 

det genomsyrar verksamheten dagligen men att det inte alltid kan beskrivas hur. Man 

problematiserar inte värdegrundsarbetet.  

  

Andra lärare tolkar värdegrunden med avseende på alla människors lika värde, jämställdhet 

och solidaritet på ett mer utbyggt sätt.  Det handlar visserligen om att behandla varandra 

med respekt på skolan men också om frågor som sträcker sig utanför skolans gränser. Frågor 

som kan gälla främlingsfientlighet, rasism, traditionella könsroller, stereotyper och normer. 

De som tolkar värdegrundsarbete på det vidare sättet problematiserar värdegrundsbegreppet 

i högre grad och är också benägna att planera lektioner och projekt med värdegrund i åtanke.  

 

6.3 Förståelse utifrån studiens teoretiska perspektiv 

 

Hur kan slutligen de mönster som man funnit bland respondenterna förstås utifrån de 

kritiska perspektiv som har presenterats i den här uppsatsen?  

 
Gemensamt för de olika kritiska perspektiv som nämns här är att läraren måste bli medveten 

om sig själv som normbärare för att kunna utföra ett förändringsarbete på skolan. Bland de 

intervjuade lärarna på den studerade utlandsskolan finns det väldigt få eller egentligen inga 

exempel på någon som arbetar konsekvent på ett normkritiskt sätt. Det är också ganska få 

lärare som verkar genuint intresserade av ett förändringsarbete. Som flera lärare nämner blir 

man bekväm på en skola som präglas av trygghet och lugn. Enligt det normkritiska 

perspektivet hade värdegrundsarbetet på den här skolan tolkats som toleranspedagogiskt och 

de som förespråkar kritisk mångkultur hade ansett att skolan har ett liberalt mångkulturellt 

perspektiv.  Som nämnts av både Bromseth (2010) och May & Sleeter (2012) kan dessa 

mindre kritiska perspektiv, om än välmenande, bidra till andrafiering av de som inte tillhör 

normen. Gaine (1995) nämnde tidigare i studien om meningslösheten i att läsa om Ramadan 

och olika kulturers högtider för att komma tillrätta med fördomar på en etniskt vit skola.  
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Det här leder till funderingar kring Lahdenperäs (2004) liknelse om kultur som ett isberg. 

Det som syns på ytan är det som människor felaktigt förknippar med en person: artefakter, 

traditioner, tänkande och språk. Det är här stereotyper skapas, hon nämner t.ex. 

föreställningen om att man äter viss mat eller dansar vissa danser i olika kulturer. Det allra 

mesta av kulturen döljer sig dock under ytan och det handlar om sådant som normer, 

värderingar, känslouttryck och relationer. Det innebär också att det är oerhört svårt att 

undervisa om mångkultur på en etniskt homogen skola om man inte antar ett kritiskt 

perspektiv.  

 
I Bromseth och Darjs antologi (Uppsala Universitet, 2010) om normkritisk pedagogik skriver 

Frisell Ellburg i efterordet:  

 

Toleranspedagogikens begränsningar rör sig kring vem det är som ska tolerera 

vem och vad det kan få för konsekvenser. En normkritisk pedagogik däremot 

undersöker och reflekterar kring förgivet tagna  kulturella och sociala 

föreställningar om till exempel genus, sexualitet, etnicitet […], vilket kan leda till 

nya insikter och ett pedagogiskt förändringsarbete (2010, s. 286-287).  

 

Bland de teman som framträdde vid kodningen av intervjuerna och som presenterades i 

resultatredovisningen kan man finna att några få lärare problematiserade 

värdegrundsarbetet på det kritiska sätt som presenterats genom olika teorier i den här 

studien. De som tillhör det tredje temat och som arbetar mer målmedvetet med värdegrund 

ger vissa exempel på att de närmar sig en normkritisk tankegång. Gränsen mellan lärare som 

tillhör olika teman är ibland svår att urskilja. Till exempel tillhör LH det första temat trots att 

han står med ena foten i det andra och anledningen till detta är att han inte medvetet arbetar 

med alla värdegrundsfrågor men att han faktiskt uttrycker vissa normkritiska funderingar 

och sätter dessa i praktik när det faller sig naturligt i hans undervisning. LE tillhör det andra 

temat i den meningen att han förlitar sig på att värdegrund ingår i vissa delar i hans 

ämnesundervisning men hör även hemma i det tredje mönstret då han aktivt arbetar med att 

själv undvika stereotypiserande och fördomsfulla uttalanden i sin undervisning.  

 
Bromseth (2010) återger Kumashiros kritiska granskning av utbildningsinstitutioner där han 

funnit att lärare, på samma sätt som vid den studerade utlandsskolan, ofta är eniga om att 

fördomar finns och att vissa i samhället är priviligerade och andra marginaliserade men de är 

inte ense om vad som behövs för att skapa en förändring. Kumashiro nämner fyra ansatser 

när det gäller skolor som arbetat med förändring:  
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• Utbildning#för#den#andra#

• Utbildning#om!den#andra#

• Utbildning#som#är#kritisk#till#privilegiering#och#andragörare#

• Utbildning#som#förändrar#studenter#och#samhället#(Bromseth,#2010,#s.#34)#

 

Kumashiro (2002, citerad av Bromseth, 2010) fann att de andrafokuserande strategierna var 

de absolut vanligaste och att man inom dessa inte alls ifrågasätter normer. Det finns en slags 

motsättning mellan den goda intentionen och det faktiska praktiska arbetet.  

Det finns flera exempel på den förstnämnda strategin på den studerade utlandsskolan.  Ett 

exempel är att man delar upp flickor och pojkar i grupper, vilket nämnts av flera lärare. 

Exempelvis finns det klassbollar som delats upp mellan flickor och pojkar (tjej- och killbollar) 

då man antar att inga flickor vill spela fotboll med sina bollar. Den andra aspekten som 

handlar om att skapa empati för den andra verkar vanlig i en etniskt homogen miljö där man 

bland annat anser att temadagar (t.ex välgörehetsinsamlingar) representerar arbetet med 

solidaritet. Som helhet kommer den studerade utlandsskolan, så länge det inte sker ett 

gemensamt värdegrundsarbete, ha svårt att arbeta enligt de två sista ansatserna ovan. 

Faktum är att det på den här skolan egentligen inte verkar förekomma något 

förändringsarbete alls när det gäller värdegrund. Enligt lärarna finns ingen uttalad strategi 

för skolans värdegrundsarbete och inget forum där man diskuterar vad man menar med alla 

människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Ändå står det i likabehandlingsplanen 

”att lärarna ska reflektera över vilka normer de bär på och diskutera detta i olika forum så det 

genomsyrar verksamheten”. De ska också få kompetensutbildning i arbetet med värdegrund. 

 

Analysen av det det kvalitativa och tematiserade materialet visar slutligen att man enligt 

lärarnas uppfattning inte arbetar aktivt med förändringsarbete när det gäller värdegrund. Det 

finns inte heller en gemensam syn på vad det rent praktiskt innebär att förmedla och gestalta 

alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. En del lärare anser att var och en gör 

sitt och att det inte finns så mycket att diskutera. Andra lärare tycker att man borde ha en 

gemensam skolfilosofi och ett gemensamt värdegrundsarbete men att man också behöver 

fortbildning exempelvis när det gäller genuspedagogik. Få uttrycker att de har ett behov att 

arbeta med mångkultur på ett mer kritiskt sätt. Speciellt lärare som undervisar yngre åldrar 

anser att det kan vara för tidigt att arbeta med detta men även andra lärare ger uttryck för att 

man inte vill arbeta med värdegrund på ett forcerat sätt. Det finns dock praktiska exempel i 

litteraturen på hur man med fördel skulle kunna arbeta på ett mer kritiskt sätt på en skola i 

frånvaro av mångkultur. Gaine (1995) nämner ett exempel där han lät tioåringar på en 

etniskt vit skola skriva en berättelse utifrån en färdigkonstruerad inledning som handlade om 

att någon knackade på deras dörr på kväll. I ett fall var det en kines, i ett annat en 

afroamerikansk man eller en pakistanier. Barnen skrev korta berättelser med utgångspunkt 
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från dessa inledningar. Resultatet visade att även yngre barn bär på fördomar och 

stereotypiserar trots att det inte märks på ytan. En sådan berättelse kan vara en bra 

utgångspunkt för ett naturligt samtal i skolan kring främlingsfientlighet och vardagsrasism.   

 

7 Slutsatser och diskussion 
 

”Den allra viktigaste kunskap jag kan skapa tillsammans med eleverna […] är den kritiska 

förmågan. Förmågan att kunna ifrågasätta det för givet tagna, normerna” (Björkman, 2010, s. 

155).  

 

När jag valde tema för mitt examensarbete hade jag klart för mig vad jag ville undersöka och 

varför. Under min erfarenhet vid utlandsskolor har jag ofta funderat över vad som händer 

med de elever som tillbringar en stor del av sin skolgång på en utlandsskola när de lämnar 

skolan och möter en verklighet som skiljer sig från den de är vana vid. Hur förbereder man 

dessa elever på en etniskt homogen skola för att delta i ett samhälle som präglas av 

mångkultur och variation? Hur arbetar man efter en läroplan som uppger att traditionella 

könsmönster ska ifrågasättas när de flesta eleverna uppfattar det som är traditionellt i 

Sverige som norm? 

 

Syftet med studien blev att bidra med ökad kunskap om hur lärare på en utlandsskola 

uppfattar värdegrundsarbetet med avseende på alla människors lika värde, jämställdhet och 

solidaritet. Genom kvalitativa intervjuer trädde så teman fram som visade att lärare uppfattar 

uppdraget på vitt skilda sätt. Vissa lärare förmedlade bilden av ett ostrukturerat 

värdegrundsarbete, andra uppfattade sig själva som förebilder och några få närmade sig ett 

mer kritiskt förhållningssätt.  

 

Slutsatserna som bidrar till att ge svar på forskningsfrågorna och syftet kan sammanfattas i 

följande sex punkter:  

 

• Enligt lärarnas uppgifter finns det inget organiserat gemensamt arbete när det gäller 

värdegrund på skolan. Var och en arbetar med sitt. Denna åsikt styrks av den stora 

variationen på svaren vid intervjutillfällena.  

• Alla människors lika värde tolkas av många lärare som likvärdighet på skolan och i 

klassrummet. Att alla elever får komma till tals och att alla får vara med på samma 

villkor. De som nämner alla människors lika värde i ett vidare perspektiv menar ofta 

att olika ämnen behandlar olika aspekter av värdegrunden. 

• Jämställdhetsarbete verkar vara skolans svagaste punkt enligt många lärares 

uppfattning. De tycker själva att det har ett könsmedvetet förhållningssätt till sina 
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elever genom att de låter alla få samma utrymme, men få lärare problematiserar 

jämställdhetsfrågan. De flesta lärarna är medvetna om detta och förklarar att det 

framför allt beror på frånvaro av en gemensam syn och brist på fortbildning.  

• Solidaritet förstås antingen som en undergrupp till alla människors lika värde eller 

som något som förmedlas genom punktinsatser i form av välgörenhetsarbete eller 

temaarbeten. Flera lärare uttrycker dock medvetenhet om att det inte är tillräckligt.  

• Det är få lärare som refererar till sig själva som bärare av normer och fördomar, trots 

att flera av dem menar att deras viktigaste roll som lärare är att agera förebild. Det 

leder också till att få lärare nämner att de arbetar med att synliggöra normer hos 

elever.  

• Det allra flesta av respondenterna arbetar enligt ett toleransperspektiv och ett liberalt 

mångkulturellt perspektiv, vilka enligt ett kritiskt synsätt kan bidra till andrafiering 

och stereotypisering.  

 

Att det inte är så många på skolan som arbetar enligt de kritiska perspektiven som den här 

studien tar sin utgångspunkt i är inte så förvånande med tanke på att det kräver både 

kunskap och utbildning att omsätta dessa teorier i praktik, utbildning som i dagens läge inte 

verkar finnas på skolan.  

 

May & Sleeter (2012) menar ett av problemen med kritisk mångkulturell teori är just att få 

har forskat om hur det fungerar rent praktiskt. Anledningarna till att det är lättare att arbeta 

praktiskt med liberal mångkulturell teori är följande (May & Sleeter, 2012): 

 

• Man vill undvika att ifrågasätta mångkulturalismen som utgör ett enkelt och inte 

alltför provocerande arbetssätt 

• Kritisk mångkulturalism är så mycket tyngre teoretiskt så det blir svårt att omsätta i 

handling 

• Många skolor ifrågasätter det kritiska perspektivet då de anser att det skapar 

instabilitet vilket gör att de lärare som har en kritisk mångkulturell utbildning blir 

ombedda att överge den teorin i skolans vardag.  

 

Det finns visserligen ett par lärare som har nämnt det starka inflytandet från styrelse och 

föräldrar som en bidragande faktor till att man inte ”blåser på mer” när det gäller värdegrund 

men de flesta lärarna verkar inte ha något emot diskutera känsliga frågor. Däremot har en del 

lärare klarlagt att en av anledningarna till att man inte satsar mer på värdegrundsarbetet när 

det gäller exempelvis främlingsfientlighet och rasism, är att man helt enkelt är bekväm och 

prioriterar annat arbete. Det är som May & Sleeters nämner ovan, enklare att praktisera 

mångkulturalism utan ett kritiskt perspektiv.  
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Tidigare i studien nämndes den kritiska rasteorin (Gaine, 1995). Enligt denna finns det flera 

anledningar till att lärare inte inser att elever har rasistiska åsikter eftersom de sällan 

kommer upp till ytan. I dessa ingår att läraren inte själv synliggjort och rannsakat sina egna 

fördomar. Ibland är det av rädsla för att inte kunna hantera situationen. Gaine (1995) menar 

också att lärare förmodligen säger sanningen när det gäller att de aldrig har hört en elev 

uttala sig rasistiskt men att de borde veta att rasistiska uttalanden inte sker i klassrummet 

utan på rasten. Efter samtal med lärare på den här skolan kan man dra slutsatsen att det inte 

handlar om rädsla för att ta upp känsliga ämnen till diskussion. De allra flesta lärarna ger 

bilden av att vara säkra i sitt ledarskap i klassrummet. Däremot kan man återigen hänvisa till 

bekvämlighetsfaktorn. Det som inte kommer upp till ytan behöver man inte diskutera. En av 

lärarna säger att det inte betyder att lärare på skolan är naiva och inbillar sig att fördomarna 

inte finns där.  Endast två lärare talar om sig själva som normbärare och det beror 

förmodligen på det som Björkman (2010) menar är vanligt i skolan, att man inte reflekterar 

över sin roll, vilket bland annat beror på att man inte har ett gemensamt forum där man 

belyser och diskuterar sådana frågor.   

 

Forskningsmöjligheterna på det här området anser jag vara oändliga. Jag önskar att det hade 

funnits utrymme för att undersöka fler utlandsskolor, intervjua elever, föräldrar och rektorer. 

Det är också eftersträvansvärt med mer forskning kring praktiskt värdegrundsarbete på 

segregerade skolor som inte präglas av mångkultur. Det är uppbart att det finns mycket teori 

och myndighetsdokument som förespråkar ett normkritiskt förhållningssätt men också 

många undersökningar som visar att det inte fungerar i praktiken. Det tyder på att det inte 

finns tydliga riktlinjer eller forskning som visar hur det ska gå till.  

 

Att lärares uppfattning om värdegrundsarbete på den här utlandsskolan har framkommit i 

den här studien tror jag inte det råder några tvivel om. Däremot vill jag belysa det som jag 

anser vara den viktigaste behållningen av det här examensarbetet. Enligt min åsikt är det 

oroande att så få lärare problematiserar värdegrundsfrågor som har med normer kring 

exempelvis etnicitet och traditionella könsroller att göra. Många svar och samtal under den 

här studien har gett en förnimmelse av att flertalet lärare, även de som verkligen verkar veta 

vad de talar om, litar på något slags sunt förnuft i sitt förhållningssätt till arbetet med 

värdegrundsarbete och värderingspåverkan. Det är säkert inte ett ovanligt fenomen men på 

den här studerade skolan anser jag att man verkligen behöver synliggöra normer och 

traditionella uppfattningar om etnicitet och kön och det kan inte ske genom sunt förnuft. Det 

måste ske genom ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete. Flera lärare antyder att det 

inte kommer att ske så länge frågorna inte prioriteras på skolnivå. Det verkar handla om en 

slags kedjereaktion.  Skolinspektionen godkänner ett värdegrundsarbete som inte är 
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normkritiskt, skolan behöver inte tillgodose personal med fortbildning i frågor som på ytan 

inte verkar vara akuta, lärare behöver inte ifrågasätta sin egen roll som förebild och i 

förlängningen behöver inte heller elevernas normer synliggöras.  

 

Det här examensarbetet har gett mig så mycket mer än svar på ett syfte och forskningsfrågor. 

Det har gett mig nya verktyg i mitt framtida arbete, lust att utveckla min undervisning och 

bidra till förändring på utlandsskolan jag arbetar vid. Det har gett mig insikt om 

svårigheterna men också om möjligheterna att arbeta utifrån ett mer kritiskt förhållningssätt 

vid en utlandsskola som kanske kan jämföras med segregerade skolor i Sverige. 

Förhoppningsvis kommer studien på det viset också komma till gagn där jag är verksam.  

 

Enligt Kumashiro (Uppsala Universitet, 2010) gör vi alla fel och det gör vi dagligen. Vi måste 

dock vara medvetna om våra fel och brister och erkänna dessa även för eleverna. Enligt både 

normkritisk pedagogisk teori och ett kritiskt mångkulturellt perspektiv måste dessa normer 

och brister synliggöras för att lärare ska kunna förmedla ett kritiskt synsätt till eleverna men 

också för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas till  medmänskliga individer rustade för 

att möta en värld utanför skolan som skiljer sig från den de är vana vid. För att detta ska 

kunna möjliggöras måste lärare finna praktiska vägar att locka fram det som finns under 

ytan.  
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Bilaga 1  
 
 
INTERVJUGUIDE SVENSKA 
 
 

1. Bakgrundsinformation om läraren 
 

! Ämne/n, årskurser, antal år som lärare, tidigare skolor 
 

2. Beskrivning av skolan 
 

! Hur skulle du beskriva skolan du arbetar på? Jämför gärna med tidigare 
skolor du har arbetat på. (i termer av t.ex. elevunderlag, mångkultur osv.)  
 

3. Värdegrundsarbetet på skolan 
 

(Lappar: De fem grundläggande värdena som befästs i skolans styrdokument: Människolivets 
okränkbarhet,  Individens frihet och Integritet, Alla människors lika värde, Jämställdhet 
mellan män och kvinnor, Solidaritet med de svaga och Individens frihet och Integritet. Låter 
läraren använda dessa lappar under samtalet kring de första frågorna.) 
 

! Vad betyder begreppet värdegrund i skolan för dig?  
! Vilka demokratiska kompetenser anser du vara de viktigast att ge eleverna?  
! Finns det en gemensam syn på värdegrunden på skolan där du arbetar nu? 

Hur ser den ut?   
! Arbetar man med mänskliga rättigheter på skolan och hur går det till?  
! Arbetar man med frågor som handlar om främlingsfientlighet och rasism på 

skolan och i så fall hur?  
! Diskuterar man frågor om jämställdhet mellan könen på skolan? Hur då?  
! I vilka forum reflekterar personalen tillsammans över normer, värderingar och 

förhållningssätt när det gäller exempelvis alla människors lika värde, 
jämställdhet och solidaritet?  

! Sker det någon kompetensutveckling när det gäller värdegrundsfrågor och i så 
fall i vad?  

 
4. Värdegrundsarbetet i klassrummet 

 
Undervisningen – Människors lika värde 

 
! Hur kopplar du fostransuppdraget när det gäller alla människors lika värde till 

ditt ämne och din undervisning?  
! Vad innebär det att förmedla och gestalta alla människors lika värde anser du?  
! Uppstår det situationer då elever uttrycker sig på ett sätt som strider emot alla 

människors lika värde, t.ex. främlingsfientliga uttalanden? Vad gör du då?  
! Om sådana naturliga situationer inte skulle uppstå händer det att ni 

diskuterar sådana frågor i din undervisning ändå och hur sker det i så fall?  
 
 

Undervisningen – Solidaritet med svaga och utsatta 
 

! Hur kopplar du värdegrundsarbetet till din undervisning när det gäller 
solidaritet med svaga och utsatta?  

! Vad innebär det att förmedla och gestalta solidaritet med svaga och utsatta 
anser du?  
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! Uppstår det situationer där elever visar brister i sin förståelse och inlevelse i 
andras situation? Vad gör du då?  

! Om det inte uppstår naturliga situationer som leder till diskussion händer det 
att du tar upp frågor som handlar om solidaritet ändå?  
 

Undervisningen – Jämställdhet mellan män och kvinnor 
 

! Hur kopplar du värdegrundsarbetet till ditt ämne och din undervisning när 
det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor/pojkar och flickor.  

! Vad innebär det att gestalta och förmedla jämställdhet anser du?  
! Uppstår det situationer där elever visar att har åsikter som strider emot 

jämställheten? Vad gör du då?  
! Om sådana situationer inte uppstår diskuterar ni jämställdhet ändå?  

 
5. Diskussionsklimatet i skolan och i undervisningen 

 
! Hur ser diskussionsklimatet ut på skolan? Kan man diskutera allt eller finns 

det förbjudna ämnen?  
! Hur är relationen mellan lärare och elever? 
! Vad gör du i din undervisning för att uppmuntra till kritisk reflektion? 
! Hur gör man för att minska gapet mellan teoretisk kunskap och praktisk 

handling när det gäller de här områdena anser du?  
 

6. Utveckling av värdegrundsarbetet 
 

! Vilka förändringar skulle du vilja se när det gäller värdegrundsarbetet, framför 
allt när de gäller de områden som nämnts här, på skolnivå?  

! Anser du att det finns något du kan göra för att utveckla arbetet med 
värdegrund, främst med avseende på alla människors lika värde, jämställdhet 
och solidaritet?  
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Bilaga 2 
 
INTERVJUGUIDE - ENGELSKA 
 
 

1. Teachers#background#
 

! Subject/s, year groups, number of years in profession, former schools etc. 
 

2. Description of school 
 

! How would you describe the school? Compare with other schools you’ve 
worked at. 
 

3. Fundamental values at the school 
 

(Lappar: De fem grundläggande värdena som befästs i skolans styrdokument översatta till 
engelska enligt Skolverkets översättning: The inviolability of human life, Individual freedom 
and integrity, The equal value of all people, Equality between women and men amd solidarity 
with the weak and vulnerable. Lärarna får använda dessa lappar under intervjun) 
 

! How would you define fundamental values?  
! What does it mean to impart democratic values in your class?  
! Is there a common view on fundamental values at the school?  If there is, 

could you describe it?  
! How do the school teach the students about human rights?  
! Racism and xenophobia?  
! Are there discussions around equal value between men and women and how is 

that done?  
! Are there any meetings or seminars where these matters are discussed? If it is 

so, how would you describe it?   
! Is there any in-service-training or other kind of supplementary training 

regarding fundamental values?  
 

4. Fundamental values in the classroom 
 
Teaching The equal value of all people in  

 
! How do you teach equal value of all people in your subject/teaching 
! What does it mean to impart equal value of all people in your opinion 
! Do you experience students who behave or express opinions that go against 

equal value of all people such as racist phrases?  
! If you don’t, would you discuss such issues in class anyway?  

 
 

Teaching Solidarity with the weak and vulnerable 
 

! How do you teach Solidarity with the weak and the vulnerable in you 
subject/teaching?  

! What does it mean to impart Solidarity with the weak and the vulnerable?  
 

Teaching Equality between men and women 
 

! How do you teach Equality between men and women in your 
subject/teaching?  

! What does it mean to impart Equality between men and women?  
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! Does it occur situations when students treat each other in a non-equal way?  
! If those situations never occur would you bring it up in your lessons anyway?  

 
5. Discussions at the school 

 
! Do you feel everyone is aloud to discuss anything at the school, are there no 

“forbidden” issues?  
! How would you describe the relationship between students and teachers? 
! How do you encourage the students do think and act in a critical way? 
! What do you think could be done in order to diminish the gap between 

theoretical knowledge and practical actions?  
 

6. Development of the fundamental value at the school 
 

! What changes would you like to experience regarding the work with 
fundamental values at the school especially regarding The equal value of all 
people, Equality between men and women and Solidarity 

! What could you do as a teacher?  
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Bilaga 3  
 
 

LÄRARE
Tema*1 YRKESVERKSAMMA*ÅR*SOM*LÄRARE ÄMNE/ÅLDERSGRUPP
LA 4:6
LF Förskola:3
LH Idrott*(ej*svensktalande)
LI Gymnasiet/Moderna*språk
LJ Gymnasiet/Matematik/NO
LL Förskola:3
LN Engelska*(ej*svensktalande)
Tema*2
LC Gymnasiet/SO
LE 7:9/Matematik/NO
LG 4:6
Tema*3
LB 6:Gymnasiet/Sv*och*Moderna*språk
LD 4:6
LK 1:9*Praktisk:estetiskt*ämne
LM Förskola:3

Mönster*1 Ostrukturerat*värdegrundsarbete
Mönster*2 Läraren*som*förebild
Mönster*3 Planerat*värdegrundsarbetet

Yrkesverksamma*år
<"12 <"20 >"20

 


