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Abstract: 
 

Moral education is a hot topic in Swedish school discourse. Some critics mean that some 

fundamental values stated in the curriculum are not thoroughly justified and that the 

doctrine hinders students and teachers to form their own worldview. The purpose of this 

study was to investigate how values can be conveyed in textbooks in second language 

learning in relation to theories by the critics Pia Nykänen and David O. Kronlid. The study 

presents values within social ethics which are found in the Spanish textbook Caminando 3 

through a discourse analysis and describes if the values are either justified, presented with 

alternative perspectives on ethical questions or if they are portrayed unjustified one-sidedly. 

Both critics mean that moral education needs to focus on the ability to cope with a 

pluralistic moral landscape which is in constant change. The study shows that the parts of 

the textbook portraying discursive values such as liberal-democratic ideals are presented 

without alternative perspectives but with an discursive development ideal as justifying 

mean whilst the collaborative values, such as what to do on your free time, how to picture 

your partner and in what kind of building to live, are often portrayed in a more neutral way 

with several alternatives. The study gives a few pointers towards ideas on how to work with 

moral education in a not indoctrinated way and how to use already existing material and 

new models in the continuous search for a good moral education in a secular and diverse 

society. 
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Inledning 

”Ytterst handlar fostran och utbildning om att få insikt och förstå grundläggande 

värderingar och värden” - Ulf P. Lundgren (Kronlid, 2017:10) 

Värdegrund fortsätter vara ett omdebatterat begrepp inom skoldiskursen. Skolans uppdrag att 

fostra goda medborgare i det svenska samhället har vidgat sina vyer och inbegriper idag 

många olika globala och mångfaldiga perspektiv. Det finns kritiker som menar att de 

grundläggande värderingarna behöver ett tydligare berättigande (Nykänen, 2009:191) och att 

värdegrundsidén har spelat ut sin roll i takt med samhällets stora förändringar, att den inte 

respekterar elevers och lärares rätt att själva arbeta fram sin moral och att doktrinen 

exkluderar värden som för vissa avgör ett gott liv (Kronlid, 2017:48,60). Att leva i harmoni 

med oliktänkande kan kopplas till ett av värdegrundens ofta debatterade dilemman; det 

paradoxala uppdraget att stå för vissa specifika, grundläggande, demokratiska värden som 

goda, som ska omfatta alla och inte får tummas på (Zackari & Modigh, 2005:52) och 

samtidigt fostra till kritiskt tänkande och ”vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra 

att de förs fram” (Lgy11:6). Kanske kan debatten formuleras i frågor som:  

Rustar vi elever allra bäst för ett gott medborgarskap genom att förmedla åsikter som t.ex. 

att alla ska få vara med och bestämma, att mångfald är något gott, att individens frihet och 

integritet ska prioriteras, att miljön ska värnas, att tolerans ska kultiveras (Lgy11) och att 

åsikter som går emot dessa värden är fel och bör tas avstånd från eller rustar vi eleverna 

bättre genom att förmedla dessa åsikter och samtidigt tydliggöra att detta är några 

perspektiv bland flera andra?  

Dessa frågor visar att det finns två nivåer i diskussionen om värdegrunden; en innehållslig 

nivå och en metodisk nivå. Denna studie rör sig mellan båda nivåerna med sina två 

frågeställningar. Själva innehållet av värderingarna får stor plats i analysen även fast det 

största intresset ägnas den metodiska nivån eftersom lösningen på denna nivå tycks göra att 

innehållet i värderingarna är av mindre vikt. En metodisk lösning på innehållsfrågan är att 

tolka uppdraget som målet att lära ut förmågan att hantera etisk ambivalens och mångfald 

som överordnat målet att fostra in i några enda rätta värden. Utgångspunkten i denna studie 

är alltså att skolors sätt att jobba med värderingar bör lägga större vikt vid att odla den 

moraliska förmågan att hantera det värdepluralistiska samhället än att fostra in i en politisk 

doktrins perspektiv som överordnat andra. Detta examensarbete utgår därmed från läroplanen 

för gymnasiet vilken beskriver de värderingar som skolan ska förmedla samt ett par tänkare 

vilka kritiserar läroplanens innehåll och pekar på nya sätt att arbeta med värdeundervisning. 

En lärobok i spanska, Caminando 3, utgiven 2009–2016, har valts ut som analysmaterial i 

egenskap av att vara det ledande läromedlet i spanska på marknaden för gymnasiet. 

Caminando 3 analyseras för att få förståelse för hur värderingar kan förmedlas och berättigas 

i läroböcker och om det finns delar i läroboken som är användbara enligt vad 

värdegrundskritikerna Nykänen och Kronlid menar om värdeundervisning. Uppsatsen 

undersöker vilka socialetiska värden som explicit eller implicit uttrycks i läroboken, om 

värdena berättigas och hur läroboken visar på olika sätt att tänka.  
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Bakgrund & teori 

Utgångspunkter i denna studie är socialkonstruktivism, kritisk realism, poststrukturalism och 

kritisk diskursteori. Socialkonstruktivism, kritisk realism och poststrukturalism innebär 

kortfattat att man anser att språket skapar vår upplevelse av verkligheten, att språket och 

verkligheten därmed är oskiljbara från en människas perspektiv och att kunskap därför inte 

kan anses vara neutral för olika mottagare. Inom kritisk diskursanalys har man fokus på det 

som sägs eller skrivs samtidigt som texten positioneras i en socialetisk praktik med syfte att 

studera debatter och deras diskursiva förutsättningar för nya idéer (Bergström & Boréus, 

2016:28,29,391,410). Uppsatsens främsta teoretiska ramverk och tidigare forskning utgår 

från verken Värdegrund, demokrati och tolerans (2009) av Nykänen och Skolans värdegrund 

2.0 (2017) av Kronlid. Nedan ges en kortfattad presentation av den historiska kontexten till 

demokratiska värderingar kopplade till skolan och av läroplanens interna spänning. Sedan 

ges definitioner av begreppet socialetik och sakområdena samverkansvärden och diskursiva 

värden och till sist presenteras Nykänens och Kronlids teoretiska resonemang. 

Det demokratiska samhällsprojektet 

Skolans demokratiska värdegrund är en del i ett större samhällsprojekt som till stor del föddes 

som en reaktion på andra världskrigets konsekvenser av ytterligheterna av auktoritär 

indoktrinering, nationalism och rasbiologi. Det var historiens största krig som involverade 

samtliga stormakter i världen. Efter Nazitysklands fall började många regeringar förändra 

sina samhällen genom att förskjuta påtvingade värden som gudsfruktan och 

fosterlandskänsla. Begreppen sekularisering och demokrati, med dess värden som 

självständighet, tolerans och kritiskt tänkande, blev till 60-talets stora samhällsideal i 

västvärlden. Man menade att en kritisk, autonom individ inte lika lätt kan bli en del i ett 

folkmord eller annan typ av massförstörelse (Forsell, 2005:30–32 & artikel ”Andra 

världskriget” i Wikipedia). Individen ansågs allt viktigare för samhällets utveckling, 

psykologi och feministisk teori tog fart och tillsammans med antisemitiska erfarenheter lyftes 

värden som jämlikhet, jämställdhet och individualism. På 70-90-talen påverkades samhället 

av marknadslogik med värden som lönsamhet och konkurrenskraft (Hartman, 2005:50-54). 

År 1946 skriver Skolkommissionen att        

Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan måste i 

sin tur bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra 

demokratiska människor. Satsen får inte missförstås. Den innebär inte, att skolan skall 

förkunna demokratisk-politiska doktriner. Undervisningen får inte vara auktoritär, 

vilken den skulle bli, om den ställdes i en politisk doktrins tjänst, vore denna doktrin 

än demokratins egen. Demokratisk undervisning måste tvärtom vila på objektiv 

vetenskaplig grundval. Den skall hos lärjungarna befrämja aktningen för sanningen 

och lust att söka den. Lärjungarna äger rätt till saklig upplysning om de stora 

ideologiska och samhälleliga stridsfrågorna och bör på grundval härav själva sedan 

arbeta sig fram till en personlig uppfattning (Skolkommissionen, 1946:3). 
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I relation till denna studies syfte att kritiskt granska värderingar och dess berättigande så är 

det intressant att 40-talets styrdokument är tydligt med att undervisningen inte ska förmedla 

någon politisk doktrin, inte ens den demokratiska. Medan Lgy11 lyder ”Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på” (Lgy11:5) och att ”Alla som 

verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem” (Lgy11:6). Skiftet skedde på 70-

80-talen då en mer handfast etik eftersöktes, en etik med goda värden som helst skulle gälla 

och omfatta alla, vilken har blivit vad vi idag kallar ”den svenska skolans värdegrund”. 

Frågan är dock om det är möjligt att finna goda värden som omfattar alla i ett mångfaldigt 

samhälle? 

Skolans värdegrund 

I samtliga läroplaner finns den svenska skolans värdegrund där det svenska samhället 

beskrivs vila på mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar förvaltade av kristen etik 

och västerländsk humanism. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund, beprövad 

erfarenhet, saklighet, allsidighet och likvärdighet, aktning för människans egenvärde och 

respekt för miljön. De demokratiska värderingarna uttrycks som ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” (Lgy11:5) och egenskaper/dygder som 

tas upp är: rättskänsla, generositet, tolerans, ansvarstagande, förståelse, medmänsklighet. 

Skolan ska stimulera eleverna att omfatta ”vårt samhälles värderingar” (A.a:11) samtidigt 

som varje elev ska ges möjlighet att finna sin ”unika egenart” (A.a:5). I resultatdiskussionen 

återkommer vi till delar av läroplanen för att vidga förståelsen för lärobokens värderingar. 

Begreppen socialetik, samverkansvärden och diskursiva värden 

Här vill jag som författare med egna ord informera och diskutera dessa begrepp som både 

ramar in och delar upp de värden som studien botaniserar inom. Termen socialetik används 

på ett liknande sätt som man generellt uppfattar vad som är sociala normer eller normativ etik 

(se t.ex. Wikipedias artiklar för dessa begrepp). Studien har alltså analyserat värden som 

förmedlar förväntningar eller riktlinjer för beteenden inom en mindre gemenskap och inom 

det större samhället. På detta sätt får alla dessa begrepp liknande innebörd inom denna studie: 

värde, värdering, norm, riktlinje, förväntan, önskvärt etc. Värderingen består av en definition 

av hur någon bör agera. Om värderingen berör hur man som vänner, familj, bekanta, kollegor, 

grannar eller liknande bör agera mot varandra i den lilla gruppen benämns den som ett 

samverkansvärde. Om värderingen istället berör hur man som medborgare bör agera utifrån 

övergripande samhälleliga ideal, vilka är en del av den samtida diskursen, så benämns 

värderingen ett diskursivt värde. 

Då denna studie undersöker huruvida värden förmedlas med berättigande skäl eller olika 

alternativ så underlättar sakområdena samverkansvärden och diskursiva värden 

synliggörandet och preciserandet av skillnader och likheter mellan olika värden. Nykänen 
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beskriver hur samverkansvärden kan visa på stor variation av värderingar med flera interna 

spänningar medan de diskursiva värdena är färre och bör överblicka samverkansvärdena och 

hantera dessa från en övergripande nivå (Nykänen, 2009:52). Berättigande eller moraliska 

alternativ kan ges på olika sätt inom de två sakområdena. Vad du ska göra i helgen, till vilken 

grad du bör utöva empati och omsorg eller hur du önskar att din framtida partner är 

värderingar som kan definieras som samverkansvärden och som kan presenteras med ett 

större utbud av alternativa svar utan att det får någon större konsekvens för samhällets form 

och funktion. Huruvida vi bör åtnjuta yttrandefrihet, sträva mot högre utbildning och ett 

hållbart leverne är exempel på diskursiva värden vilka sällan tycks kunna erbjuda ett större 

utbud av alternativa perspektiv utan att riskera det nuvarande samhällets form och funktion. 

Med andra ord kan det anses enklare att visa på alternativa samverkansvärden, som ofta inte 

störs av ett jakande alternativ bredvid ett negerande alternativ, t.ex. det är bra att äta gröt till 

frukost kontra det är inte bra att äta gröt till frukost. Inom diskursiva värden kan det vara 

svårare att resonera på detta sätt då det ”grundläggande” inom diskursiva värden kan anses 

så pass viktiga för det typ av samhälle man vill bibehålla eller skapa att negerade alternativ 

ej bör förmedlas som likvärdiga alternativ. Däremot kan diskursiva värden problematiseras 

ur ett internt perspektiv, t.ex. genom att resonera om yttrandefrihetens gränser eller olika 

typer av demokrati. Utifrån distinktion med dessa sakområden kan man också se en tydlig 

tendens från samverkansvärden till fler diskursiva värden i svenska styrdokument menar 

Nykänen (A.a:48,49, 52,192). 

Nykänen och en dygdkompetens med variation 

I sin avhandling Värdegrund, demokrati och tolerans. Om skolans fostran i ett mångkulturellt 

samhälle (2009) gör Pia Nykänen en filosofisk analys av den praktiska filosofin inom 

formandet och berättigandet av skolans värdegrund och fostransuppdrag. Diskursen inom 

tillämpad etik är teoretiskt bred och komplex och snarare än att ge egna konkreta svar på 

frågorna så presenterar hon ett teoretiskt ramverk att utgå ifrån i framtida forskning om 

tydliggörandet av vad dagens och kommande generationer ska fostras till i skolan och på 

vilka grunder. Avhandlingen visar på svårigheter i att precisera och konkretisera 

styrdokumentens mål på lokal nivå p.g.a. flera moraliska och demokratiteoretiska 

förgivettaganden hos forskarna. Med Lpo94 i fokus menar Nykänen att ”det nya” i denna 

läroplan är just termen ”värdegrund” och att det faktiska moraliska innehållet är dylikt samma 

som i tidigare läroplaner. Hon hävdar att skolmyndigheter och ledande teoretiker misslyckas 

med att berättiga de gällande fostransidealen och att dessa ideal dessutom karaktäriseras av 

interna spänningar och kombinationsproblematik. Mer forskning efterlyses vad gäller 

begreppen kultur, tolerans och medborgarfostran. Hon menar att det är ett ”beklämmande” 

(Nykänen, 2009:188) fattigt intresse för dessa viktiga frågor bland svenska filosofer och 

statsvetare (A.a:13,15,20). 

Nykänen ger oss anledning att ställa oss kritiska mot den till synes gemensamma 

kärnförståelsen av demokrati och dess roll i skolan. Hon menar att ingen enskild uppfattning 

av vad som är god demokrati får äga normgrundande företräde. I Lgr80 står att skolan inte 

får förhålla sig neutral till de demokratiska värdena och samtidigt är dessa värden inte 
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tillräckligt utstakade för att ge personal inom skolan en tydlig bild av vad som ska 

konkretiseras och genomsyra verksamheten. Med kombinationen deskriptiv 

argumentationsanalys, värderande analys och begreppsanalys av John Deweys och Jürgen 

Habermas skilda demokratiideal finner Nykänen inga tillräckliga berättigande argument för 

att deliberativ demokrati ska vara skolans ideal. Den Habermas-inspirerade deliberativa 

processen ställer hon mot väggen med slutsatsen ”av något skäl (vilket?) fattar några (vilka?) 

beslut (hur?) om deliberativa samtal” (A.a:86), samtal som förväntas landa i demokratiska 

värden som överordnade (A.a:18,32,60–91). Nykänen menar att god demokrati inte är 

detsamma som gott lärande eller god undervisning och att ”barn och ungdomar i skolan vare 

sig får eller bör överlägga alla ämnen, vare sig i allmänhet eller i syfte att fatta demokratiska 

beslut” (A.a:79). Hon håller upp ett varnande finger genom att framhäva 

approximationsmisstaget som visar på att ett delvis uppfyllande av ett ideal inte 

nödvändigtvis för oss närmare idealet som helhet och att det delvisa läget till och med kan 

ge motsatt resultat i vissa fall. Nykänen menar att mer empirisk forskning behövs för att 

klargöra detta och betonar ”vikten av en noggrann undersökning av kombinationer av 

modeller och ideal som framförs som önskvärda ideal (i någon mening) för svensk skola” 

(A.a:83). Interna spänningar inom värdegrunden som krockar t.ex. mellan ”individens frihet 

och integritet” (Lgy11) (liberalism), jämställdhet och likvärdighet samt ”solidaritet” (A.a.) 

(kommunitarism) behöver ges handledning i hanterandet av dessa.  

Angående mångkulturalism, fostran, utbildning och undervisning visar Nykänen på att de 

övergripande idealen är oklara och att den kritiska pedagogiken ofta saknar ansatsen att 

förklara hur berättigandet av idealen bör gå till (A.a:125,129). Hon inspirerar med kritik som 

beskriver hur ”turistinställningen”, ofta ”ytliga” och ”exotiserande” presentationer av 

främmande kulturer, underförstås vara negativ och Nykänen frågar; ”varför?” och söker 

svara på vad det negativa består i utan att lyckas. Hon menar att ett sätt att komma runt den 

vanligaste, kvalitativa kritiken mot turistinställningen är att överge den skiktade 

föreställningen om att vissa aspekter av en kultur är mer värda/mer riktiga/mer genuina än 

andra, att upphöra med terminologi som ”ytligt” och ”djupgående” och uppfattningen om att 

vissa kulturers förståelse för andra är viktigare än tvärtom, som t.ex. att en majoritetsgrupp 

behöver få förståelse för en minoritetsgrupp och inte tvärtom. Det är också önskvärt att sluta 

använda formuleringar som pekar mot homogena kulturer; ”En kultur lär inte se på världen 

på något sätt överhuvudtaget och individerna i kulturen lär ’se på världen’ på något olika sätt 

oavsett om de har vissa normer och värderingar gemensamt” (A.a:135). Nykänen föreslår ett 

försök att förstå en kultur genom ögonen av en ideal bejakare/erkännare respektive en ideal 

förnekare/avståndstagare (A.a:96,130-135). Hon spinner vidare på Will Kymlickas 

kulurbegreppsuppdelning av struktur och karaktär där en kulturs struktur är mindre dynamisk 

än den lättföränderliga karaktären (A.a:111). Vad-problemet för den enskilde läraren kvarstår 

dock i val av ämnesstoff och Nykänen föreslår att utgå från distinktionen kulturinterna och 

kulturexterna individuella perspektiv. Om man på detta behöver särskilja de olika 

perspektivens vikt med avseende på kulturella praktiker så skriver Nykänen att det måste 

göras upp i förhandlingar, kompromisser och majoritetsunderstödd politisk maktutövning 

(A.a:138,139). 
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Nykänen vänder och vrider på flera intressanta ämnen och variationer som berättigande av 

toleransbegreppet och idéer om medborgarfostran, dygdkompetens och fostransenheten. Hon 

problematiserar kosmopolitismen, världsmedborgarperspektivet, och frågar vilka som ska 

utgöra folket, vad de alla ska dela och hur beslut ska fattas. I sina avslutande ord lutar hon 

mot en dygdkompetens med förmågan att varieras, i en enhetsseparation där hon gör en 

uppdelning av flera fostransenheter och i en öppen fråga om en postnationell och 

diversifierad medborgarfostran som innehåller globala perspektiv likaväl som 

regionala/lokala, en svag kosmopolitism som ger brett utrymme för kultursensitivitet 

(A.a:144-151,169-185).1  

Angående berättigandet av värdegrunder lyfter Nykänen upp två olika ansatser: den 

symboliska och den pragmatiska. Den symboliska ansatsen berättigas genom att den speglar 

samhällets ideal trots att den inte alltid förverkligar idealen. Den pragmatiska ansatsen menar 

Nykänen är att föredra då den är öppen för olika sorters lösningar på samhälleliga fenomen. 

Hon jämför samhällsstabilitetsskäl och rättviseskäl som berättigande grund för värdegrunder 

och poängterar att ett samhälle kan vara stabilt utan att det är rättvist. Hon menar att båda 

skälen för berättigande är nödvändiga och motiverar en kultursensitivitet som öppnar upp för 

kulturella förändringar vilka gör samhället mer dynamiskt och hållbart. Samverkansvärden 

tenderar att vara mer öppna för kultursensitivitet än diskursiva värden. Till sist menar 

Nykänen med sitt resonemang om berättigande av värdegrunder att det är viktigt att förstå att 

en värdegrunds innehåll inte per automatik utgörs av samma värderingar som berättigar 

innehållet (A.a:191,192). Med Nykänens perspektiv på skolans värdegrund med 

förbättringspotential kan vi stärka vår kritiska uppmärksamhet på innehållet i lärobokens 

värderingar och huruvida värderingarna berättigas eller inte. Kronlid är ännu mer kritisk mot 

den svenska skolans värdegrund som modell och utifrån hans tankar kommer vi även fästa 

uppmärksamhet på huruvida lärobokens värderingar presenteras med alternativ eller inte

                                                 
1 Stycket om Nykänens teori är till stor del taget från ett eget författat PM inom tidigare högskolekurs; Scott, 

E. (2017) Skolans värdegrund – ett teoretiskt förarbete om värdegrundsinnehåll och dess rättfärdigande, 

RK2027, Delkurs 3, Högskolan Dalarna 
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Kronlid och dygden att hantera det föränderliga värdelandskapet 

Nykänens resonemang om en dygd relaterad till förmågan att hantera förändringar och 

motsägelser har flera likheter med David O. Kronlids tankar om att 

det moraliska livet förändras och kompliceras livet ut – alldeles oavsett om värdegrund 

är den dominerande modellen och vad den i så fall innehåller. Moralen verkar helt 

enkelt undgå att bli fastslagen eftersom den växer fram i relation till hur världen och 

våra relationer till varandra och omvärlden förändras (Kronlid, 2017:27). 

Både Nykänen och Kronlid menar att moralisk kompetens, till stor del, har att göra med 

förmågan att hantera förändring, mångfald, motsägelser och mångtydighet vilka präglar livet 

och människors värderingar över tid och plats (Kronlid, 2017:101-121 & Nykänen, 

2009:164-185).  

I sin bok Skolans värdegrund 2.0 – etik för en osäker tid (2017) förklarar Kronlid hur 

ambitionen med det demokratiska projektet och värdegrundsmodellens fäste i skolan har varit 

att presentera ”raka moraliska rör” och undanröja det som tidigare uppfattats som ”ett 

navigerande i en moralens gråzon” (Kronlid, 2017:27). Nu menar han att skolan står inför 

andra utmaningar som mångfald och hållbarhet och att dess viktigaste etikuppgift är att ”ge 

elever möjligheter att lära sig leva med sig själv och med andra” (A.a:168). Han skriver om 

vilda problem, d.v.s. utmaningar som uppkommit hand i hand med ”den framväxande 

medvetenheten om att ens egna handlingar här, i det lokala och lilla kan få och får moraliskt 

tveksamma effekter för andra arter, människor på andra sidan jorden och långt in i framtiden” 

(A.a:41). Vilda problem inom detta globala hållbarhetsmedvetande har vissa övergripande 

kännetecken, t.ex. är de svåra att definiera p.g.a. att problemet beskrivs olika beroende på 

perspektiv, vilda problem har ofta flera orsaker och därmed oförutsedda konsekvenser, de är 

socialt komplexa och instabila samt innehåller inre konflikter där en lösning leder till något 

sämre för en annan part inom problemet, de kräver ofta förändrade beteendemönster och de 

är så unika och svårdefinierbara att de faller utanför logikens ramar (A.a:44-47). Exempel på 

vilda hållbarhetsproblem är ozonförtunning, försurning och övergödning av haven, aerosoler 

i atmosfären, den globala kvävecykelns obalans, markanvändning och konsumtion av 

dricksvatten. Exempel på ett vilt, etiskt problem är just skolans värdegrund som vill fostra 

till specifika värden och samtidigt till kritiskt tänkande (A.a:42,44). 

Kronlids främsta budskap är att värdegrundsmetaforen som modell bör avskaffas för att dess 

brister inte kan åtgärdas genom att byta ut innehållet. Att likna värderingar vid en grund, 

något stabilt nog att bygga ett hus på, menar Kronlid är fel p.g.a. att moralen i sig är 

ambivalent. Han utgår från McFagues metaforteori när han beskriver  

en transformativ lärandeprocess där metaforer kommer och går i ett samspel med våra 

erfarenheter, vanor, material, symboler, texter, relationer, styrdokument, beslut, 

känslor, ja allt detta som kännetecknar hur människor mer eller mindre väljer att 

(sam)ordna och strukturera sin tillvaro (A.a:70). 
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Då både lärande och moral beskrivs som transformativt och ständigt i samspel med vår 

tillvaro så förespråkar Kronlid andra metaforer som t.ex. ”moral är hantverk”, ”moral är 

organisk”, ”moral är dans” och ”moral är krig” (A.a:132-153). Han talar för att göra 

”värdegrunden” till en av flera metaforer när vi talar om värderingar och hävdar att det 

pedagogiska uppdraget bör vara att lära elever att hantera den moraliska ambivalensen, att 

varje moraliskt val har en ljus och en skuggig sida. Kronlid förespråkar en ambivalent 

värdeundervisning vars huvudsakliga syfte är att få kunskap om vilka metaforer som eleverna 

själva använder sig av när de reflekterar över eller tar ställning i moraliska dilemman 

(A.a:28,162,163). Kronlid ger förslag på 7 förmågor som kan ta sig uttryck i olika handlingar, 

handlingar som kan anpassas till olika situationer där inte bara kristen etik och västerländsk 

humanism dominerar; förmåga till moraliskt mod, förmåga till moralisk nyfikenhet, förmåga 

till moralisk promiskuitet, förmåga att både skapa tillit och utmana, förmåga till moralisk 

empati, förmåga till att identifiera relevant kunskap och förmåga till fantasifull och kreativ 

reflektion i handling (A.a:169-172). I Nykänens förespråkande av ett brett utrymme för 

kultursensitivitet kan man finna intressanta beröringspunkter i Kronlids resonemang om 

moralens ambivalens 

Det pedagogiska uppdraget bör därför vara att elever ska lära sig hantera det 

ambivalenta genom ökad kompetens i att hantera att det inte alltid går att göra rätt. 

Varje val är både moraliskt korrekt och har en skuggsida. Bland annat eftersom vi inte 

kan överblicka våra handlingars konsekvensers påverkan i människors liv i både tid 

och rum (Kronlid, 2017:28). 

Denna uppsats tar samma utgångspunkt som Kronlid i åsikten att värdegrunden har förlorat 

sin, för inte så länge sedan, viktiga funktion och samhällsrelevans i ju med de senaste årens 

stora förändringar i världen. För att möta denna nya tolkning av det pedagogiska uppdraget 

menar Kronlid att man bör arbeta med självreflektion och reflektion över specifika 

metaforiska uttryck i klassrummet (A.a.:131). Metaforerna som Kronlid rekommenderar 

menar han kan förändra vår syn på moral och på det rätta och goda (A.a.).  

Tyvärr finner vi inga reflektioner över metaforer i läroboken Caminando 3 så istället 

förenklar denna uppsats Kronlids budskap till att värdeundervisningens mål att hantera det 

ambivalenta och mångfaldiga landskapet främjas av att värderingar presenteras med 

alternativ, alltså att man visar på olika socialetiska perspektiv, samtida eller historiska. 

Charles Taylor är en annan tänkare som menar just att man vidgar elevers referensramar 

genom att främja processen vari det som tidigare tagits för givet blir till en möjlig 

utgångspunkt bland flera andra (Taylor, 2016:69). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra och analysera några av de socialetiska värderingar 

som förmedlas i läromedel i moderna språk för gymnasiet. Uppsatsen vill presentera vilka 

värderingar är och om de berättigas eller förmedlas på ett sätt som främjar förståelse för olika 

sätt att tänka och handla. Analysen centreras kring direkta och indirekta socialetiska 

värderingar, s.k. samverkansvärden och diskursiva värden. Om rättfärdigande skäl anförs 

eller alternativa perspektiv presenteras företas detta hjälpa eleverna att möta ambivalenta 

moraliska utmaningar i livet. 

Frågeställningar 

1. Vilka olika samverkansvärden, som reglerar hur individer bör bete sig mot varandra, 

och vilka diskursiva värden, som speglar den samhälleliga organisationens prägel och 

dess krav på individen finner man i den spanska läroboken Caminando 3, utgiven 

2009–2016? 

2. Presenterar läroboken berättigande skäl eller fler än ett alternativ/perspektiv på de 

socialetiska frågor som förmedlas? 

Material  

Analysmaterialet är Waldenströms, Westermans och Wik-Bretz bok Caminando 3, utgiven 

av Natur & kultur. Denna lärobok är utvald som analysmaterial på grund av dess frekventa 

användning i svenska gymnasieskolor i undervisningen av moderna språk. Boken är en del 

av det ledande materialet i den svenska marknaden för utbildning av spanska som främmande 

språk. Boken beskrivs som en ”allt-i-ett-bok” (Waldenström et. al, 2013:3). I frågan om 

diskursiva värden, alltså sådana värden som reglerar samhällets ideal för individen, så får 

läroboken representera samhället. Det faktum att läroboken är så aktuell och välanvänd gör 

att dess värderingar bör stämma överens med samhällets normer. Av Caminando 3s innehåll 

har de inledande sidorna och samtliga 6 kapitel analyserats. Extramaterialet på sidorna 138–

158 har inte tagits med i analysen, främst p.g.a. studiens tidsram. 

Metod 

Studien har använt böckerna Textens makt och mening: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys (2016) av Bergström och Boréus och Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap (2013) av Eriksson Barajas, Forsberg y Wengström som strukturerande 

verktyg i analysen. Didaktiska material speglar en specifik form av förståelse för lärande och 

en partikulär uppfattning om vilka ämneskunskaper och vilka värderingar som ska läras ut 

(Eriksson Barajas, 2013:146,147). Övergripande görs därför en kritisk diskursanalys av 

läroboken Caminando 3 som en del i den samhälleliga diskursen om socialetiska, normerande 

värden. På en undre nivå görs en visuell textanalys och innehållsanalys av texter och bilder i 

lärobokens kapitel. Textanalysen kopplas till både innebördsaspekten och den interpersonella 

aspekten för att kunna beskriva uttryck för bestämda värderingar och för att kunna undersöka 

hur boken talar till dess användare (Bergström & Boréus, 2016:24,81). Analysen har främst 



 

14 

 

en kvalitativ ansats som tolkar lärobokens texter och bilder även om analysen innehåller vissa 

få kvantitativa delar. 

Diskursanalys har, oavsett inriktning, alltid ett särskilt sätt att se på språk; ”Språket återger 

inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar till att forma den” (A.a:354) vilket i 

fallet med en lärobok gör att de ord och värderingar som förmedlas i läroboken kan komma 

att öppna upp eller stänga igen för elevernas sätt att tänka och handla (A.a.:379). Kritisk 

diskursanalys är ofta bred med omfattande forskningsfrågor och flera olika tekniker i en och 

samma studie och har därför som utmaning att utföras och presenteras på ett tydligt och 

systematiskt sätt (A.a:393,410). För att lyckas med detta har två sakområden valts ut; 

samverkansvärden vilka reglerar beteenden mellan människor och diskursiva värden som 

handhar vad samhället vill med individen. Sakområdena tar avstamp i Nykänens teorier om 

att denna uppdelning kan bidra till djupare förståelsen av värderingar och dess rättfärdigande. 

Sedan har analysen kategoriserat de socialetiska värderingarna i fem kategorier; (1) politik, 

(2) relationer och beteenden, (3) politik, relationer och beteenden, (4) hälsa och mat samt (5) 

djur och natur. I slutet av varje kategoris avsnitt finns ett sammanfattande svar på 

frågeställning 1 och 2. 

Nykänen menar att svenska läroplaner visar på en förskjutning av det tidigare större fokuset 

på samverkansvärden, moraliska normer och värderingar människor emellan, till att i allt 

större utsträckning uttrycka diskursiva värden så som demokrati och tolerans (Nykänen, 

2009:48,49,52,192). Dessa två begrepp gör att analysresultaten tolkas genom både en 

avsändar- och en mottagarorienterad tolkningsstrategi även då det övergripande perspektivet 

är diskursanalysen som förstår läroboken som en del av en större diskurs (Bergström & 

Boréus, 2016:32–35). Företagandet här är alltså att om läroboken visar på tydliga 

rättfärdigande skäl eller olika utgångspunkter, olika erfarenheter och olika åsikter så påverkar 

den förhoppningsvis positivt elevens förmåga att hantera ett ambivalent värdelandskap. 

Validitetskritik kan förekomma i användandet av generella analysmodeller om forskaren gör 

tolkningar inom modellen som texten inte själv tydligt talat för eller för att för många 

kvalitativa överväganden görs. För att undkomma detta har denna studie sökt använda sig av 

direkta citat med tillhörande förklaringar. P.g.a. tidsbegränsningar kan det dock finnas fler 

delar i det analyserade materialet än de som tagits upp som skulle kunna bidraga till ett rikare 

svar på studiens frågeställningar. För att inte göra alltför många kvalitativa överväganden i 

frågan om vilka värderingar som läroboken förmedlar så har endast de uppfattade starkaste 

och tydligaste värderingarna tagits med i analysens resultatdel. I resultatet har svaren delats 

upp i kategorier för att underlätta läsningen och förståelsen för värdeutbildandets struktur. 

Studien kan sägas tillhöra det ideologikritiska forskningsområdet (Bergström & Boréus, 

2016:139,145–146,150–151,156–160,166-172).
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Analys och resultat 

I nedan avsnitt presenteras resultaten av analysen. Den spanska läroboken Caminando 3 har 

lästs genom socialetiska glasögon med hjälp av sakområdena samverkansvärden och 

diskursiva värden. Under analysen framkom fem kategorier som värdena delats in i; (1) 

politik, (2) relationer och beteenden, (3) politik, relationer och beteenden, (4) hälsa och mat 

samt (5) djur och natur. Några värden faller inom flera av kategorierna. Under varje kategori 

svaras på studiens båda frågeställningar. Resultaten diskuteras sedan under nästa huvudrubrik 

med hjälp av det teoretiska ramverket och analysverktygen. Nedan kommer alltså presenteras 

olika socialetiska värderingar, med koppling till kategorierna, som framträder direkt eller 

indirekt i den spanska läroboken. Dessa värderingar definieras som antingen diskursiva eller 

samverkansvärden, eller både ock (frågeställning 1). Vid varje värdering svaras även på 

huruvida värderingarna rättfärdigas eller om alternativa perspektiv presenteras eller inte 

(frågeställning 2).  

Politik 

Inom Caminando 3 finner vi vissa socialetiska värden som kan definieras som politiska 

värden. Politik kan innebära en uppsjö av olika saker men i läroboken kan vi se med ett 

socialetiskt fokus på synen på individens, familjens, klassens eller etnicitetens betydelse för 

samhället (Bergström & Boréus, 2016:157). Under denna kategori faller det sig naturligt att 

vi finner de flesta diskursiva värdena då dessa reglerar samhällets ideal angående dess 

medborgares relation till sociala frågor. 

Läroboken tar upp flera olika politiska perspektiv vilka presenteras på varierande sätt. En 

demokratisk, socialistisk och utvecklingsfokuserad samhällsvärdering syns i kapitel 2a där en 

del av texten beskriver Bolivias socioekonomiska situation som problematisk med stora 

samhällsklyftor, en högre analfabetism, barnarbete och barnadödlighet och sämre 

förutsättningar för utbildning än i Sverige (Waldenström, 2013:53–56). Texten är i form av 

ett brev skrivet av svenska utbytesstudenten Per som skriver till sin vän Esperanza. Per 

beskriver hur rika människor i Bolivia har lätt att skaffa sig hög utbildning och ofta ser 

ursprungsbefolkningen som ett hot mot de rikas privilegier och bekväma leverne:  

Ursprungsbefolkningen är självklart mycket stolta då han [Evo Morales] är den första 

presidenten med ursprungliga rötter. Men för de privilegierade representerar han ett 

hot. De vill inte förlora sin rikedom och sitt bekväma liv. Jag tycker att hans reformer 

är nödvändiga (e.ö. Waldenström, 2013:56). 

Kapitlet innehåller två bilder, en av en stor samling kvinnor av ursprungsbefolkningen och 

en av Evo Morales och en ung kvinna. Bilden med kvinnorna är tagen ur ett något ovanifrån- 

och sidoperspektiv vilket, enligt teorier om visuell textanalys (Björkvall, 2016:314–315), ger 

makt åt betraktaren i ju med att hen ser ned på de avbildade. Sidoperspektivet kan bidra till 

exkluderande förhållningsätt. När läroboken sedan vill kommentera grammatiska aspekter i 

texten väljer författarna att vid ett moment om prepositioner upprepa meningen ”Jag ser 

indiankvinnorna som säljer saker på gatan” (Waldenström, 2013:57). Detta tycks ytterligare 
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betona sociala skillnader mellan Sverige och Bolivia samt indirekt mena på att 

indiankvinnans liv är sämre än elevens liv. Man kan tolka in sociala värden om idealet 

välfärdssamhället innehållandes industrier och kapitalism. Att sälja saker på gatan förmedlas 

indirekt som en utsatt situation. Sättet som läroboken presenterar information om Bolivias 

samhälle och människor kommer att problematiseras i diskussionsavsnittet. Demokratiska 

värderingar som yttrandefriheten speglas i fetstilt gloslista med rubriken ”Uttryck för 

tyckande och åsikter” (Waldenström, 2013:56).  

I fråga om studiens andra frågeställning kan sägas att de demokratiska, socialistiska och 

utvecklingsfokuserade idealen kan anses presenteras med ett indirekt berättigande alternativ: 

det outvecklade samhället, vilket här gestaltas med fakta om landet Bolivia som mindre 

utvecklat än Sverige p.g.a. sina högre siffror för analfabetism, spädbarnsdödlighet och 

kortare livslängd. Detta indirekta sätt att påverka en ung läsares uppfattning av ett lands 

önskvärda riktning kan relateras till det demokratiska samhällsprojektet som sedan 40-talet 

genomgått stora förändringar från att före andra världskriget ha värdesatt den disciplinerade 

församlingsmedlemmen till att under decennierna senare utvecklats till ideal om en 

självförverkligande, liberaldemokratisk medborgare (Hartman, 2006:50-54). 

Ännu ett värde som är både ett diskursivt och ett samverkansvärde är upplyftandet av musik 

och musicerande. I följande citat ur kapitel 2c som handlar om Venezuela kan man få känslan 

av att författarna kan ha en vilja att påverka eleven att reflektera över musicerandets betydelse 

i livet:  

Musik kan vara ett verktyg för social och mänsklig utveckling. 1975 grundades den 

statliga stiftelsen El Sistema (El Sistema de Orquestras Juveniles de Venezuela) 

eller La Orquestra, som den också kallas. Målgruppen är de fattigaste barnen som får 

lära sig spela ett instrument helt gratis. Grundidén är att barnen genom musiken får ett 

bättre liv och erfarenhet visar att deras betyg blir bättre, de stannar i skolan längre och 

fler går vidare till högre studier (Waldenström, 2013:61). 

Detta värde är tveksamt klassat som ett socialetiskt värde men om vi ser tillbaka på ideal som 

lett till att man dragit ner mer och mer på musikundervisning i skolan under decennierna så 

kan förespråkandet av musicerande tolkas som ett skolpolitiskt ämne med socialetiska värden 

för social utveckling. I enkel form visar också citatet på förespråkandet av hög utbildning, 

något som kan tänkas rättfärdigas genom att eleverna gör kopplingen mellan hög utbildning 

och att inte behöva ”sälj[a] saker på gatan” (Waldenström, 2013:57). 

Den historiska kampen mot koloniseringen i Amerika berörs på flera ställen i boken. Här kan 

vi se individualistiska politiska värderingar som hedrar rättviseideal och frihetskämpar som 

Simón Bolivar ”den store befriaren” (Waldenström, 2013:60). Inbördeskriget i Francos 

Spanien beskrivs också som en viktig historisk händelse som inte får falla i ”glömskans pakt” 

(Waldenström, 2013:123). Demokratiska värden som jämställdhet och rättvisa upphöjs i 

avsnitt som till exempel: 
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Orsakerna till kriget var många, t.ex. den stagnerade ekonomin, kyrkans och arméns 

stora makt (el poder), den social misären (la miseria social) och förtrycket (la 

opresión), som ledde till att idéer om ett rättvisare samhälle (una sociedad más justa) 

vann stor anslutning (Waldenström, 2013:121). 

Citatet visar en betoning av politiska aspekter och demokratiska värderingar genom att 

författarna valt att översätta valda ord till spanska, med fet stil, inuti den svenska texten. I 

följande kapitel presenteras en svensk brigadist, Sven Berggren, som deltog som volontär i 

det spanska inbördeskriget efter att ha lämnat det då ekonomiskt krisande Sverige. Även Stig 

var vänsterpolitiskt orienterad, intresserad av solidarisk aktivism och hans liv beskrivs som 

heroiskt då han riskerar sitt eget liv för att hjälpa oskyldiga offer för krigets våld 

(A.a:128,129). Dessa avsnitt som handlar om krig och försvar är mångtydiga beroende på 

vilket perspektiv man har. Krig och våld porträtteras som något hemskt i nästa kapitel som 

behandlar Picassos konstverk ”Guernica”: ”Tavlan är en skildring av den skräck och fasa 

som alla känner i den sekund tunga flygbomber exploderar över ett samhälle” (A.a:135). 

Samtidigt porträtteras krig och våld som en lösning på samhälleliga orättvisor. För studiens 

andra frågeställning kan därför sägas att krigsföring förmedlas med ett berättigande 

rättviseskäl, vilket hade kunnat diversifieras ytterligare, t.ex. genom berättandet av någon 

icke-våldsbejakande rättvisekämpe från något av de spansktalande ländernas historia. 

Ämnena ”Äktenskap, födslar och aborter…” (e.ö. A.a:96) behandlas i kapitel 4c, ett ämne 

som vid första anblick tycks hamna under nästa kategori ”Relationer och beteenden” men 

texternas innehåll har en politisk prägel. Kapitlet innehåller flera diskursiva värden som faller 

under båda kategorierna politik och relationer som t.ex. att spansk lagstiftning godkänner 

både kyrkliga, borgerliga och tvåkönade äktenskap sedan år 2005. De diskursiva värdena 

beskrivs i en ton av neutral presentation av fakta men när innehållet beskriver Spaniens 

händelseförlopp väcks känslan av att de samhällen som följer liknande mönster som många 

andra marknadsliberala, demokratiska och individualistiska samhällen har gått igenom de är 

på rätt väg, d.v.s. mot ett ”utvecklat” samhälle:  

Att skiljas (divorciarse) har både blivit lättare och mer vanligt. Spanien leder ligan 

med ökningen av skilsmässor. (Statistiken gäller för EU-länder under åren 1996-2006). 

Medelåldern på kvinnor och män som ingår äktenskap blir succesivt högre i Europa. 

Liksom att åldern på förstföderskor ökar. Spanska kvinnor är bland de äldsta 

förstföderskorna i Europa med en genomsnittsålder på drygt 30 år (A.a:96-97). 

Man berättar också om Spaniens moderata abortlagstiftning samt katolska kyrkans motstånd 

mot abort och större delen av Latinamerikas abortförbud – ett av de få konservativa 

värderingarna som beskrivs i boken. Denna konservativa värdering presenteras dock som 

problematisk: 

Trots strikt lagstiftning är Latinamerika den kontinent där det utförs flest aborter per 

kvinna i fertil ålder eller per graviditet. Eftersom dessa aborter utförs olagligt finns det 

ingen säker statistik. Man har dock beräknat att ca 14 000 kvinnor om året gör illegala 

aborter i Nicaragua och att 8 700 kvinnor om året dör till följd av osäkra aborter i 

Latinamerika (A.a.:97). 
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Detta citat berättigar abortförespråkarnas sida då många kvinnor far illa p.g.a. de 

konservativa lagarna. För att främja förståelse för oliktänkande skulle läroboken kunnat 

presenterat en kortfattad punktlista med argument mot och för abort för att inte låta 

abortförespråkarna förmedlas som det enda rätta moraliska perspektivet i detta klassiska 

moraliska dilemma. 

Sammanfattningsvis kan man se att Caminando 3 visar på flera tydligt diskursiva värden i 

liberal-demokratisk anda med förespråkandet av individualism, utvecklingsiver, 

yttrandefrihet, solidaritet, jämställdhet, bildningsideal och musicerande. Klassiska 

högerperspektiv kan man finna i de stridande krigskämparnas ärofyllda berättelser och på tal 

om abortfrågan. Dessa politiska värdena är komplexa och breda till sin natur och idealen 

rättfärdigas sällan i klartext utan oftare av ett underliggande förutgivande av att det 

demokratiska samhällsprojektet är det rätta och goda, utan att detta problematiseras eller 

diversifieras. Läroboken visar tidigt upp ett exempel på ett samhälle (Bolivias) som innehar 

aspekter som den svenska diskursen anser icke-önskvärda och drar sen paralleller till andra 

socialetiska frågor som kan få eleven att dra alla dessa värden under en kam och döma ut 

Bolivia, dess lagar och dess samhälle. Här skulle det antagligen behövas tydligare 

berättigande skäl och problematiserande, alternativa perspektiv för att öppna elevernas 

moraliska förhållningssätt snarare än att sätta gränser för det. Bildningsidealet och värdet av 

musicerande kan ses som att de får alternativ presenterade då läroboken, på andra ställen, 

nämner andra utbildningsmöjligheter och yrkesval. Dock ger Caminando 3, i sin helhet, 

skenet av att ingenjörsstudier och estetiskt skapande är de högst rekommenderade 

sysselsättningarna. 

Relationer och beteenden 

Under denna kategori kommer samtliga värden som beskrivs vara samverkansvärden. Vissa 

värden är också diskursiva samtidigt då de speglar en politisk diskurs, en specifik önskan om 

individens utveckling som handlar om hur vi beter oss mot varandra. 

I kapitlet om Bolivia berörs både diskursiva och samverkansvärden. När författarna beskriver 

samhällsklyftorna och skolkostnaderna i Bolivia tycks det tyda på en vilja att främja 

elevernas förmåga till empati, solidaritet och omsorg. Man skriver:  

Och det finns också många barn som arbetar. De går inte i skolan för att familjen 

behöver pengarna. Det kostar mycket att gå i skolan. Man måste betala för nästan allt: 

undervisning, uniformer, böcker, mat och andra utgifter (e.ö. Waldenström, 2013:55). 

Citatet beskriver berättigande skäl för att kultivera förmågor som empati, solidaritet och 

omsorg. Citatet beskriver en relation till skolan som är olik den svenska elevens situation 

vilket i sig kan ses som något positivt i sammanhanget. Kronlid skriver om förmågan 

”moralisk empati” (Kronlid, 2017:169) och menar att detta hänger samman med social 

intelligens, något vi återkommer till i diskussionsdelen.  



 

19 

 

I texten om den svenska brigadisten Sven Berggren kan man också finna ett par 

samverkansvärden som har med beteende och relationer att göra. Att lämna sitt land i nöd i 

hopp om något bättre beskrivs på följande vis: ”Han ska göra en lång resa. En resa till ett 

land han inte känner, där man talar ett språk han inte förstår. Han vet inte om han kommer 

återvända till sitt land” (e.ö. Waldenström, 2013:128). Denna akt har ett mod i tonen och 

antagligen en värdegrundstanke in i förståelse för olika livsöden. Berggrens hjältemod kan 

också anses förmedla ett förespråkande av empati, solidaritet, omsorg och mod. 

Läroboken tar upp intima relationer när den svenska utbytesstudenten Per berättar om sitt 

umgänge i Bolivia: ”Killarna har många gånger flickvän men paren går bara ut för att ta en 

kaffe eller gå på fest, de sover aldrig tillsammans hemma. Det är absolut omöjligt” (e.ö. 

Waldenström, 2013:54). I denna formulering antas författarnas intention inte vara att påverka 

de svenska eleverna till att aldrig sova tillsammans hemma utan snarare att visa på alternativa 

kulturella perspektiv på en vardagsnära aspekt för många i klassrummet. 

Ett av de tydligaste kapitlen som hanterar samverkansvärden är kapitel 4a ”Kärlek och 

vänskap” (e.ö. Waldenström, 2013:81). Här tar man upp frågorna ”Vem är din bästa vän?”, 

”Hur är din idealpartner?” och ”Är vänskapen värd mer än kärleken?” (A.a:81-83). Fyra 

ungdomar ger sina olika svar på frågorna och svaren visar på olika perspektiv, olika sätt att 

tänka och olika erfarenheter. I slutet av kapitlet finns en övning där eleverna själva ska 

besvara de tre frågorna så utförligt som möjligt och i kapitlets text har eleven getts flera olika 

perspektiv på dessa socialetiska frågor. En av ungdomarna i boken berättar t.ex. om sin vän 

Albert: ”Han är en av de personer som vet mest om mig. Jag har stort förtroende för honom” 

(A.a.:81). Läroboken visar på vänskap med syskon och hundar och på olika åsikter om kärlek 

och om den rätta partnern.  

Samtliga svar på frågorna är heterosexuella på de ställen man kan urskilja sexuell orientering. 

Författarna av Caminando 3 har valt att låta Eloy och Julia beskriva deras ideala partner. 

Dessa svar lär antagligen fånga några av spanskaelevernas intresse för vilka attribut som kan 

vara önskvärda hos en partner: 

Förresten skulle det vara tråkigt att vara med en perfekt person, eller? Men visst, vi 

kan säga några klyschor: min idealpartner är en intelligent tjej, trevlig, glad, med 

känsla för humor – och snygg! Men vad som gör en person speciell kan man inte 

beskriva. Det kanske är karisman, något av ett mysterium… (A.a:82). 

Och Julia beskriver sin ”blåa prins” som ”sympatisk och rolig, snäll och känslig” och att hon 

inte gillar killar som är ”veckotidnings-snygga”. ”Det viktiga är att känna attraktion mot 

personen” (e.ö. A.a.) säger Julia. Hon tror på tanken om tvillingsjälar som det kan finnas flera 

av för varje person (A.a.).  

På nästa sida tar man upp frågan om vilken som är mest värdefull: vänskapen eller kärleken. 

Här ges fyra olika svar som innehåller bildspråk med metaforer och som visar på olika sätt 

att tänka om frågan. En ungdom säger ”Kärleken är värd mer; den är motorn i våra liv, den 

är gnistan. Jag tror att det är den som rör på allt som existerar. Och sen, med kärlek föds 
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vänskap och alla andra saker.” (A.a:83). Ett annat svar inleds med orden ”Kärleken kan vara 

flyktig. Ena dagen älskar hen dig och nästa dag avskyr hen dig” (e.ö. A.a.). Under dessa svar 

finns gulfärgade pratbubblor med verb och fraser som har med kärlek och hat att göra. Där 

presenteras verben älska, tycka om, förälska sig i, avsky, hata, vara svartsjuk på, bryta med, 

göra slut med och sedan fraser som Jag avgudar dig, Jag är tokig i dig, Jag gillar dig inte 

m.fl. Detta följs av en ruta med rubriken ”Hur är vi?” (e.ö. A.a.:84) som innehåller känslor 

och egenskaper presenterade i par: ”rolig – tråkig, glad – sorgsen/ledsen, sympatisk – 

osympatisk, romantisk – realistisk, känslig – okänslig, utåtriktad – inåtvänd, öppen – 

sluten/tystlåten/blyg, intelligent – dum, generös – snål, trogen/lojal – otrogen/illojal, 

ambitiös/flitig/arbetsam – lat, humoristisk – utan humor, kärleksfull/gullig – kylig, hederlig 

– ohederlig, uppriktig/ärlig – falsk, vänlig/snäll – otrevlig” (A.a.). Denna del bör vara den 

som både Kronlid och Nykänen gillar bäst. Ett svar på en fråga presenteras aldrig utan 

alternativ i detta stycke. Det finns flera metaforer att diskutera, även om läroboken inte väljer 

att utveckla denna reflektion, och man erbjuder 32 olika egenskaper som eleverna kan välja 

mellan att definiera sig eller sin partner med. 

Kärlekskapitlet följs av ett kapitel om ”Passion och smärta” med texter om Frida Kahlo och 

Diego Rivera som avslutas med en dikt av Kahlo: 

Diego, mitt barn. Diego, min pojkvän. Diego, konstnär. Diego, min älskare. Diego, 

”min fästman”. Diego, min vän. Diego, min mamma. Diego, min pappa. Diego, min 

son. Diego = Jag = Diego Universum. Mångfald i enheten. Varför kallar jag honom 

min Diego? Han har aldrig varit och kommer aldrig att vara min. Han är sin egen (e. 

ö. A.a.:91).  

Denna dikt visar på komplexiteten och mångfalden i personliga relationer och i identitet. När 

så många alternativa sätt att beskriva en livskamrat presenteras på detta sätt så uppfattas inte 

ett alternativ vara det bättre utan dikten förmedlar istället en ovärderad mångfald med, må 

hända, ett avslutande individualismideal. I övningarna några sidor senare finns tre till 

kärleksdikter av kända författare. Detta är bokens tredje och sista exempel på användning av 

metaforer (A.a:95) och dessa kärleksdikter finns där, enligt elevens uppgift, som inspiration 

till att själv skriva en kärleksdikt. Ur Kronlids perspektiv kan vi tänka oss att det är bättre att 

läroböcker innehåller metaforer som inte reflekteras över än att de inte innehåller några 

metaforer alls. 

Under denna kategori hittar vi sammanfattningsvis förespråkandet och rättfärdigandet av 

dygderna empati, mod, solidaritet och omsorg, ett värdeanspråk som indirekt kan sägas ha 

sitt alternativ i att känna till andras orättvisa situation och inte göra något eller att ta till 

handling för andras väl. Läroboken beskriver olika sätt att leva, kulturella skillnader mellan 

Sverige och det spansktalande landet. Vi finner flertalet olika värderingar i fråga om 

partnerskap, vänskap och identitet. Samtliga värderingar under denna kategori kan anses ha 

en metodisk funktion av att vara ett alternativ på andra socialetiska frågor inom läroboken.  
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Politik, relationer och beteenden 

Flera av värderingarna i Caminando 3 är mycket vardagsnära eller ofta omtalade vilket kan 

innebära att dessa värderingar är dels en samhällelig, diskursiv norm och samtidigt ett 

etablerat samverkansvärde som dock kan skilja sig åt mellan och inom kulturer. Detta gör att 

dessa värderingar faller inom flera kategorier som här i kombinationen politik, relationer och 

beteenden. På bokens första sidor finner vi meningen ”Vår förhoppning är att du ska känna 

att du får träffa både vanliga och ovanliga människor i deras verkliga miljö!” (A.a:3) vilket 

kan tolkas som ett diskursivt värde där författarna förespråkar mångfald, nyfikenhet och 

autenticitet. Det kan samtidigt tolkas som samverkansvärdet att ha en öppen och nyfiken 

attityd gentemot andra människor och kulturer. Här är frågan om olika perspektiv en del av 

värderingens själva innehåll. Boken innehåller t.ex. en övning med en vokabulär för eleven 

att svara på frågor om sitt hem. Följande boendeformer finns med i ordlistan och övningen: 

bondgården, hyreshuset, lägenheten, våningen, etaget, radhuset, fritidshuset, villan samt 

landet och staden (A.a:17). Även om det finns många fler typer av bostäder och boendeformer 

så tolkas dessa 10 alternativ som ett inkluderande utbud där alla elever i svenska skolor bör 

känna igen sig i något av alternativen. 

När ett av bokens första kapitel frågar läsaren ”Vad ska du göra ikväll?” (e.ö. A.a:21) så 

presenteras först Esperanza och Javi som, likt många andra, vill ta en kaffe i solen. När eleven 

senare i en skrivuppgift ombeds att berätta för en kamrat om vad hen ska göra i helgen erbjuds 

16 olika alternativ på aktiviteter: åka till en väns hus, vara hemma, plugga, jobba, åka och 

shoppa, träna, gå på bio, gå på fest, se en film, sova, hälsa på far-/morföräldrar, åka till 

stranden, åka till landstället, äta middag på restaurant, göra en skogsutflykt, laga mat (e.ö. 

A.a:22). Alternativen står i en vertikal lista men tycks inte vara värderade på en skala om 

vilket alternativ som är mest önskvärt på något sätt. 

Ett klassiskt diskursivt värde som samtidigt kan ses som ett samverkansvärde och som, även 

detta, faller under politik och beteenden är idealet om utbildning, ett värde som redan berörts 

kort i tidigare stycke. Flera gånger i läroboken stöter man på personer som vill nå hög 

utbildning eller redan är ingenjörer. Det är tre studenter som vill läsa till ingenjör och de fyra 

föräldrarna i utbytesfamiljerna arbetar samtliga som ingenjörer (A.a:25-26,47,50). Andra 

alternativ till utbildningar nämns i läroboken som estetiskt program (A.a:24), utbytes- eller 

sabbatsår (A.a:47), teknik (A.a:49) och biologi (A.a:78). Förutom arbetande ingenjörer så 

omtalas även flera andra yrken i Caminando 3; konstnärer (A.a:10,11,88,134,135), ett par 

som arbetar inom ett elföretag (A.a:54), lärare (A.a:54,59), politiker (A.a:56), yrkesmusiker 

(A.a:61,101), arbete inom turism (A.a:64) eller ekoturism (A.a:78), jordbrukare (A.a:65), 

olje- och byggnadsindustri (A.a:64,67), center för djur (A.a:71,72), hållbarhets- och 

mångfaldsprojekt för miljö (A.a:77), lingvist (A.a:110), soldat (A.a:123, 128), arbetslös, 

chaufför och sjuksköterska (A.a:128), racerförare (A.a:142,143), skådespelare och 

filmregissör (A.a:144-147), arbete med mänskliga rättigheter (A.a:151) samt artister 

(A.a:153-158). Många alternativ ges men den övergripande värderingen känns ändå som 

ingenjörsuppmaningen vilken inte berättigas närmare. 



 

22 

 

Det tydligaste samverkansvärdet i hela studien tycks vara det om samtalsämnet känslor och 

relationer. Olika aspekter av beteenden diskuteras av en venezolansk utbytesstudent i 

Sverige: 

Sanningen att säga så är de svenska ungdomarna, i allmänhet, mer tystlåtna än oss 

venezolaner. Fast inte alltid. Här pratar man mer om relationer. Det finns en mer öppen 

och mer fri atmosfär. I Venezuela pratar ungdomarna inte om intima saker (A.a:48). 

Här ser vi igen hur det liberal-demokratiska orden ”öppen och fri atmosfär” beskrivs i positiv 

anda. Dock ges här alternativet att inte tala om saken alls vilket får räknas som en aspekt som 

kan vidga någons socialetiska horisonter. 

Ännu en värdering som sträcker sig mellan båda sakområdena och inom flera av 

kategorierna: ”spanglish, en blandning mellan engelska och spanska” (e.ö. A.a:108). 

Tydligaste förfaller denna aspekt vara ett diskursivt, mångkulturellt värde men på en 

samverkansnivå kan intentionen vara att väcka lust till möten och nya kombinationer bland 

människor och deras språk. Man presenterar tre olika perspektiv i frågan: 

Många lingvister diskuterar ifall det handlar om en dialekt eller om ett nytt språk som 

håller på att födas. Eller om det helt enkelt är ett sätt att kommunicera mellan personer 

som inte känner sitt eget språk väl. Andra lingvister säger att det inte finns någon 

anledning att se på spanglish som ett hot, utan som ett prov på kreativitet; det är 

levande, det är spontant och kreativt (e.ö. Waldenström, 2013:110). 

Detta citat kan relateras till Kronlids förmåga till ”moralisk promiskuitet” (Kronlid, 

2017:170) vilket innebär en ”nyfikenhetsorienterad handlingskompetens” (A.a.) som ska 

sporra elever att ta på allvar när de attraheras av en moralisk förekomst. Läroboken ger 

förslag på frågeställningen ”Kommer spanglish att dö ut undan för undan?” (e.ö. 

Waldenström, 2013:110). Med en annan frågeställning som t.ex.: Bör spanglish få en 

uppsättning regler eller få ha sin egen fria tillkomstprocess? kan man tydligare synliggöra 

den diskursiva delen i frågan om spanglish. 

Sammanfattningsvis finner vi sex socialetiska värden inom kategorin politik, relationer och 

beteenden vilka var öppenhet för andra människor, bostadssituation, kvällsaktiviteter, 

utbildningsnivå, det intima samtalet och frågan om spanglish. Samtliga av dessa värden kan 

tolkas som både samverkans- och diskursiva värden och alla presenteras med alternativ eller 

är själva ett alternativ till den rådande normen. När flera alternativ presenteras på detta sätt 

blir frågan om berättigande inte lika relevant.  

Hälsa och mat 

Caminando 3 startar med kapitel 1a som har titeln ”Mat och hälsa” (e.ö. Waldenström, 

2013:33) och frågan ”Vad brukar du äta till frukost?” (e.ö. A.a.) ställs till 6 ungdomar från 

länderna; Spanien, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mexiko och USA. De fem första berättar 

om olika frukostar medan den sjätte föredrar att sova längre på morgonen istället och inte äta 

något alls. På nästa sida finns en bild över medelhavsdietens triangel. Författarna skriver att 

”Det talas mycket om fördelarna med medelhavsdieten, men vad betyder den i själva verket?” 
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(e.ö. A.a:34) och beskriver sen de sju huvudsakliga principerna i medelhavsdieten. Relativt 

tidigt i läroboken tar man upp ämnet övervikt som ett växande problem i Spanien och så 

beskrivs ett projekt där 26 000 ägare till spanska restauranger har lovat att tänka mer 

hälsosamt i sitt utbud. Till exempel ska restaurangerna erbjuda nyttigare rätter och 

hälsosammare olivolja samt ta bort saltkaren från borden (A.a:35). I övningarna till denna 

text ombeds eleven att beskriva sina egna matvanor och sedan jämföra med en kamrat för att 

till slut reflektera tillsammans om det finns några matvanor som kanske borde ändras 

(A.a:37). Denna värdering om vad vi bör äta är främst ett värde inom hälsodiskursen som, i 

detta fall, först presenterade olika alternativ till frukost och sedan framhävde en diet som 

fördelaktig utan att nämna några andra alternativ.  

Övervikt är en återkommande aspekt som beskrivs som problematisk i läroboken på flera 

ställen. Denna problematik tolkas som det rättfärdigande skälet att senare kritisera 

sockerintag eller annan vikt-ökande kost. På sidan 39 möts eleverna av ett liggande 

stapeldiagram över ”Befolkning med övervikt i utvecklade länder” (e.ö. A.a:39) där eleverna 

ska läsa ut om följande påståenden stämmer eller inte:  

1. Svenskarna är tjockare än schweizarna. 

2. I USA bor de med mest övervikt av alla utvecklingsländer. 

3. I Portugal är mer än 20% av befolkningen överviktig.  

4. Spanjorerna är tjockare än svenskarna.  

5. Störst problem med övervikt i hela Europa har England. (e.ö. A.a:39) 

Några sidor efter detta skriver författarna om vikten av fysisk aktivitet och kommer igen in 

på siffror och förmaningar angående övervikt och fetma. Man skriver: ”8,9% av [den 

spanska] befolkningen är överviktiga. Dagens generation barn kan bli den första i historien 

som i tider av fred lever kortare än sina föräldrar” (e.ö. A.a:45). Vi finner diskursiva normer 

om att inte äta socker och inte vara tjock som i citaten: ”förr åt jag mycket godis, nu äter jag 

aldrig sötsaker” (A.a:86) och ”det är socker [inte choklad] som gör dig tjock” (e.ö. A.a:117). 

Värderingar om vikt och utseende kan också landa i en samverkanskontext då det finns olika 

sätt att se på saken i samband med mellanmänskligt beteende. I frågorna om fetma och socker 

så är läroboken ensidig i sitt budskap. 

Ett diskursivt värde inom hälsofrågan är tilliten till den västerländska skolmedicinen. I 

kapitlet som heter ”Jag är sjuk!” finns en orange, transparent plastburk som flera stora, blåa 

piller ramlat ur (A.a:40). För att bredda perspektiven skulle läroboken kunnat diversifiera 

sjukvårdsdiskursen med någon annan tradition som t.ex. latinamerikansk läkekonst. 

Samverkansvärdet att sporta för hälsans och gemenskapens skull dyker upp på flera ställen i 

boken. Dels nämns olika former av sport som ett fritidsintresse (A.a:26, 52) men också i 

samband med risker för sjukdomar: ”Träning är en praktik som främjar vår fysiska hälsa och 

vår mentala hälsa” (e.ö. A.a:45). I samband med hälsa erbjuder läroboken också ett par 

övningar för att träna på att säga nej till alkohol och droger (A.a:53). 

Inom denna kategori finner vi två huvudsakliga socialetiska frågor; vad vi bör äta och hur vi 

behåller hälsan. Den första frågan börjar med att diskutera frukostvanor där flera alternativ 
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ges utan vidare hierarkisk värdering. När dieter sedan tas upp i läroboken så presenteras 

medelhavsdieten utan alternativ. Hälsofrågan centreras kring fetma och övervikt och 

rättfärdigas med hälsoargument. Uppmaningarna att träna, hålla nere vikten och inte äta 

socker förespråkas på ett ensidigt sätt. 

Natur och djur 

Under kategorin Natur och djur bör främst sägas att Caminando 3 präglas av ett hållbart 

miljöengagemang och boken förmedlar fördelar med att ha geografisk kunskap och intresse. 

Som när författarna skriver på en av bokens första sidor: ”Så fort du stöter på ett geografiskt 

namn, sök upp platsen/berget/floden etc. på en karta. Att ha omvärldskunskap och geografisk 

kännedom hjälper dig att förstå texten.” (A.a:4). Detta kan man kalla ett berättigat diskursivt 

värde då det är en bildningsönskan från lärobokens håll. 

Flera globala miljöproblem belyses i kapitel 3 som är uppdelat i tre delar. I 3a: “Turism”, 

säger en av de tre tillfrågade ungdomarna att: ”Jag tycker inte om att åka flygplan för att 

flygplanen är de som förorenar mest. Därför föredrar jag tåget eller båt” (e.ö. A.a:63). På 

nästa sida skriver man ”Möjligheten att resa till nära och fjärran resmål kan nästan förefalla 

vara en mänsklig rättighet för oss. Men hur kommer det att bli i framtiden? Hur påverkar våra 

resor jordens klimat?” (A.a:64). Författarna skriver om tre av Spaniens klimatproblem; 

vattnet, klimatförändringarna och jordbruket. Texterna beskriver hur turisters intressen 

kräver mycket vatten som golfanläggningar, hotell och ”stora pooler fyllda till bredden” (e.ö. 

A.a:65) samt att Spanien riskerar att få ett ”afrikaniserat” klimat inom kort vilket kopplas till 

flygplanens koldioxidutsläpp (A.a.). Om jordbruket skriver man att “några experter säger att 

striderna som idag orsakas av olja kommer i framtiden handla om vatten” (e.ö. A.a.) och man 

avslutar med ytterligare en fråga: ”Kommer en stor del av Spanien bli en öken?” (e.ö. A.a.). 

Kort efter kan vi läsa ”Den globala turismen är ett av de allvarligaste hoten mot klimatet” 

(A.a:66) följt av några siffror om utsläpp av växthusgaser. De hållbara miljöidealen 

rättfärdigas alltså med flera fakta ett förslag på en lösning presenteras; ekoturism/hållbar 

turism.  

I kapitel 3b, ”Ska vi åka till Ecuador?” (e.ö. A.a:71), upprepas värderingen om hållbart 

miljötänk av en son i en familj ”Jag tycker inte om att åka så långt med flygplan. 

Flygplansresor är de som smutsar ner mest, de släpper ut massor av koldioxid” (e.ö. A.a:71). 

Familjen ska överraska mamman på hennes födelsedag och beslutar sig till slut ändå för att 

flyga långt men till ett center för hållbar utveckling som hanterar utrotningshotade djur (A.a.). 

Temat fortsätter in i kapitel 3c, ”Vi räddar djungeln!” (e.ö. A.a:77) som berör hoten mot 

Amazonasdjungeln i Ecuador; nedhuggning av skogen, oljeexploatering, monokulturer och 

illegal handel med djur (A.a.). I texterna får man möta människor som arbetar på olika center 

och en av dessa säger att det finns hopp och att min roll som turist är viktig. 

Sammanfattningsvis kan man kalla Caminando 3s värderingar, i relation till natur och djur, 

för en relativt koherent samling texter och bilder som hålls ihop av de socialetiska värdena 

humanism och hållbarhet. Alternativa perspektiv på hållbarhet ges indirekt genom att valet 

kan göras mellan klassisk turism och ekoturism och berättigandet sker genom information 
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om miljöproblem. Hållbarhet och humanism utgör en stor del av lärobokens diskurs 

tillsammans med liberal-demokratiska värderingar som framkom under de övre kategorierna.  

Såhär i slutet av analysresultatet är det på sin plats att förtydliga och repetera vilka slags 

socialetiska föreställningar som läroboken visar på sammanfattande inom alla kategorierna. 

Analysen har hittat följande diskursiva värden: a) en övergripande liberal-demokratisk 

hållning med dess frihetskamp, utvecklingsideal (politiska och personliga), åsikts- och 

yttrandefrihet, individualism och mångfald, rättvisa och solidaritet. Dessa demokratiska 

värderingar presenteras delvis tillsammans med indirekta berättigande skäl men utan 

problematiserande alternativ, b) ett utbildningsideal om akademiska studier förmedlas med 

betoning på estetiska ämnen eller ingenjörsstudierna samtidigt som andra alternativ 

presenteras på andra ställen i läroboken samt c) ett hållbart miljöengagemang som uppmanar 

eleverna att agera i enlighet med forskning om miljöproblematik. 

I analysen har följande samverkansvärden hittats: 1) en omsorgsetik med värden som 

öppenhet för andra människor, solidaritet, utbildning, ansvar, inflytande och engagemang, 2) 

ett kommunikationsideal präglat av nyfikenhet och lätthet att tala om känslor, 3) fritids- och 

kvällsaktiviteter, 4) privata relationer; vänskap och kärlek och min egen identitet i relation 

till andra samt 5) hur vi främjar vår hälsa. Generellt sett är läroboken mer generös med 

alternativa socialetiska värden när det handlar om samverkansvärden än diskursiva värden. 

När olika perspektiv presenteras inom diskursiva värden så tenderar läroboken att indirekt 

förmedla ett tydligt, överordnat perspektiv medan alternativen bland samverkansvärdena 

förmedlas på ett öppnare sätt utan att sätta ett högre eller lägre värde på något av alternativen. 

Detta sammanfattande resultat stämmer väl överens med läroplanens värdegrund där 

demokratiska värderingar inte får tummas på samtidigt som eleverna ska ges möjlighet att 

skapa sig sina egna uppfattningar. 
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Diskussion 
 
I avsnittet ovan gjordes en första tolkning av läroboken Caminando 3 för att utröna vilka 

socialetiska värderingar boken förmedlade och huruvida värderingarna berättigades eller 

presenterades med alternativ. I detta avsnitt görs en ytterligare tolkning av resultatet och dess 

betydelse för elevens möjliga utveckling av sina egna värderingar och moraliska förmågor. 

Att tolka uttryck för värderingar är ofta mer komplext än andra typer av analystolkningar då 

de ofta är en del av en diskurs vilken innehåller enorma mängder material och teorier 

(Bergström & Boréus, 2016:30). För att föra en så tydlig diskussion som möjligt så följer 

detta avsnitt strukturen som framträdde i föregående kapitels sammanfattning; först 

diskuteras resultaten om diskursiva värden och sedan diskuteras samverkansvärdenas 

resultat. Efter resultatdiskussionen följer materialdiskussion, metoddiskussion, tankar om 

fortsatt forskning samt slutsats. 

 
Resultatdiskussion 

Hur man påverkar någon med sociala värden är en svår fråga som innehåller stora mått av 

psykologi. Huruvida en elev t. ex. blir mer ärlig genom att repetera glosor som ärlighet, 

respekt och sanning är svårt att säga. Hur ett kapitel om inbördeskrig påverkar en elevs 

politiska åsikter är också svårt att avgöra. Då denna studie rör sig inom didaktikens område, 

och inte psykologins, så görs här en ansats att söka förstå vilka värderingar författarna verkar 

vilja förmedla. I Caminando 3 skulle fler eller förändrade socialetiska värderingar kunna 

uttolkas beroende på perspektiv och kunskap hos den som gör analysen. Bergström och 

Boréus skriver ”Det viktigaste att ta fasta på i sammanhanget anser vi vara medvetenheten 

om förförståelsen, att vi aldrig möter en text tomhänta” (Bergström & Boréus, 2016:32). Som 

författare av denna studie kan därför tilläggas att jag ser på materialet med glasögon som 

formats av tidigare studier inom maktteori, demokratiteorier och neurodidaktik. 

Diskursiva värden 
 

I analysen framkom en grundläggande liberal-demokratisk hållning som förmedlas utan 

reella alternativ men som indirekt tycks få ett berättigade i framställningen av Bolivias, 

underförstått icke-önskvärda samhälle. Att liberal-demokratiska värderingar presenteras som 

underförstått önskvärde och utan problematisering är i enlighet med läroplanen men vars 

diskurs, enligt Nykänens argumentation, inte lyckas med att rättfärdiga 

demokratifostransidealet i skolan. Hon menar att demokratiidealet består av två huvudsakliga 

komponenter; John Deweys deliberativa demokrati och experimentalism samt Jürgen 

Habermas demokratistärkningsskäl. Nykänen menar att ”vad som utgör god demokrati [dock 

är] något annat än vad som utgör gott lärande och god undervisning” (Nykänen, 2009:90) 

och att de stora dilemman inom läroplanens värdegrund, vilken läroboken återspeglar, beror 

på kombinationsproblematik mellan vissa delar av Deweys och Habermas ideal. Nykänen 

vidgar tanken om demokrati- och medborgarskapsfostran med orden:  

De flesta förespråkare för en uttalad medborgarskapsfostran tänker sig en viss typ av 

medborgare, eller en ideal medborgare eller ett idealt medborgarskap. Dessa ideal 

motiveras ofta utifrån olika anförda samhällsideal. Men medborgarskap och 
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medborgarfostran kan fyllas med olika ideal beroende på vad som (av några) hålls för 

att vara ett gott medborgarskap eller en god medborgare och ett gott samhälle 

(Nykänen, 2009:171). 

Nykänen menar att vi ofta gör vissa tankefel när vi diskuterar medborgarskapsmodeller och 

medborgarfostransmodeller. De första tankefelen är att till fullo blanda ihop demokratiteorier 

med medborgarskapsteorier och demokratisk fostran med medborgarfostran. Demokrati är 

den sociala och politiska organisationen inom det politiska samhället och medborgarskapet 

är en form av förbindning till det politiska samhället och medborgarfostran kan förekomma 

i en icke-demokratisk stat. Nästa tankefel rör framhållandet av ”aktivt medborgarskap” som 

det goda medborgarskapet trots att ”En aktiv medborgare måste dock inte vara en god 

medborgare, liksom en god medborgare inte nödvändigtvis måste vara aktiv” (A.a:174). Det 

sista tankefelet menar Nykänen är att förstå medborgarfostransfrågor endast i termer av 

liberalism och kommunitarism. Nykänen skriver att  

Medborgarskaps- och medborgarfostransfrågor inkluderar frågor om liberala 

respektive kommunitära ideal samt kan inkludera frågor om demokrati- och 

demokratifostran men bör inte reduceras till endast ett av dessa frågekomplex eller en 

av dessa diskurser (A.a:175). 

Denna studie håller med Nykänen och efterlyser ett öppnare sätt att relatera till 

demokratifostran, en åsikt som stärks av Kronlids resonemang om att läroplanens orubbliga 

demokratiska principer är en för starkt normativ etik för att hjälpa elever att hantera den 

moraliska ambivalens som präglar våra liv (Kronlid, 2017:53). Kronlid ställer det vilda och 

ambivalenta i moralens natur i relation till frågan om värdeundervisning och hävdar att  

det är genom att uthärda vetskapen om att det inte finns några helt igenom moraliska 

rätta val, och ändå behöva vara tvungen att välja, som paradoxalt nog leder till att vi 

utvecklas till den självständiga individ som beslutsfattarna vill att skolan ska fostra oss 

och våra barn till (A.a:54). 

I sin bok beskriver Kronlid en värdedidaktisk modell med fem steg för att arbeta med 

värdeundervisning som belyser moraliska dilemman och söker förstå det komplexa i 

moralens vilda landskap genom arbetet med metaforer. Kronlids modell utgår från 

resonemang om metaforer som skapar och upprätthåller vissa syner på moral och på det rätta 

och det goda. Modellens steg innehåller introduktion av en metaforisk mångfald, inskaffandet 

av erfarenhet, kartläggning av det moraliska dilemmat, tillämpning av de metaforiska 

uttrycken på de vilda moraliska problemen och avslutas med en självreflektion (Kronlid, 

2017:131,173). Detta sätt att arbeta med värdeundervisning bör vara görbart även i en 

spanskalektion med värdeundervisning och denna studie kommer fortsätta att tala för att 

Kronlids modell kan vara användbar för att bättre rusta eleverna för ett liv i moralisk 

mångfald. Denna metodik skulle kunna innebära att värden som t.ex. åsikts- och 

yttrandefrihet problematiseras med den komplexa gränssättningen mellan frihet att uttryck 

asig och frihet att inte bli kränkt. Den individ som upplevt sig kränkt av någons yttrande 

skulle kunna presenteras och uppgifter kan ingå i läroboken där eleverna får reflektera över 
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yttrandefrihetens för- och nackdelar. Kronlid poängterar att värden som t.ex. jämlikhet och 

rättvisa ständigt förändras och måste omdefinieras gång på gång (A.a:59). 

Läroboken presenterar tidigt en bild av Bolivias samhälle som socioekonomiskt utsatt genom 

ett brev skrivet av en svensk utbytesstudent. Ordval, bildvinklar och upprepningar ger mig 

som läsare uppfattningen av att det svenska samhället är bättre än den bolivianska och att jag 

tycker synd om de utsatta som beskrivs. Nykänen diskuterar skolans roll och metodik i mötet 

med andra kulturer. Dels gör Nykänen en distinktion mellan deskriptiv och normativ 

mångkulturalism varpå Caminando 3 visar på en normativ liberal-demokratisk hållning. 

Nykänen lägger kulturbegreppet under lupp och understryker det nästintill omöjliga i att 

beskriva en kulturs syn på världen och menar att det oftast är att föredra att olikheter beskrivs 

med kulturinterna perspektiv snarare än kulturexterna, som i fallet med den svenska 

utbytesstudentens beskrivning av Bolivias fattiga individer. Läroboken hade kanske kunnat 

bredda elevernas förståelse av Bolivias samhälle mer genom att låta flera olika kulturinterna 

röster höras istället för ett enskilt kulturexternt perspektiv (Nykänen, 2009:114-119,130-

140). 

Nästa diskursiva värde som Caminando 3 förmedlade var det utbildningsideal vilket 

framhävde både ingenjörs- och estetikstudier. Den socialetiska frågan för eleven är alltså 

vilka typer av studier och arbeten man bör sikta mot. Då läroboken innehåller flera olika 

yrken och andra typer av studier nämns också så finner denna studie ingen större anledning 

att kritisera denna värderings innehåll eller framställan. Eventuellt hade idealet för hög 

utbildning kunnat differentieras med fler perspektiv som visar på behovet av arbetskraft som 

inte kräver akademisk utbildning eller att beskriva fler alternativa sysselsättningsalternativ.  

Det sista diskursiva värdet som framkommit i analysen är det hållbara miljöidealet där 

klimatutmaningar beskrivs från olika perspektiv. Att vi bör ta hand om vårt klimat är en 

värdering som måhända inte behöver presenteras tillsammans med det negerade alternativet 

att inte ta hand om vårt klimat eftersom att klimatets skick har nära koppling till 

mänskligheten överlevnad. Idealet berättigas med fakta om olika miljöproblem. Däremot kan 

denna värdering nyanseras genom att poängtera att de beslut vi fattar aldrig är ”moraliskt 

rena” (Kronlid, 2017:58. Kronlid skriver att ett temporärt beslut att återanvända en produkt 

kan vara ett moraliskt korrekt beslut ur ett hållbarhetsperspektiv men kan samtidigt drabba 

fattiga arbetare som lever på inkomsten av det vi skulle köpt istället för återanvänt (A.a:59). 

Förståelsen för dessa moraliska dilemman kan leda till tvivel och ångest vilket, Kronlid 

menar, är en del av den reella ambivalensen. Därför rustar vi eleverna bättre genom att tala 

om ett navigerande i en föränderlig moralisk omvärld än genom att söka ge dem en färdig 

moralisk karta (A.a:59-61). 

Samverkansvärden 

I analysen framkom flera olika socialetiska värden som främst kan ses röra hur vi bör agera 

gentemot varandra. Det första övergripande samverkansvärdet är en medborgarfostran 

innehållande dygderna öppenhet, nyfikenhet och omsorg för andra människor, solidaritet, 

mod, ansvar, engagemang och empati. Nykänen diskuterar olika typer av medborgarskap och 
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utvecklar Kymlickas resonemang om dygder när hon föreslår ett relativiserat gott 

medborgarskap, alltså att ”vad som utgör ett gott utövande av medborgarskap eller en god 

medborgare är relativt samhällets tillstånd” (Nykänen, 2009:176). Hon väljer att lyfta fram 

tre möjliga svar till frågan om hur medborgarfostran kan struktureras; en medborgarfostran 

med en förhållandevis stor uppsättning dygder för att rusta medborgarna för så många olika 

samhällstillstånd som möjligt, en medborgarfostran med en mindre uppsättning centrala 

dygder och med ett större fokus på förmågan att utöva de centrala dygderna i olika grader 

och med hög variation samt en sista medborgarfostran som innehåller många dygder och 

samtidigt har fokus på att utöva dessa på olika sätt. Nykänen menar att det komplexa i att 

söka räkna ut vilka dygder som kommer gagna samhällsstabiliteten för samtiden och 

framtiden gör att det bästa vore någon slags kompromiss mellan minimala och maximala 

varianter (A.a:177),178. Caminando 3 kan tyckas utgå från en sådan kompromiss med sina 

ca 8 dygder. 

Kronlid föreslår förmågan ”moralisk empati” (Kronlid, 2017:169) vilken definieras som 

följande: ”förmågan att lyfta sig ur sin egen moraluppfattning och på allvar sätta sig in i 

andra, motsägande, moraluppfattningar. Trots att de kanske står för sådant som jag tycker är 

moraliskt förkastligt” (A.a.) och menar att detta är en av de dynamiska förmågor som en 

framtida värdegrund bör arbeta för. I skenet av Kronlids definition på moralisk empati så 

hade Caminando 3 kanske lyckats bättre med att vidga elevernas vyer genom att använda sig 

av kulturinterna perspektiv hellre än kulturexterna. Och vad hade hänt med kapitlet om 

Bolivia om man samtidigt presenterat ett kulturinternt perspektiv som visar på andra 

uppfattningar om Bolivias socioekonomiska svårigheter? Eller fört en förenklad diskussion 

om skattemedel och utbildningspolitik? Nykänen skriver om perspektiven en ”ideal 

bejakare” och en ”ideal förnekare” (Nykänen, 2009:135) av dess omgivande kultur vilka kan 

hjälpa till att tydliggöra de olika graderna av erkännande som individer kan ha i relation till 

sin kultur. Intressanta tankar att bära med sig för framtida forskning. 

Andra samverkansvärden som framkommit i analysen berör frågor om hur man kan bo, vad 

man kan göra på sin fritid, vad man kan prata om, hur ens partner bör vara och hur vänskap 

kan se ut. Dessa värden presenteras alla med alternativ eller är i sig ett alternativ till den 

rådande normen. Samverkansvärden presenteras flera gånger i läroboken som kulturella 

alternativ på socialetiska frågor genom kulturinterna perspektiv på ett sätt som antagligen 

både Nykänen och Kronlid skulle tycka är godtagbart. Inom kategorin ”Relationer och 

beteenden” är läroboken bättre på att visa upp deskriptiva alternativ med flera möjliga 

perspektiv på socialetiska frågor än inom den politiska kategorin. Författarna lyckas 

differentiera och beskriva situationer som vardagliga och neutrala med olika sätt att tänka 

och agera kring specifika frågor utan att ett sätt presenteras som det enda rätta. Då de flesta 

samverkansvärdena förmedlas med alternativ utan inbördes värdering så diskuteras inte detta 

resultat vidare i denna studie men dock bör möjligheten understrykas för den intresserade 

läraren att titta närmare på hur Caminando 3 beskriver samverkansvärden för att få en känsla 

för hur man kan arbeta med att visa på olika moraliska alternativ. 



 

30 

 

Värderingarna om vad vi bör äta och hur vi behåller vår hälsa tolkas som både 

samverkansvärden och diskursiva värden på samma gång. Vad vi bör äta berörs först kort 

med olika kulturinterna perspektiv på frukostalternativ och sedan med en ensidig presentation 

av medelhavsdieten. Vad vi bör äta hade kunnat kopplats till klimatfrågan för utökad 

förståelse för hållbara dilemman. Huruvida bibehållandet av vår hälsa är ett socialetiskt värde 

är tveksamt, dock kan man önska att något alternativ gavs till lärobokens normativa bild av 

tjockhet som oönskat, fetma som problematiskt och västerländsk sjukvård som enda svar på 

sjukdomsbesvär. Västerländsk sjukvård brottas med flera etiska dilemman vilka hade kunnat 

presenterats för att nyansera budskapet och konsekvent visa på moraliskt komplexa och vilda 

frågor som finns i livets alla områden. 

Materialdiskussion 

Analysmaterialet Caminando 3 är ett ledande undervisningsmaterial på svenska 

gymnasieskolor och har bedömts som relevant och representativt för syftet med studien. Om 

tid funnits för att analysera en eller flera andra läroböcker skulle detta stärkt resultaten i 

studien. Läroplanen för gymnasiet har använts som ett smalt tillägg för att tydliggöra 

spänningen i styrdokumentet. Bedömningen gjordes att smalna av läroplanens utrymme i 

studien för att inte fokus skulle hamna på frågor som t.ex. ifall läroboken stämde överens 

med läroplanens värderingar eller inte. Det viktigaste tillägget här bör vara beslutet att inte 

analysera lärobokens extramaterial p.g.a. tidsbrist. Då Kronlids teori förespråkar arbete med 

metaforer och extramaterialet i Caminando 3 består av sångtexter så antas analysen hittat fler 

exempel på bildspråk eller metaforer om denna del av materialet varit med i analysen. 

Bilderna i boken hade kunnat utgöra material för en egen studie. Här valdes att bara ta med 

en bild främst för att den bilden påverkade mig som läsare att starta en socialetisk reflektion 

samt för att visa på hur bilder i läroböcker kan påverka hur värden förmedlas. 

Metoddiskussion 

Inom diskursanalyser finns alltid en risk att analysverktygen hanterats på ett alltför subjektivt 

sätt men utifrån det konstruktivistiska perspektivet är detta dock ett ofrånkomligt problem då 

”forskarens begreppsarsenal sammanvävs med forskningsproblemet” (Bergström & Boréus, 

2016:406). Andra sakområden hade kunnat väljas ut dock gav områdena samverkansvärden 

och diskursiva värden en struktur där värdena samlades in och kategoriserades för att i 

diskussionsdelen sedan gå ifrån kategorierna och visa på samma trend som Nykänen beskrivit 

innan om hur läroböcker de senaste decennierna tenderat till att gå från att förmedla flest 

samverkansvärden till att utöka antalet diskursiva värden.  

Valet av vad som analyserades i läroboken hade kunnat utföras med mer noggrannhet och 

tydlighet. T.ex. hade aspekter som förekomster av olika länder, nationaliteter kunnat 

analyserats eller innehållet i medelhavsdieten. Man hade kunnat göra en ytterligare analys av 

syntax och ordval för att undersöka mer explicita värderingar i Caminando (Bergström & 

Boréus, 2016: 279-281) dock antas att slutsatserna i studien skulle blivit relativt lika oavsett 

dessa möjliga urval. Det hade också kunnat tydliggöras hur ett värde avgörs vara ett 

socialetiskt värde.  



 

31 

 

Att reducera ner Kronlids teori om värdeundervisning med metaforer till att en socialetisk 

fråga bör presenteras med alternativ i en lärobok är en brysk redigering av ett brett och 

omfattande resonemang. Då Kronlids didaktiska tankar kan beskrivas som vitt skilda den 

didaktik och pedagogisk som författarna till Caminando 3 verkat inom så är det svårt att 

jämföra de båda innehållen. Som verksam lärare har jag velat se om det finns vissa delar av 

redan existerande läromaterial som jag kan behålla i min undervisning om jag vill börja arbeta 

i enlighet med Kronlids modell. Kronlids modell är ett passande ramverk för en studie om 

t.ex. experimentell värdeundervisning där man hade kunnat pröva Kronlids modell i 

praktiken och sökt utvärdera dess påverkan på eleverna. Såhär i slutet av min egen studie 

anser jag att reduceringen av Kronlids teori har möjliggjort textanalysen av läroboken och 

kunnat ge en förenklad fingervisning av vart man kan börja om man som språklärare vill 

prova nya sätt att värdeundervisa.  

Fortsatt forskning 

Något av det mest spännande just nu kan anses vara studier på Kronlids modell för 

värdeundersvisning. Tyvärr finns det inga snabba svar på hur normativa diskurser påverkar 

unga och deras moraliska utveckling. Som verksam lärare har man möjlighet att prova sig 

fram själv utefter Kronlids bok och med fingervisningar från denna studie. Psykologiska 

studier med didaktiska syften efterfrågas och ett fortsatt arbete med att syna rättfärdigandet 

av specifika värden i skolan efterlyses. Samma typ av frågeställningar kan ställas vid studier 

av vilka typer av läroböcker som helst. Nykänen har också många intressanta frågor i sitt 

resonemang om berättigandet av värden och ideal i skolan, frågor och begrepp som kan 

fortsätta forskas på.  

Slutsats 

Om fostran och utbildning främst handlar om att få insikt och förstå värderingar och värden 

(Kronlid, 2017:10) så bör man fortsätta söka berättiga idealen som skolan ska förmedla och 

fortsätta pröva olika metoder för att arbeta med värdeundervisning. När tänkare som Nykänen 

och Kronlid menar att dagens ”värdegrund” i skolan är utdaterad på flera sätt, vilket resonerar 

i mig som uppsatsskrivare, så vill jag göra vad jag kan för att få djupare förståelse för deras 

resonemang. Den här studien har visat att läroboken Caminando 3 förmedlar värderingar i 

enlighet med läroplanen, d.v.s. med några övergripande liberal-demokratiska värden som inte 

problematiseras eller ges tillräckligt tydliga berättigande skäl samt flera samverkansvärden 

vilka oftast presenteras med olika alternativ. Detta gör att om man vill röra sig mot en 

undervisning i moderna språk som inbegriper värdeundervisning så kan man antingen välja 

att inte arbeta med kapitlen som förmedlar för ensidiga värderingar eller, kanske ännu hellre, 

använda kapitlen och lägga till eget material som problematiserar den ensidiga 

värdeframställningen. De kapitlen som på ett öppnare och mer neutralt sätt förmedlar 

värderingar kan ligga till grund för att arbeta enligt Kronlids modell med metaforer. Den här 

studien har inte bevisat vad som är bäst i frågan om hur en undervisning av värderingar bör 

se ut men den har visat på hur en lärobok i språk kan tolkas från ett ”värdegrunds”-perspektiv 

samt gett flera fingervisningar och väckt tankar om hur man kan arbeta med värderingar på 



 

32 

 

nya sätt. Faktumet kvarstår att läroplanens stadgar är något som ska följas och som verksam 

lärare får jag inte tumma på de liberal-demokratiska idealen men att problematisera något 

man står för är en del av god självreflektion. Som jag ser det finns det tolkningsutrymme i 

läroplanen att förstå uppdraget som att vi rustar eleverna bäst för ett gott medborgarskap 

genom att förmedla specifika värderingar med tydliga berättigande skäl och samtidigt 

tydliggöra att detta är några perspektiv bland flera andra. 
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