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Abstrakt  
 
Syftet med denna studie är att belysa attityder som finns hos lärare i svenska för invandrare 
(SFI) och svenska som andraspråk (SVA) till integreringen av värdegrundsuppdraget i 
vuxenutbildningen och i det sammanhanget även uppmärksamma deras berättelser om 
yrkesetiska konflikter som de upplevt i värdegrundsarbetet. Studien söker att svara på 
följande frågeställningar: Hur definierar SFI- och SVA-lärarna vuxenutbildningens värdegrund? Hur 
förhåller sig lärarna till integreringen av värdegrundsfrågor i undervisningen? På vilket sätt integrerar SFI- 
och SVA-lärarna värdegrundensmålen i sin dagliga verksamhet? Vilka svårigheter möter lärarna och 
vilka yrkesetiska konflikter uppstår i deras arbete med värdegrundsfrågor? och Vad styrs lärarna av när 
de löser yrkesetiska konflikter som uppstår i värdegrundsarbetet? 
 
Metoden som används i undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med totalt 
sex SFI- och SVA-lärare. Intervjuerna kompletteras med en enkätundersökning som 
genomförts med samma lärare. 
 
Studiens resultat diskuteras utifrån en teori om sociala attityder och dess antagande att 
individers kunskaper om, och positiva känslor till, en social företeelse kommer att 
manifesteras i deras handlingar. Resultatanalysen visar att SFI- och SVA-lärarna förknippar 
skolans värdegrund med demokrati, jämställdhet mellan kvinnor och män, alla människors 
lika värde och trygg inlärningsmiljö och har ett positivt förhållningssätt till 
värdegrundsarbetet, som de medvetet integrerar i språkundervisningen.  

       

Nyckelord: attityd, värdegrund, värdegrundsarbete, moral, etik, yrkesetik, normer 
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”Men skolan kan inte bara lägga sig platt på rygg” 

(Brusewitz 2015) 

 

1 Inledning 
 
Helsingborgs Dagblad (2015-02-26) publicerade i februari 2015 en artikel om en SFI-

lärarvikarie som fått en reprimand av utbildningssamordnaren på grund av att den 

förstnämnde tillrättavisat en elev som kallat Förintelsen för ett påhitt från judarnas sida. 

Eleven kände sig kränkt och ifrågasatt. Enligt utbildningssamordnaren var ”det ingen idé” 

att diskutera ämnet med människor från andra kulturer, som har andra uppfattningar om 

historiska händelser, och klassrummet var ”helt fel forum för den diskussionen” (Brusewitz 

2015). Dagen därpå kommenterade Anders Persson, professor i sociologi och 

utbildningsvetenskap, händelsen i en intervju: ”Jag har själv varit sfi-lärare en gång i tiden. 

Det är en kontroversiell situation där många människor jobbar tillsammans som har väldigt 

olika syn på saker, till exempel jämställdhet. Men skolan kan inte bara lägga sig platt på 

rygg” (Brusewitz 2015). Det som inträffat på SFI-kursen i Helsingborgsskolan fick stor 

uppmärksamhet i media. I en debattartikel i Dagens Nyheter (2015-03-15) utryckte sig två 

professorer och en bokförläggare mot värderelativism i starka ordalag: ”Den 

antiintellektuella avgrunden är nära när den postmoderna sanningsrelativismen infekterar 

det offentliga samtalet på alla nivåer, inklusive den akademiska världen” (Ingvar, Sturmark 

& Wikforss 2015).   

Denna debatt, liksom andra, visar att frågor med bäring på skolans värdegrund väcker 

starka känslor och diskussionen kring dessa kan bli mycket laddad. Dessutom är det 

uppenbart att utbildare, både skolledare och lärare, kan ha ganska skilda tolkningar av 

skolans värdegrundsuppdrag och olika attityder till tillämpningen av värdegrundsfrågor i 

undervisningen. Vidare tycks det finnas en viss rädsla för konflikter hos skolledare och 

lärare.  

Varje dag ställs SFI- och SVA-lärare inom vuxenutbildningen inför svåra situationer där de 

behöver fatta snabba beslut och göra etiska överväganden, om vad som kan vara rätt eller 

orätt agerande. De är tvungna att förutse konsekvenser som deras ord och handlingar kan 

föra med sig. Vad styrs de av i sitt handlande? Är det skolans styrdokument och yrkesetiska 

principer, sunt förnuft, känslor eller något annat?  

Som blivande lärare är jag intresserad av lärares inställning till det värdegrundsuppdrag som 

de åläggs av staten. Dessutom vill jag ta reda på de svårigheter som de möter vid 

integreringen av uppdraget och hur de löser yrkesetiska konflikter som de kan komma i.  

 
 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att belysa SFI- och SVA–lärares attityder till integreringen av 

värdegrundsuppdraget i deras undervisning och dessutom uppmärksamma deras berättelser 

om yrkesetiska konflikter som de erfarit i värdegrundsarbetet.  
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För att uppnå studiens syfte kommer jag att besvara följande frågeställningar: 
 

 Hur definierar SFI- och SVA-lärarna vuxenutbildningens värdegrund? 

 Hur förhåller sig lärarna till integreringen av värdegrundsfrågor i undervisningen? 

 På vilket sätt integrerar SFI- och SVA-lärarna värdegrundensmålen i sin dagliga 
verksamhet? 

 Vilka svårigheter möter lärarna och vilka yrkesetiska konflikter uppstår i deras 
arbete med värdegrundsfrågor? 

 Vad styrs lärarna av när de löser yrkesetiska konflikter som uppstår i 
värdegrundsarbetet? 

 
 
 

2 Bakgrund 
 
I detta kapitel ges en kort introduktion till värdegrundsområdet. Dessutom redovisas 
vuxenutbildningens värdegrund som den framställs i skolans styrdokument. Dessutom 
presenteras lärarfackens skrift där lärares yrkesetik formuleras i form av yrkesetiska 
principer.  
 
 
 

2.1 Värdegrundsområde – en överblick 
 

Med Värdegrundsboken, som skrevs i anslutning till Utbildningsdepartementets s.k. 
Värdegrundsprojekt 1999, vill Gunilla Zackari och Fredrik Modigh (2000) skapa 
förutsättningar för fördjupade diskussioner inom värdegrundsområdet (2000, s. 8).  Syftet 
med projektet var att stimulera omsättningen av värdegrunden i praktiken i skolor och 
kommuner samt att kartlägga och utvärdera värdegrundsarbetet inom vuxenutbildningen 
(ibid. s. 11). Enligt Zackari och Modigh ålades skolan ett demokratiskt uppdrag efter andra 
världskriget och samtliga läroplaner har innehållit skrivningar om grundläggande värden 
sedan dess (ibid. s. 48). Det var den så kallade Läroplanskommittén som, i samband med sin 
utredning på 1990-talet, kom att introducera begreppet värdegrund (ibid. s. 49).  

 
Zackari och Modigh hävdar att värdegrundsarbetet i skolor och kommuner varken är 
långsiktigt eller kontinuerligt och dess fokus sätts på att lösa problem som uppstår (ibid. ss. 
88-89). Skolan utnyttjar inte sina möjligheter som en social och kulturell mötesplats för att 
skapa respektfulla relationer mellan människor med olika bakgrunder och aktivt och 
medvetet motverka ”fördomar och negativa attityder” (ibid. s. 52).   
 
Värdegrundsprojektets rapport påtalar en stor brist på forskning kring värdegrundsarbetet 
inom vuxenutbildningen, vad gäller mångkulturalism, elevinflytande, vuxenpedagogik och 
genusfrågor: ”Ökad forskning och därmed kunskap om dessa områden är en förutsättning 
för att utveckla vuxenutbildningen till en pluralistisk och mångkulturell mötesplats som på 
ett medvetet sätt arbetar med värdegrunden” (Zackari & Modigh 2000, s. 100). 

 
Joakim Lindgrens (2001), Värdegrund i teori och praktik, redovisar en nätbaserad enkätstudie 
som genomförts av Värdegrundscentrum vid Umeå universitet på uppdrag av 
Utbildningsdepartementet och vars syfte var att utforska det värdegrundsarbete som 
genomförts i landets skolor och kommuner (2001, s. 7). Efter att ha genomfört 
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undersökningen, konstaterar denne forskare att värdegrundsområdet är ett relativt nytt 
område med en otydlig definition av innehållet (ibid. s. 7). Dessutom är värdegrundsarbetet 
inte integrerat i skolans verksamhet utan genomförs i form av olika projekt (ibid. s. 15). 
Lindgren menar att det inte bedrivs i enlighet med skolans styrdokument och dessutom att 
det mestadels är inriktat på ”konflikthantering eller konfliktlösning” (ibid. s. 17). 
 
Av det ovanbeskrivna framgår att värdegrundsområdet inom skolan är ett förhållandevis 
nytt kunskapsfält som behöver utforskas. Särskilt illa, i detta avseende, tycks det vara inom 
vuxenutbildningen varför studier där är mycket angelägna. 
 
 
 

2.2 Om värdegrunden i vuxenutbildningens 
styrdokument 
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) åläggs skolan ett värdegrundsuppdrag, vilket uttrycks på 
följande vis: ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor” (1 kap. 5 §)).  
 
I enlighet med skollagen framhåller den gällande läroplanen för vuxenutbildningen i 
Grundläggande värden1 att syftet med vuxenutbildningen är att ”utveckla kunskap och 
värden”(Skolverket 2012, s. 5). Följande värden nämns: 
 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som 
verkar inom vuxenutbildningen ska också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 
  
 Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 
och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet mellan människor. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. (Skolverket 
2012, s. 5) 
 

Under rubriken Förståelse och medmänsklighet betonas i läroplanen att skolan är ”en social och 
kulturell mötesplats” och att dess uppgift är att ”främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse” (ibid. s. 6). Dessutom åläggs utbildningen uppdraget att aktivt 
motverka ”kränkande behandling” och all diskriminering på grund av ”kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning” (ibid. s. 6). Läroplanen lyfter fram 
behovet att bemöta ”främlingsfientlighet och intolerans […] med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser” (ibid. s. 6).  

                                                        
1 I Norstedts svenska ordbok (”Värde” 1992, s. 1170) definieras ordet värde som ”företeelse som anses 
ha hög grad av begärlighet eller nyttighet.” Krech, Crutchfield & Bachalley (1962, s. 102) definierar 
begreppet värden (values) som ”övertygelser om något som är önskvärt och ’gott’ […] och något som 
är icke-önskvärt eller ’dåligt’” och hävdar att dessa ”återspeglar samhällets kultur och är delade av de 
flesta samhällsmedlemmarna”. Vidare framhävs att ”om individen accepterar ett värde kan det bli till 
hans/hennes mål” (här och framöver min översättning). 
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I stycket Saklighet och allsidighet läggs tonvikten på vuxenutbildningens öppenhet ”för skilda 
uppfattningar” och på möjligheter för elever till ”personliga ställningstaganden”, som något 
som ska uppmuntras (ibid. s. 6). Samtidigt understryks vikten av skolpersonalens klara 
avståndstagande från det som står i motsättning till ”de grundläggande värden som anges i 
skollagen” och i läroplanen (ibid. s. 6). I avsnittet Rättigheter och skyldigheter nämns bland 
annat elevernas ”inflytande på utbildningen” och ansvarstagande ”för sina studieresultat” 
(ibid. s. 7). 
 
I Perspektiv i utbildningen behandlas ett etiskt, internationellt, historiskt och miljöperspektiv. 
Här avhandlas bl.a. ”elevernas förmåga till personliga ställningstaganden” i förhållande till 
”de övergripande och globala miljöfrågorna” (ibid. s. 7). Ur ett internationellt perspektiv 
läggs tonvikten på skapandet av ”internationell solidaritet” och utvecklingen av ”elevernas 
förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” (ibid. ss. 7-8). Från ett historiskt 
perspektiv betonas vikten av att ”utveckla [elevers] förståelse för kunskapers relativitet” 
(ibid. s. 8). 

 
Vidare framhålls betydelsen av ”en likvärdig utbildning” som ska uppnås genom att 
”resurser ska fördelas lika mellan eleverna” med hänsyn tagen till ”de enskilda elevernas 
olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå” och eventuell ”funktionsnedsättning” (ibid. 
s. 6). Det accentueras ett ”aktivt och medvetet” främjande av ”kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter” och bekämpande av ”fördomar om vad som kan uppfattas som kvinnligt 
och manligt” (ibid. s. 6). 
 
I läroplanens andra kapitel Övergripande mål och riktlinjer sägs att vuxenutbildningen åläggs 
ansvar för att skapa förutsättningar för elevers deltagande ”i demokratiska beslutsprocesser i 
samhälls- och arbetsliv” (ibid. s. 10). Bland skolans skyldigheter nämns utvecklingen av de 
studerandes kunskaper om ”de mänskliga rättigheterna”, ”de nationella minoriteterna […]”, 
”samhälls- och arbetsliv”, ett kritiskt förhållningssätt ” i olika livs- och värderingsfrågor och 
förmåga att ”bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv” 
(ibid. s. 10). 
 
I Riktlinjer markeras att all skolpersonal bör bidra till skapandet av en gynnsam utvecklings- 
och inlärningsmiljö. Lärarens uppgift och ansvar som ledare i värdegrundsfrågor är att 
”tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar 
på och vägleda eleverna” i deras ställningstagande till användningen av kunskaper (ibid. s. 
11). Vidare ska läraren rikta fokus på både utbildningens ”innehåll och utformning” ur ett 
jämställdhetsperspektiv (ibid. s. 11). 
 
Sammanfattningsvis kan man urskilja följande grundläggande värden som 
värdegrundsarbetet ska utgå ifrån, enligt vuxenutbildningens styrdokument: 
 

 respekt för demokratiska värderingar, 

 respekt för individen och dennes rättigheter, frihet och integritet, 

 alla människors lika värde 

 jämställdhet mellan kvinnor och män, 

 solidaritet,  

 kristen tradition,  

 västerländsk humanism, 

 icke-konfessionalism, 
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 öppenhet för skilda uppfattningar, 

 inlevelseförmåga 

 förståelse för kulturell mångfald 

 en likvärdig utbildning och 

 en god inlärningsmiljö. 
 
 
 

2.3 Om lärares yrkesetik enligt lärarfacken 
 
Vid sidan av läroplanens skrivning om etik, som nämnts ovan, har lärarfacken formulerat ett 
antal etiska principer under rubriken Lärares yrkesetik (en benämning som kommer att 
användas i uppsatsen).  Dessa är indelade i fyra block: Eleven alltid i centrum, Läraryrket och den 
professionella yrkesutövningen, Att upprätthålla lärares yrkesetik och Lärares samhällsuppdrag 
(Lärarnas Riksförbund 2011, ss. 245-246). 
 
Enligt de yrkesetiska principerna i blocket Eleven alltid i centrum måste läraren behandla elever 
”både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv” (ibid. s. 245). Vidare bör 
denne se till att skapa en gynnsam inlärningsmiljö med respektfulla relationer med elever 
och vara lyhörd för deras åsikter. Det betonas att läraren ”alltid [måste] bemöta eleverna 
med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning 
och trakasserier” (ibid. s. 245).  

Liksom i läroplanen åberopas i lärarfackens skrift lärarens skyldighet att ”inte diskriminera 
[elever] med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk och religiös tillhörighet eller 
social och kulturell bakgrund, inte heller p.g.a. förmåga eller prestation” (ibid. s. 245). 
Vidare är lärarens uppgift att upprätthålla saklighet och rättvisa ”vid utvärdering, 
bedömning och betygssättning” (ibid. s. 246). 

I blocket Läraryrket och den professionella yrkesutövningen tas lärarens roll som yrkesutövare upp. 
Läraren måste vara mån om såväl elevers utveckling som sina kunskaper samt medverka till 
”att göra skolan till en god arbetsplats”, demonstrera ”god kollegialitet” och visa respekt för 
sina kollegor (ibid. s. 246). 
 
Under rubriken Att upprätthålla lärares yrkesetik påpekas att läraren är skyldig att: 
 

hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande diskutera och 
bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk 
innebörd som uppstår 
 
påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande 
ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares 
yrkesetik vilar på. (ibid. s. 247) 
 

I blocket Lärares samhällsuppdrag framhävs att läraren åläggs ”ett viktigt uppdrag”, som 
formuleras såväl i skollagen som i läroplanen, och att dennes skyldighet är att arbeta i 
enlighet med samhällsuppdraget och reflektera över det mot bakgrund av ”de yrkesetiska 
principerna” (ibid. s. 247). 
 



8 

: 

 
 
 

Utöver det som redan avhandlats, bör här även betonas att Offentlighets– och 
Sekretesslagen (OSL 2009:400) påverkar skolverksamheten. Tystnadsplikten, till exempel, 
reglerar hur en lärare får hantera information som denne fått från en elev eller om en elev. 

 
 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel tas inledningsvis centrala begrepp upp såsom värdegrund, normer, dygder, etik, 
moral, attityd och värdegrundsarbete. Vidare ges en redogörelse av studiens teoretiska ramverk: 
en teori om sociala attityder.  
 
 
 

3.1 Centrala begrepp 
 
I uppsatsens inledning framgår att vissa forskare (Zackari & Modigh 2000; Lindgren 2001) 
driver tesen att skolans värdegrund innehållsmässigt saknar en tydlig definition. Där visas 
även att läroplanen för vuxenutbildningen anger grundläggande värden som skolan måste 
utgå ifrån i sitt värdegrundsarbete (se 2.2 och 2.3). Dessa konkretiseras dock inte och som 
understryks i Lärares yrkesetik måste lärare reflektera över sitt uppdrag såsom det formuleras 
i skollagen och övriga styrdokument (Lärarnas Riksförbund 2011, s. 247).   
 
Zackari och Modigh (2000) karaktäriserar värdegrund som en grund som samhället vilar på 
och som skapar ”mening, värdighet, självkänsla, spelregler och ordning” i det (2000, s. 34). I 
deras tolkning av begreppet lägger de tonvikten på förhållningssätt och mentalitet som 
utmärks av demokratiskt och humanistiskt tänkande och strävan till konsensus genom 
deliberativa samtal (ibid. s. 35). Dessa forskare påpekar att begreppet värdegrund omfattar 
värderingar - ”principiella etiska ställningstaganden” - och normer, som ”styr vårt 
handlande, beteende och attityder […] i enlighet med sådana ställningstaganden” (ibid. s. 
36). 

 
Enligt David Krech, Richard S. Crutchfield och Egerton L. Ballachey (1962) inbegriper 
normer allmänt accepterade regler som betraktar ett visst beteende som passande respektive 
icke-passande i en viss specifik situation (1962, s. 351). Individer som bryter mot regler kan 
bestraffas och de som följer normer brukar belönas (ibid. s. 351). 
 
Gunnel Colnerud (1995) hävdar att det finns yrkesetiska normer som styr ”professionellt 
handlande i avsikt att tillämpa de grundläggande principerna, och försvara värdena, inom 
olika professioners verksamhetsområde” (1995, s. 14). Yrkesutövaren inom ett visst 
yrkesområde bör dessutom inneha vissa dygder - ”egenskaper som utgör dispositioner till 
ett etiskt handlande” - varav dygder som lojalitet, opartiskhet, ärlighet och det praktiska 
förnuftet, är centrala (ibid. s. 14). 
 
I ett senare arbete påpekar Colnerud (2004), med referens till Aristoteles, att läraren måste 
ledas i sitt handlande av phronesis, en dygd som innebär ”förmågan att bedöma det enskilda 
fallet och närvaron av känsla och intuition” (2004, s. 142). Colnerud understryker vikten av 
känslor och inlevelseförmåga för individens omdömesförmåga och hävdar att det är viktigt 
att låta känslan påverka ett etiskt val (ibid. s. 145). 
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Göran Collste (2013) hänvisar å sin sida till psykologen Erik H. Eriksson (1964), som 
framhäver att dygder utvecklas under livets olika stadier, varav kärlek, omsorg och vishet – 
den senare anses vara ”en samlad kunskap och moget omdöme” - utvecklas under 
vuxenstadiet (2013, ss. 93-94). Collste menar att ”kärlek till och omsorg om 
medmänniskan” utgör grunden för människans handlande i kristen dygdetiken (ibid. s. 105).  

 
 
Som berörs tidigare, betonar läroplanen för vuxenutbildningen att utbildningen bland annat 
bygger på ”den etik som förvaltats av kristen tradition” (Skolverket 2012, s. 5). Begreppet 
etik innebär ”reflektion över det moraliska handlandet och de moraliska 
ställningstagandena” och står för teorin, enligt Collste (ibid. s. 20). Det finns olika slags 
etiska teorier. 
 
Enligt konsekventetiken, till exempel utilitarism, anses ett handlande som moraliskt rätt om 
det bidrar till minskning av lidandet i världen och främjar lyckan, dvs. upplevelsen av 
välbefinnande (ibid. s. 46). Godhetsprincipen, att inte tillfoga en människa skada och att 
bidra till människans välbefinnande, utgör hörnstenen inom denna etik. (ibid. s. 114).  
 
I analogi med deontologisk etik styrs man av ”vissa plikter” och bedömningen av en 
handlings moraliska berättigande bör byggas utifrån ”vissa grundläggande rättigheter” (ibid. 
s. 55). Ett exempel på ett deontologiskt tänkande utgör Immanuel Kants pliktetik, vars 
kategoriska imperativ bygger på universaliseringsprincipen, där en handling ska bedömas 
som moraliskt rätt om den kan bli ”till en allmän lag för det moraliska handlandet” (Collste 
2013, s. 56). Det kategoriska imperativet, som baseras på människovärdesprincipen, lyder 
enligt Kant: ”Behandla aldrig en människa som ett medel utan alltid som ett ändamål i sig” 
(ibid. s. 57).   
 
Inom dygdetiken är frågan om hur människan skall leva central och livets mål är att 
utvecklas till en fullkomlig människa (Collste 2013, s. 91). För att uppnå det målet skall 
människan utveckla dygder, positiva karaktärsegenskaper, och inte styras av ”böjelser och 
känslor” (ibid. s. 91).  
 
Orden etik och moral, som ursprungligen haft samma betydelse ”sed, sedvänja”, används 

ofta synonymt i vardagsspråket; deras moralfilosofiska innebörd däremot skiljer sig åt, enligt 

Collste, som framhäver att moral står för praktiken, ”handlingar och ställningstaganden” 

(ibid. s. 20). Denne forskare refererar till Harald Ofstad (1982) som hävdar: ”Moral är att ta 

det allvarliga på allvar” (ibid. s. 13). Moralen har inte bara en funktion ur individens 

perspektiv utan också en samhällelig funktion, t.ex. det finns oskrivna regler och normer 

som håller ihop samhället ”[som] är byggt på förväntningar, på tillit och förtroende” 

(Collste 2013, s. 19). 

 

Nationalencyklopedin (NE) definierar moral som ”uppfattning om rätt och orätt” och 
påpekar att ”moral visar sig i vad [en individ eller en grupp] gör eller underlåter att göra, 
medan deras etik är deras reflexioner över det berättigade i vad de gör eller underlåter att 
göra” (NE 1994, s. 445). 

 
Begreppet attityd definieras som ”en varaktig inställning som har byggts upp genom 
erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något (ett attitydobjekt)” (NE 
1990, s. 104). Det anses innehålla tre olika komponenter: en kognitiv, en affektiv en och 
intentionell del. Den kognitiva bottnar i människans uppfattning eller kunskaper om ett 
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attitydobjekt. Den affektiva delen står för känslor – ”hur starkt man tar ställning för eller 
emot attitydobjektets olika egenskaper” (ibid. s. 105). Slutligen den intentionella 
komponenten visar hur individens inställning till en företeelse eller en person kommer till 
uttryck i dennes handlingar, ”beredskapen till handling när det gäller attitydobjektet”(ibid. s. 
105).  
 
Attityders psykologiska funktion sägs vara att underlätta bearbetning av information som 
individen får från omgivningen och skapa någon slags schablon om hur denne bör uppfatta 
en viss företeelse. Attityder har en hierarkisk struktur och deras betydelse och styrka kan 
kraftigt variera ”från starkt positiva till starkt negativa” (NE 1990, s. 105). De som är högst 
upp i hierarkin är stabila och svåra att förändra. Negativa attityder har en undergrupp som 
kallas för fördomar, som kan leda till negativ särbehandling av en viss grupp människor på 
grund av ”kön, nationalitet eller hudfärg” (ibid. s. 105).  
 
Särbehandling eller diskriminering, som innefattar ”ett avsteg från principen att lika fall ska 
behandlas lika”, kan också vara positiv (NE 1991, s. 20). Enligt Ronald Dworkin (1999) kan 
positiv särbehandling förekomma i form av ”förmånlig kvotering” som gynnar en viss 
grupp människor, till exempel vid antagning till universitet, utan hänsyn tagen till deras 
meriter (1999, s. 195-196). Denne forskare hävdar att det finns moraliska invändningar mot 
sådan ”förmånlig särbehandling” såsom att åtskillnad mellan olika grupper i sig är skadande 
samt att den leder till ”omvänd diskriminering” som ”gynnar minoriteterna” men ”kränker 
de rättigheter som tillkommer medlemmar av de icke favoriserade grupperna […]” (ibid. s. 
197). Dworkin menar att individens jämlikhetsrättighet innebär dennes rätt till 
”likabehandling”, dvs. jämlik tillgång till möjligheter och resurser och rätt till ”behandling som en 
jämlike, [rätt till att] bli behandlad med samma respekt” som andra människor, vilket inte 
betyder att denne har rätt till någon slags ”förmån” (ibid. s. 200).  
 
Användningen av begreppet värdegrundsarbete anses vara problematisk av Colnerud och 
Thornberg (2003), eftersom det förutsätter att det finns en viss bestämd värdegrund som 
utestänger övriga normer och värden (2003, s. 17). Det väcker, enligt dem, frågan: ”Vems 
värdegrund ska premieras på vems eller vilkas bekostnad?” (ibid. s. 17).  

David Lifmark (2010) anför i sin avhandling ett par argument för berättigandet av termen 
värdegrundsarbete. Dessa är: att skolans styrdokuments formulering av 
värdegrundsuppdraget utgör en konstruktiv startpunkt för diskussioner om 
värdegrundsfrågor, och att dessa texter betonar betydelsen av ett kritiskt förhållningssätt. 
Lifmark avvisar läroplanens påstådda etnocentrism och hänvisar till skolans läroplan som 
lyfter fram vikten av lärarens öppenhet för skilda åsikter och ”’värden som ligger i en 
kulturell mångfald’” (2000, s. 54).  
 
Begreppet värdegrundsarbetet kommer att användas i den här undersökningen eftersom det 
förekommer i de styrdokument som omfattar den verksamhet som studien granskar. 
 
 
 

3.2 Uppsatsens teoretiska ramverk 
 
Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av en teori om sociala attityder utvecklad av David 
Krech, Richard S. Crutchfield och Norman Livson (1969), som definierar begreppet attityd 
på följande vis:  
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[…] the concept of attitude refers to a complex inner disposition that consists of three 
components: an evaluative belief component, an affective (or feeling) component, and an 
action-oriented component.  […]. An attitude is a complex organization of evaluative beliefs, 
emotional feelings, and action orientations focused upon an object, predisposing the 
individual to respond to the object in certain ways. (Krech, Crutchfield & Livson 1969, s. 
813) 

 
Av definitionen framkommer att attityder är ett komplext system av kunskaper om, känslor 
för och benägenhet att handla, eller avstå från att handla, gentemot ett attitydobjekt. Enligt 
Krech, Crutchfield och Livson (1969) inriktas attityder mot ett socialt objekt - en individ, en 
grupp av individer, en social institution eller en abstrakt företeelse - och innehåller tre 
komponenter: en kognitiv, en affektiv och en intentionell (Krech, Crutchfield & Livson 
1969, s. 823). Attityder är sociala till sin karaktär och påverkas av individens 
grupptillhörighet och personlighet. Gruppens inverkan är dock begränsad och består så 
länge den tjänar individens syfte (ibid. s. 814). Attityder fyller fem huvudfunktioner:  

 Den instrumentella funktionen (”the instrumental function”) återspeglar individens 
strävan att tillgodose sina behov och dennes positiva eller negativa attityd beror på 
om attitydobjektet bidrar till att uppfylla dennes mål. 

 Den självförsvarande funktionen (”the self-defensive function”) syftar till att 
minimera människans konfliktkänsla.  

 Den självförverkligande funktionen (”the self-expressive function”) uttrycker 
individens strävan att visa sin personlighet. 

 Den kunskapande funktionen (”the knowing function”) tillgodoser individens 
behov att förstå omvärlden.  

 Den sociala anpassningsfunktionen (”the social-adjustment function”) avser att 
tillfredsställa individens begär att upprätthålla relationer med signifikanta 
personer och skapa känsla av grupptillhörighet (Krech, Crutchfield & Livson 
1969, ss. 815-816). 

 
Enligt Krech, Crutchfield och Livson (1969) är en attitydförändring möjlig genom ny 
information som kan framkalla förändring i den kognitiva komponenten, vilket i sin tur 
brukar föranleda ändringar i känslor och handlingar (ibid. s. 816). Olika sätt att få ny 
information - läsande, deltagande i diskussioner, observationer av andras beteende - kan 
tjäna syftet att ändra människors uppfattning om ett attitydobjekt. Man måste se till att 
individen uppfattar informationskällan som trovärdig samt att denne ges både argument för 
och emot en aktuell sakfråga (ibid. ss. 816-817).  

 
Krech, Crutchfield och Ballachey (1962) visar att det finns en möjlighet att mäta människors 
attityder och förutsäga deras eventuella beteende, men först måste man fastställa om de 
överhuvudtaget har en attityd gentemot en viss företeelse (Krech, Crutchfield & Ballachey 
1962, ss. 139-140). Om en attityd kommer att omsättas i en handling eller inte, beror på 
många faktorer: 

 individens uppfattning om en företeelse som suveränt bra eller extremt dålig och 
dennes positiva respektive negativa känslor för den, 

 den enskildes kunskaper, i ett visst ämne, som kan vara grundliga eller ytliga 

 dennes grad av benägenhet att handla, som kan variera från ett aktivt motverkande till 
ett djupt engagemang (ibid. ss. 141-142).  

 
Med hänsyn tagen till den ovan beskrivna teorin om sociala attityder, kommer SFI- och 
SVA-lärarnas attityder i denna studie att granskas ur dessa aspekter: den kognitiva 
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komponenten, den affektiva komponenten och den intentionella komponenten. Den 
kognitiva kommer att uppmärksamma lärarnas uppfattning om vad skolans värdegrunds 
innebär. Den affektiva är tänkt att spegla hur pass starka deras positiva eller negativa känslor 
gentemot integreringen av värdegrundsuppdraget är. Den intentionella kommer att visa hur 
deras attityder manifesteras i praktiken, i deras vardagliga verksamhet. Studien vill vidare 
granska om lärares kompetensutveckling respektive samråd med andra lärare påverkar deras 
hållning till integrering av värdegrundsfrågor i undervisningen. 

 
Det är svårt att bedöma om informanternas kunskaper, om vad värdegrundsarbetet innebär, 
är djupa eller inte men intervjuerna kan visa hur de uppfattar värdegrundsarbetets innebörd 
och hur det påverkar deras känslor och graden av benägenhet att omsätta sina kunskaper i 
praktiken. Om de anser att värdegrunden är viktig att integrera i undervisningen, och har 
positiva känslor för värdegrundsarbetet, är sannolikheten större att de kommer att medvetet 
omsätta det i praktiska handlingar. Skulle de däremot se på det som ett störande moment i 
deras undervisning, kommer de, med all sannolikhet, att negligera det, oavsett vad skolans 
styrdokument säger. 

 
 
 

4 Tidigare forskning 
 
Vid sökning efter relevant forskning inom ämnesområdet har olika internettjänster såsom 
LIBRIS och Digitala Vetenskapliga Arkivet används avseende följande nyckelord: 
värdegrund, värdegrundsarbete, lärares yrkesetik, yrkesetiska konflikter och attityder. Detta 
resulterade i ett urval bestående av Skolverkets skrifter samt några doktorsavhandlingar, 
som i sin tur gett ytterligare information om tidigare forskning inom området. 
Utgångspunkten för urvalet av forskningsarbeten blev följande kriterier: deras relevans för 
denna studie och användbarhet i resultatanalysen och diskussionsdelen. Dessutom söker jag 
att synliggöra skilda åsikter bland forskare i relation till tolkningen av skolans 
värdegrundsuppdrag. Som omnämnts i 2.1, råder det en stor brist på forskning beträffande 
värdegrundsarbetet inom vuxenutbildningen (Zackari & Modigh 2000).  

 
 
 

4.1 Skolans värdegrund och värderelativism 
 
Det finns ett antal forskare som uppmärksammar förekomsten av värderelativism bland 
utbildare, dvs. skolledare och lärare (Zackari & Modigh 2000; Colnerud & Thornberg 2003; 
Thornberg 2004; Lifmark 2010). Med utgångspunkt i forskning, som genomförts i 
Storbritannien, hävdar Colnerud och Thornberg (2003) att under integreringen av 
värdegrundsuppdraget som skolan åläggs av staten, dvs. elevers socialisering i samhällets 
grundläggande värden, stöter lärare på ett dilemma, en form av värderelativism (2003, s. 23). 
De ovannämnda forskarna skriver: 

Relativism innebär att inget värde betraktas som universellt och obundet av tid. Värden ses 
som sociala konstruktioner som förändras beroende på kulturell kontext. Konsekvensen blir 
att skolan inte kan påta sig uppgiften att hävda vissa oförytterlighet. I stället hävdas av en av 
relativismens företrädare Nash (1998) vikten av att ge eleverna en perspektivistisk känslighet, 
dvs. att inse att andra ser allt ur sin egen synvinkel liksom man själv gör det. (Colnerud & 
Thornberg 2003, s. 23). 
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Robert Thornberg (2004) betonar att konsekvensen av kulturell relativism är att kritik av 
omoraliska handlingar i vårt eget samhälle och i andras kulturer betraktas som oberättigad, 
eftersom uppfattningen om vad som är ”rätt och fel är kulturrelativt” och sker i enlighet 
med samhällets normer (2004, s. 105-106).  

Enligt Thornberg är motsatsen till etisk relativism ett perspektiv som kallas för universalism, 
som utgår ifrån tanken att det kan existera en ”gemensam moral” som följd av att det finns 
”vissa gemensamma existentiella villkor som föreligger oavsett kultur eller diskurs” och att 
dessa influerar människors konstruerande av vad som är rätt eller orätt (ibid. s. 109).  

Mot bakgrund av tidigare forskning hävdar Colnerud och Thornberg (2003) existensen av 
universella värden, som är ”stabila oberoende av tid och kontext” och som ”går tillbaka till 
det grundläggande värdet att varje människa, inkluderande en själv, är värdefull i sig själv 
och måste behandlas så” (2003, ss. 23-24). 

Colnerud och Thornberg (2003) hänvisar till en hel rad internationella studier som tittat på 
globaliseringens och traditionsupplösningens inverkan på arbetet med 
värdegrundsuppdraget (ibid. s. 23). De menar att det råder en viss förvirring bland lärarna, 
men gör gällande att ambivalens beträffande ”hur [man] skall handla i moraliskt avseende är 
inte detsamma som relativism, dvs. att allt skulle vara acceptabelt” (ibid. s. 23).  

Beträffande acceptans, tolerans och ömsesidig respekt för skiljaktiga värden, gör Colnerud 
och Thornberg (2003), med hänsyftning till Beck (1998), en distinktion mellan allmänna och 
privata värden. Medan de förra har bindande karaktär och är odisputabla eftersom de är 
skyddade av lagar, kan de senare vara kontroversiella (2003, s. 25). Lärarens uppgift att lära 
elever att hysa respekt och utveckla tolerans för andra människors uppfattningar i frågor 
angående politik, religion eller sexualitet osv., innebär inte värderelativism utan öppenhet 
för olika åsikter (ibid. s. 26).  

Colnerud och Thornberg redovisar, bland annat, en teori som man kallar för 
domänorienterad, vars grundantagande är att normer, som hör hemma i den moraliska 
domänen, uppfattas av såväl barn som vuxna som obligatoriska att följa eftersom moraliska 
överträdelser kan medföra skadliga konsekvenser (ibid. s. 108). Överträdelser mot sociala 
normer och förväntningar, som utgör den konventionella domänen, kan uppfattas som 
störande men väcker inte starka känslor hos barn och ungdomar till skillnad från lärare och 
föräldrar (ibid. ss. 109-110). Den privata domänen, som står utanför sociala regleringar och 
angår individens preferenser, fyller två funktioner. Den ena handlar om identitetsutveckling 
och den andra om kontroll över olika livssituationer (ibid. s. 108). 

Colnerud och Thornberg hävdar att trots den splittring som råder bland forskare i frågan 
om existensen av en universell moral och etik, bör lärare ge respons vid elevers 
överträdelser av den moraliska och konventionella domänen. Detta bör göras för att 
uppmärksamma de konsekvenser som deras handlingar för med sig och tydliggöra sociala 
normer och förväntningar (ibid. s. 113). Lärarens uppgift är att lära elever bearbeta 
domänöverlappande situationer, t.ex. när moralitet kommer i konflikt med sociala 
konventionella normer och att själv reflektera kring detta (ibid. s. 114). 

De båda forskarna lägger tonvikten på lärares förhållningssätt till värdegrundsuppdraget och 

deras kompetens inom området, samt påpekar att internationella studier visar att det 
förekommer brist på kompetens och en stor variation av individuella tolkningar av 
uppdraget (ibid. s. 129).  
 
Zackari och Modigh (2000) hävdar att en form av värderelativism har smugit sig in i 
skolväsendet och att det finns utbildare och forskare som ifrågasätter nödvändigheten av 



14 

: 

 
 
 

värdegrundsarbetet ”eftersom det är omöjligt att objektivt mäta vad som är gott och ont, 
rätt och fel” (2000, s. 52). Dessa forskare påpekar att skolan inte kan vara värdeneutral och 
dess plikt är ”att ta avstånd från alla former av odemokratiska åsikter och handlingar” (ibid. 
s. 73). Det betonas dessutom att utbildares omedvetenhet och okunnighet kring frågor om 
makt och kön bidrar till reproduktion och upprätthållande av ”hierarkiska maktstrukturer 
och traditionella könsroller” (ibid. s. 20).  

 
Nedan redovisas Lifmarks avhandling som belyser bland annat hur lärares emotioner 
påverkar deras attityder till och tolkning av värdefrundsuppdraget, vilket har relevans för 
denna studie. 

 
 
 

4.2 Emotioner och värdegrundsarbete 
 
Lifmark (2010) redogör i sin avhandling för problem som kan förkomma på grund av olika 
tolkningar av värdegrundsuppdraget som lärare åläggs av staten genom läroplanen (2010, s. 
67). Undersökningen har genomförts i form av ”en forskningscirkel” dit sju lärare varit 
inbjudna för att samtala om värdegrundsuppdraget (ibid. s. 70). Avhandlingens teoretiska 
utgångspunkt utgörs av Martha Nussbaums ”teori om emotioner som kognitiva 
värdeomdömen” ibid. s. 83).  

Enligt Lifmark framkommer av lärarnas berättelser att de haft ”olika emotionellt grundade 
invändningar mot de offentliga idealen i sig själva” och att egna emotioner påverkat 
värdegrundsarbetet (ibid. s. 286). Han exemplifierar sin tanke med att uppmärksamma 
informanternas beskrivning av undervisningen i frågor om sexuell läggning. Lifmark hävdar 
att de hänvisat till ”egna livserfarenheter” och egen skolning för att förklara varför det är så 
”problematiskt att förena den personliga etiken […] med en professionell etik” (ibid. s. 287). 
I den skola där lärarna själva utbildats var heterosexualitet ”en dominerande norm som inte 
ifrågasatts”, vilket gör det svårt för dem att leva upp till kravet att bedriva ”ett aktivt och 
långsiktigt värdegrundsarbete där samkönad kärlek framställs som moraliskt likvärdig med 
heterosexuell” (ibid. s. 287). Vidare framgår av lärarnas berättelser ”att värdegrundsarbete 
inriktat på tolerans eller bejakande av samkönad kärlek kan provocera elever och föräldrar 
från vissa etniska gemenskaper” (ibid. s. 288). Lärarnas argument för att avstå ”från sådant 
arbete”, enligt Lifmark, är att en inställning ”för homosexuellas rättigheter kan upplevas 
som uttryck för moraliskt tvivelaktig etnocentrism” (ibid. s. 288). 

Lifmark synliggör relationer mellan förnuft och känsla samt reflekterar kring så kallad 
praktisk klokhet - ”en förmåga att tänka och handla gott eller rätt i specifika situationer” - 
mot bakgrund av skolans värdegrundsuppdrag (ibid. s. 299). Han hävdar att uppdragets 
legitimerade existens kan ifrågasättas på grund av utbildningens pragmatiska 
förhållningssätt, med överbetoning av det marknadsekonomiska på bekostnad av 
kunskaper, inlevelseförmåga och kritiskt tänkande i undervisningen (ibid. s. 299-300). 
Lifmark understryker vikten av att resonera över värdegrundsarbetets innehåll - vad som 
bör respektive inte bör prioriteras och, vem och vad som ska avgöra detta (ibid. ss. 301-
302). Slutligen bör lärare, enligt honom, tänka igenom hur värdegrundsarbetet ska gestaltas, 
när och med vem, eftersom somliga personers negativa inställning till en viss företeelse kan 
vara så stark att det tycks vara omöjligt att diskutera frågan med dem. Av stor vikt i sådana 
situationer är lärarens personlighet, övertygelser och relationen mellan dennes personliga 
och professionella etik (ibid. s. 305). 

Nedan presenteras Tomas Englunds (2000) skrift om deliberativa samtal, ”där rationella 
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överväganden om värdefrågor betonas”, för att tala med Lifmark (2010, s. 31). 
 
 

 
4.3 Deliberativa samtal 
 
I Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar definierar 
Tomas Englund (2000) skolans värdegrundsuppdrag som utveckling av elevers 
demokratiska kompetens eller förmåga ”att reflektera kring, känslomässigt bearbeta, förhålla 
sig till och agera utifrån de grundläggande demokratiska värdena (värdegrunden)” (2000, s. 
3). Detta ska ske genom deliberativa samtal där alla individer ges möjlighet att komma till tals 
och ”överväga egna och andras åsikter och synpunkter” (ibid. s. 3). Deliberation definieras 
av Englund som ”ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ [och påstås vara] 
starkt kopplat till demokratibegreppet till funktion och innehåll” (ibid. s. 5). 
 
Deliberativa samtal kännetecknas av att olika synpunkter och argument ställs mot varandra 
och att deltagare respekterar och tolererar varandras uppfattningar genom ”att lära sig lyssna 
på den andres argument” (ibid. s. 6). Ett av de deliberativa samtalens drag är å ena sidan 
ifrågasättandet av deltagarnas egna perspektiv och å andra sidan deras vilja att komma till 
något slags enighet (ibid. ss. 6-7). Bland de deliberativa samtalens fördelar nämns deras 
bidrag till elevers engagemang, meningsskapande och kunskapsbildning inom olika 
ämnesområdena (ibid. ss. 12-13). 
 
Englund hävdar att skolan anses vara ”en mångkulturell och pluralistisk mötesplats”, där 
mellanmänskliga relationer mellan lärare och elever, respektive elever sinsemellan, står i 
centrum och där ”’demokratiska värden är … överordnade demokratiska fri- och rättigheter’” (ibid. 
ss. 11-12).  

Till skillnad från deliberativa samtal som förespråkar tolerans och ömsesidig acceptans, 
ifrågasätter ett normkritiskt perspektiv, som beskrivs nedan, användningen av begreppen 
tolerans, acceptans och solidaritet. 
 
 
 

4.4 Ett normkritiskt perspektiv 
 
Skolverket (2009) genomförde en studie med syfte att undersöka sådana fenomen som 
diskriminering och trakasserier i alla skolformer (2000, s. 10). Grunden till diskriminerande 
behandling beskrivs i dess rapport på följande sätt: 

Studien visar att själva grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår 
kan kopplas till de normer som finns i verksamheterna. Normerna är länkade till 
föreställningar om normalitet och avvikelse. Genom att kategorisera företeelser, uppförande 
och utseenden som ”normala” respektive ”onormala” skapas och upprätthålls gränser och 
hierarkier i verksamheterna. I undersökningen framkommer att vissa normer dominerar och 
sätter sin prägel på de sociala maktrelationerna. (Skolverket 2009, s. 11) 

Med hänsyn tagen till sin undersökning, och tidigare liknande studier, drar Skolverket 
slutsatsen att alla i undervisningen inblandande parter skall utgå utifrån ett normkritiskt 
perspektiv och höja sin medvetenhet om de normer som ligger bakom diskriminering och 
trakasserier (ibid. s. 13). Vidare understryks vikten av skolpersonalens utbildning och 
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fortbildning samt främjandet av elevers aktiva deltagande i likabehandlingsarbete och 
bådaderas reflektioner och diskussioner kring ämnet (ibid. s. 13).  

I likhet med Skolverket anser Lotta Eek-Karlsson och Elisabeth Elmeroth (2013) att det är 
ett måste att utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv i likabehandlingsarbete, då man annars 
inte ser den så kallade ”indirekta diskrimineringen” (2013, s. 125). Med hänvisning till 
Foucault (2002) kallar dessa forskare det fenomenet för ”sanningens regim” och hävdar att ett 
normkritiskt perspektiv syftar till att upptäcka hur sanningen konstrueras (ibid. s. 125). Eek-
Karlsson och Elmeroth påstår att ”den osynliga maktutövningen” i form av missgynnande och 
utestängning av elever ”finns inbäddade i alla sociala praktiker [och] bygger på förgivettagna 
diskurser” (ibid. s. 125).  De som befinner sig i maktposition skapar och upprätthåller 
normer och tar sig rätten att osynliggöra, marginalisera och objektifiera människor som 
avviker från normen (ibid. ss. 126-127).  

Eek-Karlsson och Elmeroth anser att användningen av begreppen solidaritet, tolerans och 
acceptans är problematisk eftersom den förutsätter att det finns två motparter. På ena sidan 
finns majoritetssamhällets representanter, dvs. skolpersonal som anses vara normala och 
som accepterar, tolererar och visar solidaritet med invandrarelever, på andra sidan, som 
accepteras och tolereras och som en följd av detta diskrimineras (ibid. ss. 129-130). Enligt 
Eek-Karlsson och Elmeroth manifesteras den strukturella diskriminering som finns på 
samhällelig nivå i konflikter på individuell nivå och skolan återspeglar de processer som 
försiggår i samhället, t.ex. segregation (ibid. ss. 132-133). Avsikten med ett normkritiskt 
perspektiv är att få lärare och elever att kritiskt granska stereotyper som finns i samhället 
och resonera kring bakomliggande värderingar och förgivettagna sanningar samt utmana 
normer (ibid. ss. 131-132).  

 
Nedan presenteras två skrifter som behandlar lärares yrkesetik och yrkesetiska konflikter, 
vilket utgör en del av denna studies syfte. Först presenteras lärares yrkesetik i Roger 
Fjellströms (2006) belysning och sedan redovisas Colneruds (1996) avhandling som 
synliggör yrkesetiska konflikter. 
 
 
 

4.5 Lärares yrkesetik 
 
Roger Fjellströms (2006) gör åtskillnad mellan lärares yrkesetik formulerad i teorin av 
lärarfacken, och legitimerad genom en kollektiv överenskommelse, och lärares yrkesetik i 
praktiken (2006, ss. 28-29). Den senare utgörs av lärares tysta kunskap eller kompetens - 
”ett komplex av kognitiva, emotionella, sociala, moraliska och tekniskt-praktiska förmågor” 
- som förvärvas genom att dra nytta av egna och andras erfarenheter, pedagogiska samtal 
med kollegor och reflekterande över sin verksamhet (ibid. s. 31). Dessutom utgörs den 
praktiska yrkesetiken av de förväntningar som ställs på yrkesutövaren, de attityder som 
anses vara normala för lärarrollen och ett visst beteendemönster på både individuell och 
kollektiv nivå (ibid. ss. 28-29). Enligt Fjellström innehåller yrkesetik de riktlinjer som läraren 
kan styras av i sitt dagliga arbete, men för att höja yrkesutövarens professionalisms måste 
den kompletteras med yrkesmoral (ibid. s. 38).  

Fjellström hävdar att skolans moraliska arena är en komplex struktur som bildas av de 
grundläggande principer som gäller skolan som organisation och skolans verksamhetsetik 
som är inriktad på att tillgodose elevers intressen (ibid. ss. 48-49). Dessa principer gäller 
lärarens relationer till skolmyndigheten och skolledningen, eleverna och deras 
vårdnadshavare, lärarkollektivet (ibid. s. 49). Som en offentlig tjänsteman skall 



17 

: 

 
 
 

yrkesutövaren tillgodose myndighetsintressena och inneha vissa kärndygder: ärlighet, 
saklighet, opartiskhet, integritet och lojalitet (ibid. s. 65). Yrkesetiska principer är av 
betydelse för lärares mellanmänskliga relationer till skolledningen (ibid. s. 50). 
Yrkesutövarens personliga etik syftar till att tillgodose egna intressen som berör profession, 
status, kompetensutveckling och rättigheter (ibid. ss. 77-79).  

Skolans moraliska arena utgörs dessutom av en bas i form av de ekonomiska och politiska 
villkor som skolan befinner sig i och av en överbyggnad formad av ”den humanistiska 
allmänetiken och den demokratiska samhällssynen” (ibid. s. 50). De två sistnämnda bildar de 
grundläggande principerna som läroplanerna och lärarfackens yrkesetik bygger på (ibid. s. 
51). Fjellström hävdar att problemet är att dessa principer finns i form av olika deklarationer 
och konventioner men att de inte har sina legitima representanter i skolans värld (ibid. s. 
79).  

För att göra yrkesetik optimal bör följande villkor uppfyllas, enligt Fjellström: 

 yrkesetik bör inneha moralisk kraft där kärlek till elever utgör kärnan (ibid. s. 83), 

  den bör vara realistisk och ha tydligt formulerade mål att uppnå och att eftersträva på 
individuell och kollektiv nivå (ibid. s. 85), 

 den ska ge lärare riktlinjer som denne kan utnyttja för att avgränsa yrkesutövande från 
privatliv (ibid. s. 95), 

 yrkesetiska principer bör vara specificerade i form av olika regleringar (ibid. s. 87),  

 de bör vara rangordnade beträffande kolliderande normer så att lärare ges möjlighet 
att avgöra vilka av dem bör prioriteras i konfliktsituationer (ibid. s. 88), 

 de bör godtas av alla lärare genom en demokratisk process (ibid. s. 92) och 

 lärare bör reflektera över och ständigt förbättra sin pedagogik och didaktik (ibid. s. 
94).  

 
 
 

4.6 Yrkesetiska konflikter 
 
Colneruds (1995) empiriska studie utforskar de yrkesetiska konflikter som lärare ställs inför 
och hur de löser dessa, ett av de kunskapsområden som varit relativt outforskat (1995, s. 
19). Genom att begreppsliggöra de vardagliga företeelser som lärarna beskrivit, urskiljer 
Colnerud följande kategorier av normer som råder i skolan: etiska, yrkesinterna, 
ämnesinterna, sociala, ego-skyddande och systemnormer (ibid. ss. 76-77).  

Under en konfliktlösning kan följande principer aktualiseras: 

 integritetsprincipen, elevers rätt till integritet och privatliv, som aktualiserar lärarens 
tystnadsplikt (ibid. s. 80), 

 behovsprincipen, en av rättviseprinciperna, att tillgodose elevers olika ”behov och 
önskningar” (ibid. s. 81), 

 likhetsprincipen, en av rättviseprinciperna, att behandla människor lika oavsett deras 

etnicitet, religion, prestationsförmåga osv. (ibid. s. 82), 

 autonomiprincipen eller elevers självbestämmanderätt, som berör deras åsiktsfrihet 

och religionsfrihet, ”gäller så länge det inte skadar andra” (ibid. s. 170), 

 omsorgprincipen, strävan att skydda eleven mot skada eller trakasserier och bidra till 
dennes välbefinnande (ibid. s. 168). 
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Colnerud definierar termen etisk normkonflikt som den spänning som uppstår i en situation 

där läraren måste överväga mellan två oförenliga handlingsalternativ där två normer 

kolliderar med varandra eller ”individ ställs mot individ” (ibid. ss. 97-98). Enligt Colnerud är 

konflikter på grund av normkollision inbyggda i lärares yrkesetik, t.ex. måste läraren 

upprätthålla en svår balansgång mellan att behandla eleven som ”en individ som en del av 

ett kollektiv” och överväga olika alternativa handlingar som har konsekvenser för den 

enskilde eleven (ibid. s. 104). Som ett exempel på konflikter där olika normer ställs mot 

varandra nämns de fall där elevers självbestämmanderätt står i strid med med systemnormer 

(ibid. s. 100). En av de svårlösta etiska konflikterna är förknippad med kollegial lojalitet då 

lärare tenderar till att ”blunda för och tiga om kollegors etiska övertramp” (ibid. s. 168). 

Colnerud påstår att den ”som blåser i pipan [anger en kollega] gör sig skyldig till 

lojalitetsbrott”, vilket är tabubelagt (ibid. ss. 168-169). 

Studiens resultat tyder på att de mest förekommande konflikterna rör grundläggande plikter: 

 att skydda eleven mot skada, där konflikten beskrivs som spänning mellan 

paternalism och underlåtenhet, 

  att upprätthålla tystnadsplikten, elevers rätt till integritet och privatliv, 

 att vidmakthålla elevers självbestämmanderätt som kan kollidera med skolans 

systemnormer, 

 att gå balansgång mellan likhetsprincipen och behovsprincipen och att se till att alla 

elever ges möjlighet att komma till tals och får uppmärksamhet, 

 att tala sanning och värdera de konsekvenser som det kan föra med sig (ibid. s. 130).  

 
Studiens resultatanalys visar att i svåra situationer försöker lärarna nå kompromisslösningar 
genom att övertala elever eller förhandla med dem (ibid. s. 144). Det saknas såväl 
gemensamma implicita som explicita yrkesetiska normer och informanternas utsagor om 
lösningar på konfliktsituationer varierar kraftigt, dvs. de tolkar läraruppdraget olika (ibid .s. 
161). Enligt Colnerud lämnas lärare utan vägledning i de konflikter som uppstår på grund av 
avsaknaden av en klar värdehierarki och klara mål, vilket resulterar i ”olika lösningar med olika 
argument” och ger ”intryck av yrkesetisk relativism” (ibid, s. 162). Dessutom leder ”de 
strukturellt betingande motstridigheterna […] till lärarens psykologiska osäkerhet inför de 
etiska handlingsvalen”, dvs. konsekvensen blir ambivalens (ibid. s. 165). 
 
 
 

5 Metod 
 
Som nämnts tidigare, är studiens syfte att belysa attityder, som finns hos lärarna inom 
vuxenutbildningen, till integreringen av värdegrundsuppdraget samt att uppmärksamma 
deras berättelser om yrkesetiska konflikter som de erfarit i värdegrundsarbetet. För att 
genomföra denna studie och samla in information har jag valt att använda mig av ett 
kvalitativt tillvägagångssätt.  
 
Enligt Idar M. Holme och Bernt K. Solvang (1991) anses syftet med en kvalitativ ansats 
vara att ge en trovärdig skildring av ett socialt fenomen – informanternas strukturer, 
handlingsmönster och sociala ordning - och att skapa en förståelse för och förklaring till 
fenomenet (1991, ss. 100-101). Liksom dessa forskare betonar Steinar Kvale (1997) att en 
fenomenologisk ansats, som även den återfinns inom den kvalitativa forskningsgrenen 
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syftar till att beskriva och förstå hur informanterna själva upplever och förhåller sig till olika 
sociala fenomen och verkligheten (1997, s. 54). 
 
 Mot bakgrund av studiens syfte ger kvalitativa tillvägagångssättet en möjlighet att belysa 
lärarnas attityder som ett socialt fenomen. För att uppnå målet används halvstrukturerade 
intervjuer som metod. Intervjuerna kompletteras med enkätundersökning med samma 
informanter. Nedan presenteras dessa metoder. 

 
 

 
5.1 Halvstrukturerade intervjuer 
 
En halvstrukturerad intervju definieras av Kvale (1997) som ”ett samtal som har en struktur 
och ett syfte” (1997, s. 13). Samtal anses vara ett grundläggande sätt att frambringa kunskap 
och ett sätt för människan att konstituera sig själv och omvärlden (ibid. s. 40). En 
halvstrukturerad intervju utmärks av omsorgsfullt konstruerade frågor, uppmärksamt 
lyssnande och en kritisk uppföljning av svaren (ibid. ss. 13-14). Vidare ger den ett utrymme 
för spontanitet – informanter ges möjlighet att beskriva verkligheten som de upplever den 
och ett tillfälle för intervjuaren att be om förklaring och gå på djupet med ämnet (ibid. ss. 
13-14). 
 
Mot bakgrund av att attityder är ett komplicerat socialt fenomen, ger halvstrukturerade 
intervjuer mig ett fritt utrymme att utforska lärarnas inställning till värdegrundsuppdraget, 
deras känslor och benägenhet att handla. Intervjufrågorna formuleras med hänsyn tagen till 
denna studies syfte och rör SFI- och SVA-lärarnas uppfattning om vad skolans värdegrunds 
och värdegrundsarbetet innebär och hur de förhåller sig till att integrera det i 
undervisningen. Metoden som valts ger en möjlighet att ställa följdfrågor och få djupare 
förklaringar till deras attityder och handlingar samt att förstå deras personliga upplevelser 
med tanke på de yrkesetiska konflikter som de stöter på. 

 
I denna studie har jag valt att följa forskningsintervjuns sju stadier som anges av Kvale: 
tematisering, planering, genomförande av intervju, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering (ibid. s. 85). Vidare har jag använt följande analysmetoder, rekommenderade av 
samma forskare: koncentrering av intervjupersonens uttalanden i en-två meningar; kategorisering 
av intervjun till enkla kategorier och en fördjupad tolkning av intervjutexten etc. (ibid. ss. 
174-175). Dessa metoder kommer att tillämpas vid bearbetning av studiens resultat. 
 
 
 

5.2 Enkätundersökning 
 
Som nämnts ovan kompletteras de halvstrukturerade intervjuerna med en 
enkätundersökning. Holme och Solvang (1991) betonar, med hänvisning till tidigare 
forskning, att det finns en hel del fördelar med att kombinera olika metoder (1991, s. 93). 
Om användningen av olika ansatser har gett samma resultat, stärker detta studiens giltighet. 
Om resultaten är olika, är det en anledning till att nya tolkningar görs. Vidare ger 
användningen av olika tillvägagångssätt en möjlighet att titta på ett socialt fenomen ur olika 
synvinklar (ibid. s. 93). 
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I enkätundersökningen i denna studie har ett standardiserat frågeformulär som innehåller en 
rad påståenden som handlar on lärarnas attityder till värdegrundsarbete med fyra olika 
svarsalternativ använts. Detta har gjorts i likhet med så kallad Likerts attitydskala, som 
beskrivs av Krech, Crutchfield och Ballachey (1962), som påstår att det är möjligt att mäta 
människors attityder till en viss företeelse (1962, ss. 147-149). Skalan måste motsvara 
följande kriterier: i) påståendena måste uppfylla differentierande funktion så att människor 
som har olika attityder kan svara olika och ii) skillnaderna måste vara så skarpa som möjligt. 
Det är önskvärt att skalan innehåller flera alternativ (ibid. s. 149). Krech m.fl. (1962) 
refererar till Murphy och Likert (1938), som använde följande alternativ i sin skala: strongly 
approve, approve, undecided, disapprove och strongly disapprove, varav var och en förses med ett 
poängvärde (ibid. s. 149). I denna studie har jag använt fyra svarsalternativ. Ett exempel på 
påstående är Värdegrundsarbetet som bedrivs inom vuxenutbildningen nuförtiden är fullt tillräckligt. 
Detta förses med följande svarsalternativ: a. instämmer fullständigt, b. instämmer delvis, c. 
instämmer inte alls och d. eget svarsalternativ. Meningen med denna studie är inte att mäta 
lärarnas attityder utan belysa dem och det är därför värderas svaren inte med ett poängtal. 

 
 
 

 5.3 Urval av deltagare  
 
För att finna informanter har jag vänt mig till en rektor inom vuxenutbildningen i en 
mellanstor svensk stad. Rektorn rekommenderade vissa lärare som i sin tur 
rekommenderade andra lärare. Denna metod kallas för snöbollurval av deltagare, vilket 
innebär att den första informanten som intervjuas rekommenderar den andre och den andre 
rekommenderar den tredje osv. (Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 176).  

Mot bakgrund av studiens tidsbegränsning har jag intervjuat sex SFI- och SVA-lärare för att 
undersöka deras inställning till värdegrundsuppdraget. Samma lärare har deltagit i 
enkätundersökningen. Som tidigare berörts, används den för att komplettera intervjuerna 
och att få så omfattande svar som möjligt. Lärarna har fyllt i enkäterna i min frånvaro och 
haft möjlighet att tänka över sina svar.  
 
Tabell 1 Informanter 

 

Fingerade namn Yrke Medlemskap i 
likabehandlingsgruppen 

Sabrina SFI-lärare nej 

Jurij SFI-lärare ja 

Rita SFI-lärare nej 

Ingrid SVA-lärare nej 

Lennart SVA-lärare ja 

Lena SFI-lärare ja 

 
 
Tabell 1 demonstrerar urvalet av deltagare. Informanternas samtliga namn är fingerade. Som 
visas i tabellen, är tre av informanterna SFI-lärare, som har kursdeltagare på olika nivåer, och 
tre av dem är SVA-lärare. Det bör påpekas att tre av informanterna är medlemmar i skolans 
likabehandlingsgrupp. Jag har valt att redogöra för deras medlemskap i gruppen eftersom de 
själva valt att betona det. Dessutom kan det vara intressant att uppmärksamma om det 
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föreligger en viss skillnad i informanternas attityder till värdegrundsarbete, beroende på om 
de är medlemmar i likabehandlingsgruppen eller inte. 

 

 

 

5.4  Genomförande av intervjuer och enkätundersökning 
 
Genomförandet av intervjuer har följt de sju stadierna, som omtalats ovan: tematisering, 

planering, genomförande av intervjuer, utskrift, analys, verifiering och rapportering. De 

öppna frågorna konstruerades med hänsyn tagen till denna studies syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågorna för SFI- och SVA-lärarna finns i bilaga 2. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i slutet av april 2015. På lärarnas 

begäran fick de intervjufrågorna och enkätundersökningsformuläret i förväg i pappersform. 

En SFI-lärare, som gett sitt samtycke att intervjuas, avböjde sedan och därför engagerade 

jag en annan lärare. Personen som jag intervjuat först informerade mig om att det fanns en 

likabehandlingsgrupp i vuxenutbildningen och tipsade om att kontakta dess medlemmar, 

vilket jag gjorde och tre likabehandlingsgruppsmedlemmar gav sitt samtycke till att delta i 

undersökningen.  

 Samtalen spelades in med hjälp av mobiltelefon. Intervjuerna tog mellan fyrtiofem och 

sextio minuter att genomföra. Under samtalen kompletterades intervjuguiden med 

följdfrågor, därför att jag sökte få förklaringar till innebörden av informanternas svar. 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Transkriptionsnyckeln återges i bilaga 4. Varje 

intervju omfattade ungefär fem A4-sidor i utskrivet format. I transkriptionerna skrev jag 

mina förklaringar inom parentes, t.ex. om den intervjuade härmade en elev, suckade eller 

skrattade och på så sätt uttryckte sina känslor. Vissa citat ur informanternas utsagor återges i 

denna studies resultat- och analysdel. 

Efter intervjuerna fick jag samtala med SFI- och SVA-lärarna kring enkätundersökningens 

påståenden och respektive lärarnas svar. En lärare ville ändra ett av sina svarsalternativ efter 

intervjun, vilket hon fick göra. Detta återkommer jag till i analysdelen.  

 
 
 

5.5  Etiska val 
 
I enlighet med grundläggande forskningsetiska principer och krav, som är formulerade i 
Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna 
(Forskningsetiska nämnden 2013), har jag upprätthållit kraven på information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. 
 
För det första informerades samtliga deltagare om denna studies syfte och hur den var 

upplagd samt om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta det när de ville. 

SFI- och SVA-lärarna fick ett informationsbrev, som anges i bilaga 1. För det andra gav de 

sitt samtycke att delta i den. Som nämnts tidigare, valde en lärare att hoppa av studien. För 

det tredje använde jag fingerade namn på de intervjuade och tog bort privata data från 

intervjuernas transkription för att tillgodose konfidentialitetskravet. Transkriptionerna 
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bevarades på ett USB-minne på en säker plats. Slutligen används intervju- och 

enkätundersökningens material endast för denna uppsats och kommer att förstöras efter 

genomförandet av undersökningen, vilket informanterna fått vetskap om. 

Enligt Kvale (1997) bör etiska val aktualiseras under undersökningens alla stadier. Detta 

innebär att de ovannämnda kraven bör upprätthållas under hela forskningsprocessen (1997, 

s. 105). Redan formuleringen av syfte och frågeställningar bör inte bara sträva efter att skapa 

kunskap kring ämnet, utan också att vara fördelaktigt för den intervjuade (ibid. s. 104). 

Kvale hävdar att forskaren bör tänka på konsekvenser som undersökningen kan föra med 

sig och på både eventuella fördelar och nackdelar för de undersökta, vilket kallas för 

fördelaktighetsprincipen (ibid. s. 110). Dessutom betonas vikten av forskarens opartiskhet, 

ärlighet och förmåga att hålla en viss distans till undersökningspersoner (ibid. s. 112).  

 

I samband med etiska val tar Kvale upp tre teorier: pliktetik, konsekvensetik och dygdetik 

och kallar dem för referensramar för en reflekterande forskare (ibid. s. 114). Enligt pliktetiken 

är det viktigt att genom sina handlingar upprätthålla ”ärlighet, rättvisa och respekt för 

människor” och att behandla människor inte som medel utan som ändamål (ibid. s. 114). 

Den utilitaristiska etiken bedömer en handling utifrån de konsekvenser som den för med sig 

och ändamålet är nytta eller ”lycka för största möjliga antal människor” (ibid. s. 115). 

Dygdetiken, som bygger på ”Aristoteles föreställningar om dygd och praktiskt resonerade”, 

betonar vikten av forskarens förmåga till omdöme samt dennes intuition och känslor (ibid. 

s. 115).  

I min studie har jag försökt att vara medveten om min uppgift att vara så opartisk, rättvis 

och ärlig i mina omdömen som möjligt. För att upprätthålla opartiskhet har jag hållit en viss 

distans till de undersöktas perspektiv och tolkat deras utsagor med hänsyn tagen till tidigare 

forskning. Under hela skrivprocessen har jag eftersträvat att inte göra intervjupersonerna 

igenkännliga, ifall deras kollegor skulle läsa min uppsats. Det är anledning till att jag valt att 

inte visa vilken studieväg de intervjuade undervisar på. Denna studie kommer 

förhoppningsvis att vara till gagn på den aktuella skolan genom fokuserandet på 

värdegrundsarbetet, något som är i linje med nuvarande rektorns intentioner. 

 

 

 

6 Studiens resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat och analys av data från intervju- och 

enkätundersökningen. Resultaten presenteras mot bakgrund av syftet och frågeställningarna. 

Som nämnts tidigare kommer meningskoncentrering och kategorisering att användas för att 

strukturera det omfattande intervjumaterialet och på så sätt få fram likheter och skillnader 

Med begreppet kategori menas här ”upprättad klass av på visst sätt likartade företeelser som 

används för att organisera (beskrivningen av) verkligheten eller tänkandet” (NE 1996, s. 

125). De kategorier, som används i stycket nedan: demokrati, jämställdhet osv., har tagits 

från vuxenutbildningens läroplan (se 1.2). 
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6.1 Definition av vuxenutbildningens värdegrund 
 

Av informanternas svar på intervjufrågan Hur skulle du vilja definiera vuxenutbildningens 

värdegrund? framgår att vuxenutbildningens värdegrund förknippas med: 

 demokrati, 

  jämställdhet mellan kvinnor och män, 

 alla människors lika värde, möjligheter och rättigheter och 

  respekt för individer oavsett deras bakgrund, etnicitet, kön, religion och sexuell 

läggning. 

 

En av lärarna åberopar läroplanens definition av värdegrunden och hävdar att hon ”ställer 

[sig] bakom den ett hundra procent” (Lena). Temana demokrati och respekt för andra 

människors åsikter, går som en röd tråd igenom samtliga intervjupersoners berättelser: 

Det är självklart att i rummet sitter människor med massor av kunskaper men också åsikter å 

det är mitt uppdrag att låta alla åsikter komma fram men i en demokratisk anda. (Ingrid) 

En av informanterna, som i likhet med övriga förknippar skolans värdegrund med arbete 

mot mobbing, menar att det är en icke-fråga inom vuxenutbildningen, till skillnad från 

grundskolan. Däremot hävdar han att frågor om ”jämlikhet mellan könen, jämlikhet på 

arbetsmarknaden, partnerskap m.m. är aktuella inom vuxenutbildningen” (Jurij). 

Två av informanterna uttrycker sig i ordalag som för tankarna till Bibelns gyllene regel2, dvs. 

de speglar en kristen tradition. De definierar värdegrund på följande sätt: 

[…] såsom jag vill bli bemött av mina elever, så bemöter jag dem: med respekt å med hänsyn 

och med alla de här naturliga (Ingrid). 

Jag brukar tänka på gyllene regel, Jesus, allt som du vill att de gör mot dig ska du göra till dem 

(Rita). 

Frågan om trygghet, och att kursdeltagare ”vet att de är skyddade å att de är värda” (Rita), 
förknippas också med vuxenutbildningens värdegrund. 

 

 

 

6.2 Förhållningssätt till värdegrundsuppdraget 
 

Frågeställningen Hur förhåller sig lärarna till integreringen av värdegrundsfrågor i undervisningen? 

kommer att behandlas under denna rubrik. Spörsmålet om informanternas attityder till 

integreringen av värdegrundsfrågor i undervisningen har tagits upp i såväl intervju- som 

enkätundersökningen. Intervjufrågorna som angår lärarnas förhållningssätt till 

värdegrundsarbetet formulerades både på ett direkt och indirekt sätt: Tycker du att 

värdegrundsarbetet bör ges ett större utrymme inom vuxenutbildningen? Hur förhåller du dig till att 

tillämpa värdegrundrelaterade frågor i undervisningen? Vilka faktorer anser du försvårar tillämpningen av 

värdegrundrelaterade frågor inom vuxenutbildningen? 

                                                        
2 ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” 
(Matt 7:12). 
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Samtliga lärare anser att värdegrundsarbetet är något som genomsyrar hela verksamheten. I 

svaren beskriver de flesta av informanterna sin attityd till det mer eller mindre direkt genom 

följande fraser: 

[Värdegrundsarbetet] behöver jo finnas med hela tiden. (Sabrina)  
 
[Det är] min plikt som tjänsteman [och] ett naturligt inslag i undervisningen. (Jurij) 
 
[Det är] ett mycket viktigt arbete överhuvudtaget. (Rita) 
 
[Det] genomsyrar mitt förhållningssätt. (Lennart) 
 
Dessa frågor är precis viktiga som att lära ut ett grammatiskt moment. (Ingrid) 

Bara en lärare uttrycker sitt förhållningssätt till värdegrundsarbetet i termer av känslor och 

använder sig av sådana uttryck som ”positiva å starka känslor”, ”passionen” och ”väldigt 

starkt patos för de här frågorna” (Lena). 

I svaren på frågan Vilka faktorer anser du försvårar tillämpningen av värdegrundsrelaterade frågor i 

undervisningen åberopar två informanter de studerandes bristande språkkunskaper eller 

avsaknaden av ett gemensamt språk för att kommunicera värdegrunden. De uttrycker det på 

följande sätt: 

 Ja, det är att vi i stor del av undervisningstiden saknar ett gemensamt språk. Jag pratar 

svenska, de pratar arabiska (Sabrina). 

Det är språket, tycker jag, å deras bristande språkkunskaper, […] om man ska tillämpa 

[värdegrundsarbetet] på ett bra sätt (Rita). 

En informant anser att det är svårt att kommunicera värdegrundsfrågor på grund av lärarens 

och de studerandes olika referensramar samt de senares bristande språkkunskaper och 

utbildningsnivå. Enligt informanten, gäller problemet inte kursdeltagare från europeiska 

länder, därför att de har samma referensramar som svenskar, utan t.ex. analfabeter från 

Somalia. Han säger: 

Men om du har varit en analfabet i Somalia, […] vet ingenting om politik, då är det mycket 

svårt att kommunicera vad jag menar med värdegrund. (Jurij) 

Två SVA-lärare hänvisar till tidsbrist som en försvårande faktor. De understryker vikten av 

att ”vara lite lyhörd” (Ingrid) och ”observant” (Lennart) och att ta upp frågor som är viktiga 

för de studerande.  

Lärarnas eventuella ovilja ”att ta diskussionen kring känsliga ämnen [eftersom] det är 

jobbigt” nämns av en informant som ett hinder för värdegrundsarbetet: ”Det kan handla 

både om bristande kunskaper, känslor å att man känner sig likgiltig eller känner att det är 

obehagligt” (Lena). 
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6.3 Integrering av värdegrundensmålen i det dagliga arbetet 
  
En av studiens frågeställningar är På vilket sätt integrerar SFI- och SVA-lärarna 

värdegrundensmålen i sin dagliga verksamhet? Av de intervjuades berättelser framkommer att de 

utnyttjar varje tillfälle för att socialisera sina kursdeltagare i de demokratiska värderingar 

som svenska samhället vilar på samt exponera dem för svenska lagar och normer. Detta tar 

sig uttryck i konkreta praktiska handlingar såsom: 

 ”skolning i svenska tänket”, som innebär att kunna uttrycka åsikterna ” på ett politiskt 
korrekt sätt” och att inte ”kränka varandra” (Sabrina), 

 diskussioner kring ”synen på homosexuella, partnerskap, segregation, jämlikhet mellan 
könen”, ”upplysningsarbete som påverkar attityder och värderingar” (Jurij), 
 
gruppens ”förberedelse till elevsamråd”, diskussioner om ”sjuk- och hälsovård samt 
skolpersonalens tystnadsplikt”, ”kvinnors- och barnrättigheter” och ”uppfostran” (Rita), 
 
diskussioner kring nyhetsartiklar och litterära texter men också ”ett sätt att presentera ett 
ämne”, ”ett sätt att ge respons”, ”att få kurskamraterna bemöta varandra”, ”att arbeta 
tillsammans [och] att delta i diskussionen” (Ingrid) och 
 
diskussioner som förs ”vid behov” (Lennart). 

 
Som framkommer av lärarnas utsagor ovan försöker de att upprätthålla skolans värdegrund 

både genom att samtala med de studerande om de grundläggande värderingar som svenska 

samhället bygger på, diskutera litterära texter och genom att vara ett föredöme för 

kursdeltagarna i sitt sätt att vara. En informant beskriver att värdegrundsarbetet börjar 

redan när hon medvetet väljer ett läromedel. Texterna ska spegla värdegrunden, frågor om 

makt, partnerskap, homosexuellas rättigheter, miljö osv. Hon säger: ”Så det är väl där jag 

utgår ifrån å jobbar ifrån hela tiden” (Lena).  

 

 

 

6.4 Yrkesetiska konflikter  
 

Andra delen av studiens syfte är att uppmärksamma SFI- och SVA-lärarnas berättelser om 

yrkesetiska konflikter som de erfarit i värdegrundsarbetet. I det här avsnittet försöker jag att 

besvara följande frågeställning: Vilka svårigheter möter lärarna och vilka yrkesetiska konflikter 

uppstår i deras arbete med värdegrundsfrågor? 

Först sökte jag att få svar på frågan Hur skulle du definiera vad yrkesetik för lärare innebär? från 

mina informanter. Sedan blev de ombedda att beskriva tänkbara yrkesetiska konflikter inom 

vuxenutbildningen och sådana konflikter som de själva varit med om. Intervjufrågorna som 

de fick besvara var följande: Vilka yrkesetiska konflikter kan uppstå när SFI- och SVA-lärare 

bedriver värdegrundsarbetet? och Kan du beskriva en av de konflikter som du varit med?  

Som sagt, ombads informanterna att definiera vad de menade med yrkesetik och av deras 

svar kan man utläsa att den associeras med:  

”relationer mellan läraren och eleverna” och ”relationer mellan kollegor” (Sabrina), 
 
”tystnadsplikt”, ”plikt att anmäla om det finns misstanke om en övergrep eller sånt” (Rita), 
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”allt som händer i det här rummet [i klassrummet]” och ”tystnadsplikt” (Ingrid), 
 
personalens skyldighet ”att efterleva [de] yrkesetiska riktlinjer [som] gäller i den svenska 
skolan”, ”sekretessregler” och ”kollegialitet” (Jurij), 
 
”höga förväntningar på sina elever” och ”värdegrunden” (Lennart) och 
 
”yrkesetiska principer [där] samhällsuppdraget är viktigast” (Lena). 

Av de intervjuades berättelser framgår att yrkesetik förknippas med relationer till elever och 

kollegor. En informant hävdar att den förstnämnda relationen är ”viktigare” eftersom ”det 

är betydligt fler timmar som [lärare] samarbetar med elever än med kollegor […] men man 

måste vara en god kamrat till alla” (Sabrina). En annan åberopar lärarens ”höga 

förväntningar” på eleverna och dennes förhållningssätt till dem (Lennart).   

En intervjuad hänvisar till sin skyldighet som tjänsteman att följa yrkesetiska riktlinjer som 

gäller vuxenutbildningen och åberopar ”kollegial lojalitet [samt] sekretessregler” (Jurij). 

Enligt informanten innebär kollegial lojalitet att respektera kollegan och inte fara med 

skvaller om denne men inte heller skyla över dennes omoraliska handlingar eller missbruk.  

Han tillägger: 

Men om du [kollegan] bryter mot de reglerna som gäller för oss alla då handlar det inte om att 

vara illojal, då handlar det om att du är illojal mot mig därför att du inte förstår att genom att 

du gör fel, så påverkar det hela personalen och hela skolan. (Jurij) 

Två informanter kopplar begreppet yrkesetik framförallt till sina plikter i form av 

tystnadsplikten, att inte sprida information som läraren får i förtroendet från eller om eleven 

(Rita, Ingrid), och anmälningsplikten när denne misstänker att någon av ”kursdeltagarna 

eller deras barn är i knipa” (Rita). En lärare förknippar yrkesetik med lärares yrkesetiska 

principer som formulerats av lärarfacken (se avsnitt 1.3) och påpekar att hon inte vet om de 

är rangordnade men att ”samhällsuppdraget är viktigast” för henne (Lena). 

Bland yrkesetiska konflikter som uppstår inom vuxenutbildningen nämns bland annat 

krockar såväl mellan lärare och kursdeltagare som sinsemellan de studerande. 

Det kan uppstå en konflikt i att våra elever är nybörjare i Sverige och de kanske inte vill 

byta till det svenska synsättet. (Sabrina) 

Den konflikten som ofta uppstår är att människor hävdar religiösa värderingar och 

traditioner å det är där då uppstår en konflikt. (Lena) 

Hierarkiska förhållanden mellan olika folkgrupper och manliga kursdeltagares försök att 

markera sin maktposition gentemot kvinnor, utgör eventuella konflikter som lärare 

beskriver att de brottas med: 

Man måste också vara medveten om att det finns skalor mellan de olika folkgrupperna. Om 

en arabisk man sitter och en afrikansk kvinna [sitter bredvid], då får hon stryk. Förstår du att 

det är en rangskala också.  (Jurij) 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att SFI- och SVA-lärarna nämner följande former 

av, och orsaker till, konflikter: diskriminerande behandling såsom trakasserier och 

kränkningar av vissa kursdeltagare från kurskamraters sida på grund av att de förstnämndas 

beteende eller klädsel, i majoritetens ögon ansetts avvikande; etnicitet; religion samt kön.  

Till exempel tar vissa informanter upp fall där de studerande exkluderas av sina 

klasskamrater på grund av att de tillhör en annan folkgrupp än majoriteten i klassen eller att 

någon blir ”för svensk” i sitt beteende. Utmärkande i de här situationerna är, enligt en 

intervjuad, ”att det är kvinnor som förtrycker kvinnor” (Lena). Vidare berättar några 

informanter om hierarkier där vissa folkgrupper underordnas de andra och där kvinnor 

utgör den mest utsatta gruppen.  

Konflikter mellan kollegorna kan, enligt informanterna, uppstå om någon av dem inte beter 

sig på ett sätt som man anser klär den gängse lärarrollen eller visar bristande 

yrkeskompetens. En av informanterna uttrycker det på följande sätt: 

Det kan vara konflikter som handlar om att läraren inte passar sitt jobb att den borde göra 

något annat, inte borde vara lärare och det man säger till chefen till skolledningen. Det kan 

handla både om lärarens beteende å kompetens.   (Lennart) 

En SFI-lärare tar upp konflikten som kan uppstå på grund av lärarens personliga åsikter 

som är oförenliga med de grundvärden som lyfts fram i skolans styrdokument. Han menar 

att om läraren anser att det är obehagligt att prata om homosexuella, sex och partnerskap, 

då ska hen ”undvika att undervisa om dessa ämnen” (Jurij). Som påpekats i avsnitt 5.2, har 

en annan informant uttryckt en liknande tanke om lärarens eventuella ovilja att ”diskutera 

känsliga ämnen” (Lena).  

 

 

 

6.5 SFI- och SVA-lärarnas lösningar på konflikter 
 

I det här avsnittet presenteras informanternas beskrivning av hur de löser yrkesetiska 

konflikter som de erfarit i värdegrundsarbetet. Studiens sista frågeställning är: Vad styrs 

lärarna av när de löser yrkesetiska konflikter?  

Intervjufrågan som deltagarna fick svara på var: Vad styrs du av när du försöker lösa en konflikt 

som rör sig om skolans värdegrund? Dessutom ställdes SFI- och SVA-lärarna inför en rad fiktiva 

konflikter och ombads att ge förslag på lösningar. Resultaten visar att informanterna styrs 

av följande: 

”känsla å […] sunda förnuftet” (Sabrina), 
 
”en plikt som säger vad som krävs från mig som läraren” (Jurij), 
 
”sunt förnuft [och] känslorna” (Rita), 
 
 ”förnuft och känslor” (Ingrid), 
 
”principer” (Lennart) och 
 
”känslor [och] sunda förnuftet” (Lena). 
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Som det visar sig, anser vissa informanter att de styrs av ”sunda förnuftet” och ”känslor”. 

Medan en påpekar att det framförallt är ”sunda förnuftet” och ”känslor som styr henne, 

speciellt om ”det handlar om jämlikheten å barn å kvinnor” (Rita), lyfter en annan fram 

enbart känslornas betydelse: 

Jag styrs nog av känslor jag kan säga direkt. Jag har nog väldigt starkt patos för de här 

frågorna så jag styrs naturligtvis av sunda förnuftet å min kunskap i ämnet, naturligtvis, men 

jag har en stark känslomässigt förhållningssätt. (Lena) 

En annan SVA-lärare ritade två cirklar - en för förnuft och en för känslor – som överlappar 

varandra och sade att hennes professionalism befinner sig i överlappningszonen:  

In den här zonen där jag har både kontakt med mina känslor men också med mitt förnuft, här 

ska … ju mer professionell jag är, desto mer befinner jag mig i den zonen. (Ingrid) 

Två deltagare betonar att de styrs av ”plikt” (Jurij) och ”principer” (Lennart). Den ene 

säger att han ”har en plikt som säger vad krävs från [honom] som lärare” (Jurij). Lite senare 

påpekar han dock att han ibland reagerar spontant, vilket kan tolkas som att han reagerar 

utan att medvetet tänka på plikt och/eller styrdokumentens bestämmelser. Den andre 

hävdar att han styrs av principer utan att förklara vilka de är: ”Jag är ganska trygg i mina 

principer å jag tror att det genomsyrar mitt förhållningssätt” (Lennart). 

Lärarnas förslag på konfliktlösningar kan man sammanfatta på följande sätt: de försöker att 

lösa konflikter genom att samtala med de inblandande eller låta dessa samtala med varandra. 

Om det handlar om nyanlända studerande anlitar de tolk och försöker informera 

kursdeltagarna om svenska regler, lagar och skolans styrdokument. Samtliga informanter 

påpekar att det är situationen som styr vilken åtgärd man sätter in för att lösa en konflikt. 

Trakasserier elever emellan kan, till exempel, komma till uttryck genom blickar, suckar eller 

ovilja att tala ett gemensamt språk. Då kan det vara svårt att sätta fingret på vad som är fel, i 

synnerhet när läraren inte förstår kursdeltagarnas språk. En SFI-lärare säger: ”Det är 

ingenting som vi kan göra nånting åt. Vi ser det inte här i skolan utan man kan bara försöka 

prata om ett demokratiskt tänk” (Rita). 

En intervjuad berättar hur hon försökt att ingripa när en kvinnlig kursdeltagare 

trakasserades av andra kvinnor i klassen på grund av sin icke-muslimska klädsel.  För att 

markera ”det allvarliga i att sprida rykten” har hon valt ”att koppla in rektorn å tolk å visa 

likabehandlingsplanen å vilka konsekvenser ett sånt agerande kan få, med avstängning 

ytterst från skolan” (Lena).  

Lösningarna på konflikter med kollegorna kan variera beroende på om man har ”kontakt 

med kollegan” (Rita). Informanterna hävdar att först försöker de prata med kollegan i fråga, 

om de vågar, eller söker andra kollegors hjälp. I yttersta nödfall vänder de sig till 

skolledningen.  

Som nämnts tidigare, blev SFI- och SVA-lärarna ombedda att ta ställning till fyra eventuella 

etiska konfliktsituationer och ge förslag på lösningar. Konfliktsituationerna som 

informanterna ställdes inför förekommer ganska ofta inom vuxenutbildningen, och såväl 

SFI- som SVA-lärarna har beskrivit liknande situationer från sin vardag. Den första 

situationen var följande:  

a. Om du anser att din kollega behandlar kursdeltagarna respektlöst och oprofessionellt, hur skulle du 

agera och varför? 
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 I detta fall är informanternas förslag på lösningar ganska samstämmiga. Samtliga 

intervjuade hävdar att de skulle stå på elevens sida och agera, om de skulle se att denne 

kränktes av en kollega. I likhet med Lennart, påstår de flesta intervjuade att de skulle ”prata 

med kollegan först [och], om det inte hjälper, gå vidare till chefen.” Lärarnas argument för 

sina ställningstaganden liknar varandra. De nämner bland annat lärarens ”maktposition” 

och ”auktoritet” och att det inte går att använda sådana medel mot kursdeltagarna som 

redan befinner sig ”i en utsatt position” eller ” i svagare position.” 

Trots att lärarnas svar, vid ett första påseende, verkar vara samstämmiga och entydiga, finns 

det emellertid olika förbehåll. Vissa informanter förklarar att deras beslut skulle kunna 

påverkas av faktorer såsom personkemi och relation till kollegan liksom dennes position i 

kollegiet.    

Den andra hypotetiska situationen behandlande följande problem: 

b. Om du ser att en kursdeltagare uppträder kränkande gentemot sin kurskamrat, vad gör du i den 

situationen? 

Av samtliga lärares svar framgår att de skulle ”ingripa direkt”, som Lena formulerade det. 

Lärarnas förslag, däremot, på vad de i praktiken skulle göra i en liknande situation varierar. 

En lärare säger till exempel att hon skulle förklara för kursdeltagaren som kränker att ”alla 

är välkomna här och [att dennes beteende] är oacceptabelt” (Sabrina). En annan framhåller 

att han skulle informera den studerande att hen kan bli anmäld ”till polisen [och] bli straffad 

enligt svensk lag å får böter betala om [hen] fortsätter prata så här” (Jurij). En tredje 

informant beskriver en likadan situation som hon själv varit med om och säger att efter att 

ha tillrättavisat eleven för dennes beteende, utnyttjade hon momentet för att prata med 

kursdeltagarna ”om ord, vad man säger, vad man får inte säga å så” (Rita). Av SVA-lärarnas 

svar framkommer att sådana konflikter sällan förekommer på den utbildningsnivån men att 

de omedelbart ingriper och förklarar för kursdeltagarna att man måste behandla varandra 

med respekt (Ingrid och Lennart).  

Det tredje antagna problemet som informanterna ställdes inför var: 

c. När en manlig kursdeltagare vägrar sitta och arbeta med sina kvinnliga kurskamrater, vad är din 

reaktion? 

Att döma av den starka känslomässiga reaktionen, som denna situation väckte hos de 

kvinnliga informanterna, är detta en angelägen fråga. En av informanterna säger att hon blir 

illa berörd, ”arg [i sådana situationer när] det handlar om jämlikheten å barn å kvinnor” 

(Rita). Den andra hävdar: ”Å då skulle jag nästan bli tokig, nästan bli tokig” (Ingrid). 

Förslagen på lösningar låter i stort sett likadana och de handlar om att förklara för 

kursdeltagarna att ”här i Sverige” är män och kvinnor jämställda och om att man måste 

”anpassa sig till svenska förhållandena” (Jurij).  

Den sista situationen som presenterades för lärarna var: 

d. Om kursdeltagarna uttrycker starka åsikter som säger emot de grundläggande värden som svenska 

samhället vilar på, vad är din reaktion?  

Eftersom vissa lärare bad mig att ge ett exempel, redogjorde jag fallet med SFI-vikarien som 

tagits upp i Inledningen. Jag förklarade också att situationer av sådant slag kan vara 

brådskande och kräva omedelbara beslut. Lärarnas svar visar en stor variationsbredd. En 
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informant föreslår att ta den diskussionen med eleven med avvikande åsikter senare om ”de 

andra blir illa berörda”, eftersom man måste utgå från ”kollektivet, inte från individen” och 

”vara rättvisa mot andra elever” (Sabrina). En annan skulle vilja få till ”en ökad diskussion” 

i frågan om att lärare ”påtvingar [människor från] andra kulturer, som kommer till Sverige, 

majoritetssamhällets normer” (Jurij). Ett förslag går ut på att använda ett ”milt auktoritärt 

sätt” och lösa situationen genom att påpeka att man kan ha en sådan åsikt, men ”konstatera 

att det inte är den åsikten som ska styra arbetet i rummet” (Ingrid). Övriga informanter 

hävdar ståndpunkten att kursdeltagarna måste ges möjlighet att uttrycka sina åsikter men 

samtidigt måste man markera att sådana uppfattningar inte är acceptabla (Lennart, Lena och 

Rita).  

 

 

 

6.6 Resultat av enkätundersökning 
 

Som tidigare omnämnts, kompletterades intervjuerna med en enkätundersökning, vars 

påståenden syftade till att utforska de deltagandes förhållningssätt till värdegrundsarbetet 

och dess praktiska tillämpning. Informanterna blev ombedda att ta ställning till fem olika 

påståenden och stryka under ett av de tre angivna svarsalternativ eller ange sitt eget. 

Enkätundersökningens resultat framgår av tabell 2 nedan, där endast de valda 

svarsalternativen visas. 

Som demonstreras i tabellen, besvarades första påståendet Värdegrundsarbetet är en viktig del av 

skolverksamheten och bör integreras i större utsträckning inom vuxenutbildningen med ”instämmer 

fullständigt” av samtliga. Beträffande nästa påstående Värdegrundsarbetet som bedrivs inom 

vuxenutbildningen nuförtiden är fullt tillräckligt går informanternas åsikter isär mellan tre angivna 

alternativ. Fyra av informanterna anser uppenbarligen att värdegrundsarbetet inom 

vuxenutbildningen är bristfälligt och väljer svarsalternativen ”instämmer delvis” (Sabrina, 

Ingrid och Lena) respektive ”instämmer inte alls” (Rita). Två av de tillfrågade lärarna väljer 

”eget alternativ”. En av dessa skriver att värdegrundsarbetet inom vuxenutbildningen 

”förändras över tid” (Jurij), ett svar som är svårt att bedöma som vare sig jakande eller 

nekande. Den andra skriver att ”det kan alltid bli mer och bättre” (Lennart), som kan tolkas 

som om arbetet inte är ”fullt tillräckligt.” När deltagarna, i detta fall, gavs möjlighet att 

muntligt komplettera sina svar, strök de under den nya rektorns betydelse. Denne hade 

bidragit till att en likabehandlingsgrupp bildats, att ett värdegrundsarbete initierats och 

börjat genomföras ”på ett kontinuerligt sätt”, som Ingrid uttryckte det.  

Angående påståendet Frågor beträffande genomförandet av värdegrundsarbetet diskuteras i arbetslaget 

är det endast en svarande som avviker från övriga. Medan en lärare påstår att det pågår en 

fortlöpande diskussion i arbetslaget kring värdegrundsfrågor, väljer övriga svarsalternativet 

”diskuteras ibland” (Sabrina, Rita, Ingrid, Lennart och Lena). De flesta poängterar 

muntligen att de kontinuerligt arbetar med värdegrundsrelaterade frågor och endast en SFI-

lärare hävdar att arbetet sker ”i mån av behov” (Sabrina). Som påpekats tidigare, har en 

deltagare ändrat sitt svarsalternativ till detta påstående, efter att ha intervjuats. Alternativet 

”arbetar tillfälligt” har bytts mot ”arbetar kontinuerligt” av Ingrid. Hon motiverar sitt nya 

val på följande sätt: ”Det här [’arbetar tillfälligt’] skulle jag ändra idag […].”  
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Det sista påståendet Jag har tillräcklig kompetens för att genomföra värdegrundsarbetet har besvarats 

av tre informanter med alternativet ”instämmer delvis” (Jurij, Ingrid, Lennart). Övriga 

svarar att de har ”tillräcklig kompetens” för att genomföra värdegrundsarbetet. Under 

samtalen kring enkätundersökningen ombads lärarna att förklara vad de menade när de 

valde alternativet ”instämmer delvis”. De har i det sammanhanget uttryckt önskemål om att 

antingen fortbildas i konflikthantering eller lyssna på föreläsningar om ”mänskliga 

rättigheter […] just från den pedagogiska infallsvinkeln”, som Lena väljer att formulera det.  

 
Tabell 2 Resultat av enkätundersökning 

 

1. Värdegrundsarbetet är en viktig del av skolverksamheten och bör integreras i större 

utsträckning inom vuxenutbildningen 

 
Sabrina Jurij Rita Ingrid Lennart Lena 

instämmer fullständigt + + + + + + 

2. Värdegrundsarbetet som bedrivs inom vuxenutbildningen nuförtiden är fullt tillräckligt 

eget svarsalternativ  +   +  

instämmer delvis +   +  + 

instämmer inte alls   +    

3. Frågor beträffande genomförandet av värdegrundsarbetet diskuteras i arbetslaget. 

diskuteras fortlöpande  +     

diskuteras ibland +  + + + + 

4. Jag arbetar med värdegrundsrelaterade frågor i min undervisning. 

arbetar kontinuerligt  + + + + + 

eget svarsalternativ +      

5. Jag har tillräcklig kompetens för att genomföra värdegrundsarbetet. 

instämmer fullständigt  + +   + 

instämmer delvis +   + +  

 
 
 

6.7 Analys av studiens resultat 
 
I det här avsnittet bearbetas studiens resultat med hänsyn tagen till, för det första, en teori 

om sociala attityder och, för det andra, de grundläggande värden som formuleras i 

Läroplanen för vuxenutbildningen 2012 samt, för det tredje, de yrkesetiska principer som 

uttrycks i Lärares yrkesetik (se avsnitt 1.2 och 1.3).  

 

I enlighet med den tillämpade teorin om sociala attityder (Krech, Crutchfield & Livson 

1969), var antagandet att lärarnas kunskaper om, och en positiv inställning till, 

värdegrundsarbetet skulle manifesteras i att de medvetet skulle integrera värdegrundsfrågor i 
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undervisningen. Analysen av SFI- och SVA-lärarnas definitioner av skolans värdegrund, 

jämfört med det som ges i vuxenutbildningens läroplan (se avsnitt 1.2), visar stora likheter, 

vilket talar för att lärarna har klara insikter om vad värdegrundsarbetet bör inrymma enligt 

styrdokumenten (attityders kognitiva komponent). 

 

Tidigare forskning (Krech, Crutchfield & Ballachey 1962; Krech, Crutchfield & Livson 

1969; Lifmark 2010) konstaterar att det finns ett samband mellan människors känslor och 

emotioner och deras handlingar (attityders affektiva och intentionella komponenter). Detta 

innebär att en positiv inställning till en viss företeelse brukar manifesteras i aktiva 

handlingar. 

Studiens resultat tyder på att de flesta informanter inte gärna beskriver sina attityder till 

värdegrundsuppdraget i termer av känslor. Av vissa lärares reaktioner att döma kan man 

dock dra slutsatsen att det känslomässiga engagemanget är mycket påtagligt för sådana 

frågor som jämställdhet mellan könen och demokratiska värderingar. De använder starka 

uttryck som talar för detta. En av dessa lärare uppger att denne, vid valet av läromedel, även 

tar hänsyn till värdegrunden. Övriga informanter ser på sitt förhållningssätt till 

värdegrundsuppdraget i ordalag av plikt eller egna principer.  

Vissa forskare (Zackari & Modigh 2000; Lindgren 2001) visar att värdegrundsarbetet inte är 

integrerat i skolans verksamhet och i den mån det förekommer, är det mestadels inriktat på 

konflikthantering eller konfliktlösning. Det påstås dessutom att det finns inslag av 

värderelativism i skolan på grund av globalisering och traditionsupplösning (Colnerud& 

Thornberg 2003; Zackari & Modigh 2000).  

Denna studies resultat bekräftar inte den bilden utan visar tvärtom att värdegrundsarbetet 

genomsyrar den vardagliga verksamheten. Enkätundersökningen tyder på att det 

kontinuerligt bedrivs på individuell nivå av de flesta informanter. Av deras berättelser 

framkommer att de utnyttjar varje tillfälle för att: 

 socialisera kursdeltagarna i samhällets grundläggande värden, 

 exponera dem för diskussioner kring svenska lagar och regler, demokratiska 

värderingar och normer, 

 främja öppenhet för skilda åsikter och därtill 

 vara ett gott föredöme för de studerande angående ett demokratiskt 

förhållningssätt.  

 

Informanternas skildringar tyder på att det finns brister i värdegrundsarbetet både på 

individuell nivå och på skolnivå. De hänvisar till vissa lärares ovilja att diskutera känsliga 

frågor med kursdeltagarna och avsaknaden av kontinuerliga samtal kring etiska ämnen i 

arbetslaget. Samtliga intervjuade understryker den nya rektorns positiva roll och 

engagemang för att både initiera och genomföra värdegrundsarbetet och dessutom bilda en 

likabehandlingsgrupp i skolan. Med hänsyn tagen till studiens resultat kan man påstå att 

antagandet om sammankopplingen mellan attityders kognitiva, affektiva och intentionella 

komponenter, tycks vara välgrundat.  

Ser man till facit av min granskning beträffande SFI- och SVA-lärarnas uppfattning om 

yrkesetik, kan man dra slutsatsen att den framför allt förknippas med: a) relationer till 
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kursdeltagarna och kollegorna, b) deras förhållningssätt till sitt yrke och c) den 

inlärningsmiljö som skapas i klassrummet. Vissa informanter anser att lärares 

samhällsuppdrag är viktigast av de uppdrag som staten ålägger dem.  

Beträffande yrkesetiska tvister visar resultatanalysen att diskrimineringen på grund av 

etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller den enskildes beteende som blivit ”för svenskt” 

samt upprätthållandet av hierarkier mellan olika folkgrupper, är de mest förekommande 

konflikter som SFI- och SVA-lärarna har att hantera.  Det kan röra sig om situationer där 

kursdeltagare uttrycker åsikter om vad som är rätt eller fel, beträffande relationer mellan 

könen eller homosexuellas rättigheter, som är oförenliga med skolans värdegrund. 

Dessutom förekommer tämligen ofta svårhanterliga situationer där anmälningsplikten ställs 

mot tystnadsplikten. 

Av lärarnas framställningar framkommer att de styrs både av sunt förnuft, känslor, plikter 

och principer vid konfliktlösningar med hänsyn tagen till situationen. Om det handlar om 

en kursdeltagare som diskrimineras av sina kurskamrater väljer lärarna den utsatta elevens 

sida. Om det handlar om en studerande som upplevs ta för mycket plats i klassrummet och 

kräver uppmärksamhet, brukar lärarna ta kollektivets sida. Om en individ eller hela 

kollektivet uttrycker åsikter som strider emot grundläggande värderingar som svenska 

samhället bygger på, försöker lärarna att förklara svenska lagar och regler för kursdeltagarna 

och att på det viset så småningom socialisera dem i svenska samhällets värderingar. Vid 

svårare situationer kan man behöva kontakta sin rektor som bland annat har befogenhet att 

utfärda relegeringsvarningar om så anses nödvändigt. De flesta informanter påpekar 

dessutom, att man måste vara medveten om den egna maktpositionen och auktoriteten som 

lärare.  

I det ovan beskrivna kan man tydligt skönja situationer som omfattas av de yrkesetiska 

principerna under blocket Eleven alltid i centrum i Lärares yrkesetik.  De säger bland annat att 

lärares uppgift är att behandla eleven ”som en individ och som en del av ett kollektiv”, att 

skapa en gynnsam inlärningsmiljö med respektfulla relationer till elever och vara lyhörd för 

deras åsikter samt att respektera deras integritet och privatliv och att ”skydda varje individ 

mot skada, kränkning och trakasserier” (Lärarnas Riksförbund 2011, s. 245). Det visar sig 

att lärarnas förhållningssätt präglas av viss kluvenhet: å ena sida måste de upprätthålla 

grundläggande demokratiska värderingar som svenska samhället vilar på och å andra sidan 

måste de vara öppna för andras åsikter, till och med, sådana som strider mot skolans 

värdegrund. Kravet på att behandla kursdeltagare som individer och som ett kollektiv kan 

också framkalla ett tvehågset förhållningssätt. Detta kan emellertid vara problematiskt och 

kräver en svår balansgång mellan att skydda den enskildes rättigheter och inte inkräkta på de 

andra kursdeltagarnas självbestämmanderätt. Som tidigare forskning visat (Colnerud 1995; 

Fjellström 2006), ställs läraren inför motstridiga uppgifter, vilket skapar villrådighet.  

En annan sorts konflikt som beskrivs av de intervjuade handlar om kollegial lojalitet. Enligt 

de yrkesetiska principerna i Lärares yrkesetik bör läraren inte bara vara lojal mot, och visa 

respekt för, sin kollega utan också ”påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta 

fall ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares 

yrkesetik vilar på” (Lärarnas Riksförbund 2011, ss. 246-247). Som framkommer av studiens 

resultat, kan kravet på kollegial lojalitet vara problematiskt i fall av en kollegas omoraliska 
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handlingar, missbruk eller kränkande behandling av kursdeltagare. Samtliga informanter 

hävdar att de omedelbart agerar i sådana fall genom att först prata med berörd kollega och 

om det inte hjälper, vända sig till sin rektor Samtidigt förklarar de att deras handlande skulle 

kunna påverkas av både deras relation till kollegan och dennes position i kollegiet. Colnerud 

(1995) påpekar i sin studie, att yrkesetiska konflikter som är knutna till kollegial lojalitet 

utgör ett allmängiltigt problem (1995, s. 169). 

Den yrkesetik som lärarfacken formulerat säger bl. a. att lärare bör ”hålla de yrkesetiska 
principerna levande genom att dels återkommande diskutera och bearbeta yrkesetiska 
ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår” 
(Lärarnas Riksförbund 2011, s. 247). Av den gjorda studien framgår dock följande 
omständigheter: 

 en viss avsaknad av diskussioner beträffande etiska frågor i arbetslaget, 

 en önskan att fortbildas i konflikthantering och 

 en antydd benägenhet att undvika att diskutera känsliga ämnen med sina kursdeltagare 
hos vissa lärare. 
 

Samma problem, med avsaknad av samtal beträffande etiska frågor med kollegor och elever, 

tas upp av vissa forskare (Colnerud 1995; Colnerud & Thornberg 2003; Fjellström 2006; 

Lifmark 2010). För att förklara fenomenet hänvisar dessa forskare till lärares framställningar 

av situationer där de senares personliga åsikter strider mot skolans grundläggande värden. 

Lärarna i deras studier visar dessutom att de väljer att avstå från integreringen av vissa 

frågor i undervisningen på grund av rädslan för konflikter med vissa grupper av elever som 

inte accepterar samhällets värderingar och att detta ”kan upplevas som uttryck för moraliskt 

tvivelaktig etnocentrism”, som Lifmark uttrycker det (2010, s. 288).  

 

 

 

7 Avslutande diskussion 

I det här kapitlet diskuteras uppsatsens metod och övergripande slutsatser med hänsyn 

tagen till tidigare forskning beträffande värdegrundsarbetet och hur lärares yrkesetik 

formuleras. Slutsatserna bygger på den teori om sociala attityder som presenterats ovan. 

Dessutom ges förslag angående potentiell framtida forskning inom området.  

 

 

 

7.1 Metoddiskussion  
 

Som nämnts i kapitlet Metod, betonar Kvale (1997) att kvalitativ forskning ämnar utforska 

och beskriva informanters upplevelser och förhållningssätt till ett visst socialt fenomen 

(1997, s. 54). Denna studies syfte är att belysa SFI- och SVA–lärares attityder till 

värdegrundsuppdraget och uppmärksamma deras berättelser om yrkesetiska konflikter. För 

ändamålet har jag valt att använda mig av halvstrukturerade intervjuer som kompletteras 

med enkätundersökning.  

Som påpekats tidigare, har kedjeurval av informanter tillämpats i studien, vilket bland annat 

resulterade i att de undersökta var såväl SVA- som SFI-lärare. Urvalet i studien fick även till 
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följd att tre informanter var medlemmar i skolans likabehandlingsgrupp, vilket i sig talar för 

ökade förutsättningar för en mer mångfacetterad bild av det undersökta fenomenet. Detta 

tillvägagångssätt har emellertid vissa avigsidor. För det första kan metoden resultera i att 

informanterna fått vetskap om andra som medverkat i undersökning, vilket strider mot 

kravet på konfidentialitet. För att uppväga denna nackdel använde jag mig av fingerade 

namn på deltagarna och valde dessutom bort att ange vilken studieväg de undervisade på, 

vilket omnämnts i avsnitt 5.5. För det andra kan kedjeurvalet skapa viss bias på grund av ett 

selektivt urval av informanter. Det kan hända att de lärare som rekommenderades av sina 

kollegor som potentiella informanter och som gett sytt samtycke att delta i undersökningen, 

varit mer insatta i frågor kring värdegrundsarbete än övriga.  Studiens resultat tyder dock 

inte på en tydlig skillnad i attityder till värdegrundsarbetet mellan medlemmarna och icke-

medlemmarna i likabehandlingsgruppen.  

Användningen av tematisering, kategorisering och tolkningar av informanternas utsagor 

som analysmetoder har hjälpt mig att strukturera det omfattande intervjumaterialet och 

skönja likheter och skillnader i de intervjuades svar.  

Beträffande studiens validitet och reliabilitet kan man hävda att intervjufrågorna 

konstruerades i enlighet med uppsatsens syfte och frågeställningar och kan användas i 

liknande undersökningar som handlar om samma sociala fenomen. Till studiens fördel kan 

man säga att tillämpningen av blandande metoder har gett mig en möjlighet att utforska 

lärarnas attityder ur olika aspekter. Eftersom innebörden i intervjufrågorna och påståendena 

i enkäterna i viss mån överlappar varandra, har jag fått tillfälle att jämföra informanternas 

svar, uppmärksamma eventuella oenigheter och kontrollera tillförlitlighet i de intervjuades 

utsagor, vilket varit till gagn för studien validitet. Halvstrukturerade intervjuer har gett ett 

utrymme för spontanitet och möjlighet att gå på djupet med ämnet, vilket jag försökte att 

utnyttja när behov fanns. Som påvisats i avsnitt 4.2, har jag konstruerat enkätformuläret i 

enlighet med Likerts attitydskala som den beskrivs av Krech, Crutchfield och Ballachey 

(1962, ss. 147-149), men valt bort att kvantifiera olika svarsalternativ, eftersom min avsikt 

har varit att åskådliggöra attityder, inte mäta dem. När informanterna valde 

medelalternativen såsom ”instämmer delvis”, ”diskuteras ibland”, ”arbetar tillfälligt”, bad 

jag dem om kompletterande svar, vilket gav en mer nyanserad bild av deras förhållningssätt 

till värdegrundsarbetet. För att skapa trovärdighet har jag eftersträvat att noggrant beskriva 

studiens varje steg och redovisa informanternas berättelser. De citat som använts i resultat- 

och analysdelen ger läsare möjlighet att själv tolka informanternas svar. 

I denna studie använde jag mig av en teori om sociala attityder som analysglasögon, genom 

vilka jag granskat lärarnas berättelser för att urskilja hur deras kunskaper och känslor 

påverkar beredskapen till handlande. Materialet från tidigare forskning har gett mig en 

möjlighet att hålla en viss distans till informanternas utsagor och på så sätt stävja en 

eventuell godtycklighet från min sida.  

Även om den här undersökningen visar att SFI- och SVA-lärarnas kunskaper och känslor, i 

relation till värdegrunden, tydligt manifesterar sig i integreringen av densamma i 

undervisningen, låter sig inte resultatet generaliseras. En av anledningarna till detta är 

studiens relativt begränsade omfattning.      
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7.2 Resultatdiskussion 
 

I det här avsnittet diskuteras de resultat som studien kommit fram till mot bakgrund av dess 

syfte att belysa SFI- och SVA–lärares attityder till integreringen av värdegrundsuppdraget 

och dessutom uppmärksamma deras berättelser om yrkesetiska konflikter som de erfarit i 

värdegrundsarbetet. 

 

Resultatet visar att lärarna ser med stort allvar på värdegrundsarbetet och ger uttryck för en 

positiv attityd till detsamma. Enligt deltagarna, utgör det en naturlig del av 

språkundervisningen. SFI-lärarna, med kursdeltagare på nybörjarnivå, åberopar följande 

hinder i arbetet med integreringen: kursdeltagarnas bristande språkkunskaper, lärarnas och 

de studerandes skilda förkunskaper och omöjligheten att fortlöpande anlita tolk. Det visar 

sig att värdegrundsarbetet kan brista på både individuell nivå och på skolnivå om det felas 

en villighet att diskutera känsliga etiska frågor i kollegiet. I sådana situationer är 

skolledningens positiva inställning till att initiera och organisera värdegrundsarbetet på ett 

systematiskt sätt av stor vikt. 

 

Vissa forskare (Zackari & Modigh 2000) hävdar att det föreligger värderelativism bland 

lärare på grund av globalisering, traditionsupplösning och ifrågasättande av skolans rätt till 

att upprätthålla grundläggande värden. Andra framhäver emellertid att det råder en viss 

förvirring bland lärare beträffande integreringen av värdegrunden i undervisningen, men att 

detta inte innebär relativism dvs. ”att allt skulle vara acceptabelt” (Colnerud & Thornberg 

2003, ss. 23-24).  

 

Efter analysen av intervjuerna kan man inte med säkerhet slå fast att det förekommer 

värderelativism inom vuxenutbildningen, dvs. ”inget värde betraktas som universellt och 

obundet av tid” (Colnerud 2003, s. 23). Liksom Colnerud och Thornberg kan man 

emellertid hävda att vissa informanter visar spår av kluvenhet beträffande om det är 

berättigat att påtvinga samhällets värderingar på människor från andra kulturer. Av lärarnas 

utsagor kan man sluta sig till att de står bakom vuxenutbildningens värdegrund, såsom alla 

människors lika värde och möjligheter, vilket snarare står i samklang med ett universalistiskt 

perspektiv som bygger på ”att varje människa, inkluderande en själv, är värdefull i sig själv 

och måste behandlas så” (Colnerud & Thornberg s. 24). 

 

Diskussionen om yrkesetiska konflikter i denna studie görs mot bakgrund av yrkesetiska 
principer som är formulerade i lärarfackens skrift Lärares yrkesetik (se avsnitt 1.3). Som 
påpekas av Fjellström (2006), omfattas lärares mellanmänskliga relationer av yrkesetiska 
principer men de behöver optimeras, rangordnas och ges i form av tydliga regleringar. 
Avsaknaden av specificerade yrkesetiska principer, tydligt formulerade mål och rangordning 
vid normkonflikter, kan generera ambivalens i lärares yrkesetiska praktik (Colnerud 1995; 
Fjellström 2006). 

Studiens resultat beträffande de mest förekommande konflikterna inom vuxenutbildningen 
harmonierar med annan forskning (Colnerud 1995) som också visar att konflikter i skolan 
för det mesta rör sig om lärares grundläggande plikter: plikten att skydda elever mot skada, 
att tala sanning och tystnadsplikten. Därtill uppstår de på grund av kollisionen mellan 
elevers självbestämmanderätt och skolans systemnormer, likhetsprincipen och 
behovsprincipen (Colnerud 1995, s. 130). 
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Studiens resultatanalys tyder på att en av de vanligaste typerna av dilemman, som beskrivs 

av SFI- och SVA-lärarnas, berör lärarnas förhållanden till kursdeltagarna och de studerandes 

relationer till varandra. Ett exempel på en sådan handlar om upprätthållandet av 

tystnadsplikten, som läraren åläggs enligt lag. Det framgår att dispyter som tvingar läraren 

att gå vidare med känslig information till rektor, kan vara särskilt svårhanterliga i det 

avseendet. 

 

Ett annat exempel handlar om situationer där läraren ställs inför valet att tillgodose en 

specifik individs behov eller hela kollektivets, dvs. behovsprincipen står i strid med 

likhetsprincipen. I Lärares yrkesetik kan man läsa att lärare ”måste finna en balans mellan att 

se eleverna som individer och som ett kollektiv” (Lärarnas Riksförbund 2011, s. 245). 

Studiens resultatanalys tyder på att lärarna föredrar att fördela tiden lika mellan alla 

kursdeltagare i enlighet med likhetsprincipens krav. 

 

I relationerna mellan kursdeltagare utgör ojämlika maktförhållanden mellan olika 

folkgrupper och mellan män och kvinnor en grogrund för diskriminering, kränkning och 

utestängning av vissa studerande. Lärarens plikt är att upprätthålla skolans värdegrund och 

tillrättavisa individer utan att begränsa deras självbestämmanderätt i frågor som kan handla 

om deras åsikts- eller religionsfrihet. Enligt Lärares yrkesetik förbinder sig lärare att ”alltid 

bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot 

skada, kränkning och trakasserier” (Lärarnas Riksförbund 2011, s. 245). Liksom tidigare 

forskning (Colnerud 1995; Englund 2000) tyder denna studie på att demokratiska värden är 

överordnade demokratiska rättigheter och att autonomiprincipen slutar gälla i situationer 

där en individs självbestämmanderätt inkräktar på en annans rätt att bestämma själv. Av 

lärarnas berättelser framgår att de väljer att visa solidaritet med de kursdeltagare som är 

kränkta och utsatta. 

 

Som annan forskning (Colnerud 1995) pekar på, visar även min undersökning att konflikter 

som rör sig om kollegial lojalitet kan vara känsliga. I Lärares yrkesetik står att lärare måste 

”visa god kollegialitet” men samtidigt påpekas att denne, som det heter, ”ingriper om en 

kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter” (Lärarnas 

Riksförbund 2011, s. 246). Enligt de intervjuade lärarna innebär kollegial lojalitet att 

respektera kollegan, inte fara med skvaller om denne, men inte heller skyla över dennes 

eventuella omoraliska handlingar eller missbruk. Samtliga informanter påstår att de 

omedelbart skulle ingripa om de skulle se en kollega behandla en kursdeltagare på ett 

kränkande sätt. Samtidigt hävdar de flesta att deras agerande skulle påverkas av den egna 

relationen till kollegan respektive av dennes position i kollegiet.  

Liksom Skolverket (2009) betonar vissa forskare (Eek-Karlsson & Elmeroth 2013, ss. 131-

133) vikten av ett normkritiskt perspektiv för att gripa tag i den dolda diskrimineringen och 

få lärare och elever att kritiskt granska stereotyper som finns i samhället, resonera kring 

bakomliggande värderingar och förgivettagna sanningar samt utmana normer.  

Av lärarnas berättelser framkommer att de försöker att vara medvetna om den egna 

maktpositionen och de konsekvenser som deras ord och förhållningssätt kan föra med sig 

för kursdeltagare, som kommer från länder där, till exempel, en lärare befinner sig högst i 

hierarkin och utgör en verklig auktoritet i samhället. Såväl SFI- som SVA-lärarna betonar 
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vikten av att handla på ett demokratiskt sätt och att inte utsätta människor, som redan 

befinner sig i en utsatt position, för diskriminering. 

I enlighet med Lärares yrkesetik bör lärare ”hålla de yrkesetiska principerna levande genom 

att dels återkommande diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels 

ta upp de konflikter av etisk innebörd som uppstår” (Lärarnas Riksförbund 2011, s. 247). 

Studiens resultat antyder att det finns en uttalad efterfrågan i kollegiet att regelbundet få 

möjlighet att diskutera känsliga etiska frågor och att fortbildas i konflikthantering. Tidigare 

forskning (Colnerud 1995; Colnerud & Thornberg 2003; Fjellström 2006) visar att det kan 

föreligga en viss rädsla hos lärare att avhandla känsliga etiska frågor såväl med sina kollegor 

som med kursdeltagare. 

 

Avslutningsvis kan man betona att trots en viss skillnad i attityder mellan informanterna, 

visar min undersökning att det inte finns belägg för påståendet, som återfunnits i tidigare 

forskning (Zackari & Modigh 2000) och i massmedia om att det figurerar någon form av 

värderelativism inom skolväsendet (se Inledningen). Studien tyder på att SFI-och SVA-lärarna 

har ambitionen att medvetet integrera värdegrundsarbetet i språkundervisningen, att visa 

öppenhet för kursdeltagarnas åsikter och att skapa en trygg inlärningsmiljö i skolan, bland 

annat med målet at ge de studerande en likvärdig utbildning.  

 

 

 

7.3 Förslag om framtida forskning 
 

Spörsmålet som berör lärares yrkesetiska relationer till sina kollegor inom 

vuxenutbildningen, har endast skisserats i denna studie och kan utgöra en uppmaning till 

framtida forskning. Kollegiala relationer är komplicerade och, som lärarna i den här 

granskningen påpekat, kan vara känsliga att diskutera i ett arbetslag Det verkar som om det 

finns någon form av konflikträdsla i kollegiet, vilket resulterar i att ingen vågar prata om 

känsliga ämnen såsom sina relationer med kollegor. Som tidigare poängterats blev 

informanterna ombedda att ta ställning till vissa etiska konflikter, varav en av dem var: Om 

du anser att din kollega behandlar kursdeltagarna respektlöst och oprofessionellt, hur skulle du agera och 

varför? Trots de intervjuades samstämmighet i sina svar på frågan, tyder ändå deras 

överväganden, vad gäller ingripande, på en viss ambivalens beroende på vilken kollega det 

var tal om.  

Det skulle följaktligen vara intressant att utforska lärares attityd till kollegial lojalitet som 

yrkesetisk norm. Vilka etiska tvister kan uppkomma och under vilka omständigheter får 

man bryta mot den sociala normen? 

 

 

 

 

 



39 

: 

 
 
 

Referenslitteratur 

Brusewitz, Martin. (2015). Men skolan kan inte bara lägga sig platt på rygg. Helsingborgs  
                Dagblad. [2015-02-26]. 
http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/02/26/skolan-kan-inte-bara-lagga-sig-platt-pa-
rygg/ (Hämtad 2015-04-04). 

Colnerud, Gunnel. (2004). Aristoteles och läraretiken. I Bengtsson, J. (red.) Utmaningar i  
                filosofisk pedagogik. Lund: Studentlitteratur.  

Colnerud, Gunnel & Thornberg, Robert. (2003). Värdepedagogik i internationell belysning.  
                Stockholm: Statens skolverk. 

Collste, Göran. (2013). Inledning till etiken.  Lund: Studentlitteratur AB. 

Dworkin, Ronald. (1999). En fråga om jämlikhet – Rättsfilosofiska uppsatser. Göteborg: Daidalos  
                AB. 
Eek-Karlsson, Lotta & Elmeroth, Elisabeth. (2013). Ett normkritiskt perspektiv. I  
                Elmeroth, E. (red.). Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete. Lund: 
                Studentlitteratur AB. 

Englund, Thomas. (2000). Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella  
                förutsättningar. Stockholm: Skolverket. 

Fjellström, Roger. (2006). Lärares yrkesetik. Lund: Studentlitteratur. 

Forskningsetiska nämnden. (2013). Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten  
                  vid Högskolan Dalarna.  Högskolan Dalarna. 

Holme, Idar M. & Solvang; Bernt K. (1995). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa  
                  metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Krech, David, Crutchfield, Richard S. & Ballachey, Egerton L. (1962). Individual in society – a  
                  textbook of social psychology. Tokyo: Kögakusha Company, Ltd. 

Krech, David, Crutchfield, Richard S. & Livson, Norman. (1969). Elements of psychology  
                 (second edition). New York: Alfred A. Knopf. 

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Ingvar, Martin, Sturmark Christer & Wikforss, Åsa. (2015). Den postmoderna   
                   sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund. Dagens  
                   Nyheter. [2015-03-22].  

http://www.dn.se/debatt/den-postmoderna-sanningsrelativismen-leder-oss-ner-i-en-
antiintellektuell-avgrund/(Hämtad 2015-04-04). 
 
Lifmark, David. (2010). Emotioner och värdegrundsarbete: om lärare, fostran och elever i en  
                  mångkulturell skola. [Elektronisk] Umeå: Umeå universitet. 

Lindgren, Joakim. (2001). Värdegrund i teori och praktik. Umeå universitetet:  
                  Värdegrundscentrum. 

Lärarnas Riksförbund. (2011). Lärarboken 2011/2012. Läroplaner, skollagen, policydokument.  
                 Stockholm: Lärarnas Riksförbund.  

Nationalencyklopedin [NE]. (1990). (band 2). Attityd. Höganäs: Bra Böcker AB. 

Nationalencyklopedin [NE]. (1991). (band 5). Diskriminering. Höganäs: Bra Böcker AB. 

Nationalencyklopedin [NE]. (1994). (band 13). Moral. Höganäs: Bra Böcker AB. 

http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/02/26/skolan-kan-inte-bara-lagga-sig-platt-pa-rygg/
http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/02/26/skolan-kan-inte-bara-lagga-sig-platt-pa-rygg/
http://www.dn.se/debatt/den-postmoderna-sanningsrelativismen-leder-oss-ner-i-en-antiintellektuell-avgrund/(Hämtad
http://www.dn.se/debatt/den-postmoderna-sanningsrelativismen-leder-oss-ner-i-en-antiintellektuell-avgrund/(Hämtad


40 

: 

 
 
 

Nationalencyklopedins ordbok [NE]. (1996). (band 2). Kategori. Höganäs: Bra Böcker AB. 

Nordstedts svenska ordbok. (1992). Värde. Oslo: Norstedts förlag. 

Skolverket (2009). Trakasserad, diskriminerad, kränkt? Barns, elevers, studerandes uppfattningar om  
                  diskriminering och trakasserier. Stockholm: Skolverket och Fritzes. 

Skolverket (2012). Läroplan för vuxenutbildningen 2012. Västerås: Edita. 

SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag. 

SFS 2010:800 Skollag.  

Thornberg, Robert. (2004). Att skilja på etik och etikett – den domänteoretiska forskningen. 
              I Colnerud, G. (red.). Skolans moraliska och demokratiska praktik. Linköping:  
              Linköpings universitet. 

Zackari, Gunilla & Modigh, Fredrik. (2000). Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i  
             skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

: 

 
 
 

Bilaga 1 
 

Informationsbrev till lärare 

                          
 
Intervju för examensarbete 
 
Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka attityder, som finns hos lärare 
i svenska för invandrare (SFI) och svenska som andraspråk (SVA) inom vuxenutbildningen, 
till integreringen av värdegrundsarbetet. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om SFI- 
och SVA-lärares attityder till integreringen av värdegrundsrelaterad undervisning 
inom vuxenutbildningen. 
 
Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med lärare. Jag 
genomför denna undersökning därför att jag, som blivande lärare, är intresserad av att ta 
reda på SFI- och SVA-lärares inställning till det värdegrundsuppdraget som de åläggs av 
staten och på de svårigheter som de möter vid integreringen av värdegrundsrelaterad 
undervisning och hur de löser yrkesetiska konflikter som de kommer i 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 16 eller 17, de kommer att ske i skolan 
(eller annan överenskommen plats) och tar ungefär 30 minuter.  
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skola kommer att 
namnges i redovisningen av uppgiften. Samtalet behöver spelas in för att materialet ska bli 
lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas så snart examensarbetet är 
godkänt.  

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
deltagandet utan närmare motivering.             
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 

 
Liubov Gustafsson                   Handledare: Jenny Rosen 
            
Genom att skriva din namnteckning nedan anger du ditt deltagande i 
undersökningen.  
Skicka detta dokument till ovanstående mailadress senast 15/04 2015. 
 
Namnteckning  Namnförtydligande mailadress/telefonnummer 

 
 

 



42 

: 

 
 
 

 
Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

1. Tycker du att värdegrundsarbetet bör ges ett större utrymme inom vuxenutbildningen? 

2. Hur skulle du vilja definiera vuxenutbildningens värdegrund?  

3. Hur förhåller du dig till att tillämpa värdegrundrelaterade frågor i undervisningen? 

4. Vilka faktorer anser du försvårar tillämpningen av värdegrundrelaterade frågor inom 

vuxenutbildningen? 

5. Hur skulle du definiera vad yrkesetik för lärare innebär? 

6. Vilka yrkesetiska konflikter kan uppstå när SFI- och SVA-lärare bedriver 

värdegrundsarbetet? 

7. Kan du beskriva en av de konflikter som du varit med? 

8. Vad styrs du av när du försöker lösa en konflikt som rör sig om skolans värdegrund? 

Exempel: 

a. Om du anser att din kollega behandlar kursdeltagarna respektlöst och oprofessionellt, hur 

skulle du agera och varför? 

b. Om du ser att en kursdeltagare uppträder kränkande gentemot sin kurskamrat, vad gör 

du i den situationen? 

c. När en manlig kursdeltagare vägrar sitta och arbeta med sina kvinnliga kurskamrater, vad 

är din reaktion? 

d. Om kursdeltagarna uttrycker starka åsikter som säger emot de grundläggande värden som 

svenska samhället vilar på, vad är din reaktion? (fall med förintelsen i DN) 
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Bilaga 3: Enkätundersökning 

Namn: 

Yrke: 

Ta ställning till följande påståenden: 

Stryk under ett svarsalternativ eller ge ditt eget svar. 

1. Värdegrundsarbetet är en viktig del av skolverksamheten och bör integreras i större 
utsträckning inom vuxenutbildningen. 

a. instämmer fullständigt 

b. instämmer delvis 

c. instämmer inte alls 

d. eget svarsalternativ 

2. Värdegrundsarbetet som bedrivs inom vuxenutbildningen nuförtiden är fullt 
tillräckligt. 

a. instämmer fullständigt 

b. instämmer delvis 

c. instämmer inte alls 

d. eget svarsalternativ 

3. Frågor beträffande genomförandet av värdegrundsarbetet diskuteras i arbetslaget.  

a. diskuteras fortlöpande 

b. diskuteras ibland 

c. diskuteras inte  

d. eget svarsalternativ 

4. Jag arbetar med värdegrundsrelaterade frågor i min undervisning. 

a. arbetar kontinuerligt  

b. arbetar tillfälligt 

c. arbetar inte 

d. eget svarsalternativ 

5. Jag har tillräcklig kompetens för att genomföra värdegrundsarbetet. 

a. instämmer fullständigt 

b. instämmer delvis 

c. instämmer inte alls 

d. eget svarsalternativ 
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Bilaga 4 

Transkriptionsnyckel 

Följande transkriptionskategorier används i denna studies transkription: 

 två punkter markerar korta pauser och tre punkter anger långa pauser; 

 mina anmärkningar återges inom runda parenteser, t.ex. (suck); 

 hakparenteser med tre punkter i dem innehåller ord och fraser som 

utelämnats […] eller mina egna ord i mitten av ett citat [elever]; 

 intonationen markeras med komma, punkt, frågetecken i slutet av satser. 

 
 


