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Sammanfattning 

I det här arbetet har jag genom en enkätundersökning försökt att finna elever som kan säga att 

de har en egen värdering. Jag ville genom att intervjua dessa elever, se hur de upplever att 

skolan arbetar med värderingar, och hur de upplever sin situation i skolan. Resultatet visar att 

det är väldigt få elever som överhuvudtaget kan säga att de har en egen värdering. De som säger 

sig ha en egen värdering, upplever att det inte är något som man jobbar med i skolan, utan det 

sker hemma. Jag har också jämfört med tidigare forskning om detta, och sett att resultatet är 

liknande nu som då, trots nya direktiv i nuvarande läroplan. 
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Bakgrund 

Det är tre händelser, den första för ungefär tio år sedan, som ligger till grund för att jag valt just 

det här ämnet för min uppsats. Alla tre händelserna handlar om just elevers värderingar eller 

åsikter i skolmiljön. 

 

Då min äldsta son gick på mellanstadiet för ungefär tio år sedan, skulle skolan där han gick 

renoveras och byggas ut. Det tog lång tid innan byggstart, och den sista stora frågan som skulle 

lösas var om slöjdsalens vara eller inte vara. Det första alternativet var att slöjdsalen skulle vara 

kvar men den måste då genomgå en renovering, men i budgeten fanns det bara utrymme för en 

väldigt enkel maskinpark. Det andra alternativet var att eleverna skulle bussas till en närlig-

gande skola, med en relativt nyrustad slöjdsal, och en bra maskinpark. Det andra alternativet 

skulle naturligtvis medföra att man kunde göra mer avancerade arbeten. 

 

Naturligtvis diskuterades det mycket på skolan och i hemmen om vilket alternativ som var det 

bästa. Det som vår son sa hemma om hur eleverna tyckte i den här frågan, var att de absolut 

ville åka till den större slöjdsalen. Beslut fattades i skolstyrelsen att så skulle ske, och det skulle 

ske med omedelbar verkan. 

 

När bussen kom till skolan för att hämta eleverna för den första slöjdresan, så fanns det en liten 

grupp föräldrar som övertalade dessa om att inte åka. De ansåg att fel beslut hade fattats och 

ville genomföra en vild strejk. Den gången fick bussen åka därifrån utan elever. 

 

Den andra händelsen inträffade under en praktikperiod en höst. En fråga som kom upp på 

lärarkonferensen en eftermiddag var hur årets luciafirande skulle gå till. Problemet var att ett 

litet antal elever kom från familjer som tillhörde Jehovas Vittnen. Dessa elever ville inte delta i 

luciafirandet. Alltså måste någon lärare ställa upp och ha alternativ undervisning med dessa, 

medan de andra hade sitt luciafirande. Det blev en diskussion om skolan behövde ställa upp på 

sådant. Det var i alla fall ingen lärare som ställde upp frivilligt. Jag som satt med kände mig för 

färsk för att gå in i diskussionen och ha en annan åsikt om hur man skulle ha kunnat utnyttja 

situationen, och kanske kunnat prata om olika värderingar i skolan. 

 

Under en annan praktikperiod berättade en lärare för mig om en lektion som hon hade haft. Hon 

hade tagit upp om hur den vetenskapliga synen på universums uppkomst är. Hon hade berättat 

 4



 

om universums uppkomst genom Big Bang. Hon hade också berättat om livets uppkomst och 

utveckling. Under lektionen såg hon att en elev såg mycket undrande ut. Eleven själv sa inget, 

och läraren visste inte hur hon skulle gå tillväga om hon skulle fråga henne. Hon var rädd för att 

eleven skulle vara tvungen att berätta om hon hade en annan tro. Kanske hon hade med sig 

skapelseberättelsen som den enda sanna teorin om hur allting kom till en gång. 

 

Det som jag har tänkt på allt sedan den första händelsen är om eleverna själva märker att deras 

värdering inte är den samma som den som finns i skolan. Vet eleverna om att de har en egen 

värdering? 

 

Syfte 

Alla människor har någon form av en personlig livsåskådning. Alla kan däremot inte redogöra 

för den. En livsåskådning består av flera delar, varav en del är värderingarna. Att ta fram och 

belysa olika värderingar, och ge eleverna möjlighet till att ta ställning, är en av skolans upp-

gifter. Mitt syfte med den här uppsatsen, är att utifrån eleverna se hur skolan kan arbeta med 

dessa frågor, och hur eleverna kan uppleva sin situation med egna värderingar i skolan. 

 

Begrepp 

Ordet värdering är ett centralt begrepp i min uppsats, och jag vill därför ge det en definition. 

 

Värdering handlingen att sätta ett värde på något eller resultatet att utföra en 

sådan handling. Resultatet har i allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt eller en 

uppfattning. Inte sällan betecknas en uppfattning som en värdering för att antyda 

att den är subjektiv eller personligt präglad, … (Nationalencyklopedin 1996 

tjugonde bandet sid 117) 

 

Jag förklarade skillnaden mellan uppfattning, åsikt och värdering i klassen innan de fick fylla i 

enkätundersökningen, på följande vis: Man kan ha en uppfattning om mat, om hur den smakar, 

men som inte påverkar hur mycket man äter av den maträtten. Om man däremot har en åsikt om 

maten så påverkar det hur mycket man lägger upp av den rätten, på sin tallrik. En värdering 

däremot, som t ex att djur inte behandlas väl på våra jordbruk, medför att man antagligen inte 

äter kött, en handling som grundas på min värdering. 

 

 5



 

Metoden 

”Både intervjuer och enkäter, d.v.s. frågeformulär, är tekniker för att samla infor-

mation som bygger på frågor. …… Med intervjuer menar man vanligen sådana som 

är personliga i den meningen att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför 

intervjun.” (Patel & Davidsson 1991 sid 60) 

 

Min avsikt var att intervjua ett antal elever som har erfarenhet av att ha en egen värdering/åsikt 

med sig till skolan. Att jag valt att intervjua beror på att jag tycker att ämnet är så pass svårt så 

att det antagligen behövs följdfrågor för att komma fram till ett svar. Enda möjligheten som jag 

ser det är då att träffas personligen, och bygga upp ett resonemang så vi kommer verkligheten så 

nära som möjligt. Det finns naturligtvis en risk att jag påverkar svaren med mina följdfrågor, 

men utan dessa tror jag inte det hade varit möjligt att få något resultat alls från min undersök-

ning. Jag menar därför att det är bättre att genomföra undersökningen på det här sättet, och få ett 

resultat att diskutera omkring. 

 

Jag genomförde en enkätundersökning i tre sjätteklasser, på tre olika skolor, med sammanlagt 

sextioen elever. Syftet med enkäten var att göra ett urval av elever att intervjua mer ingående 

om deras värderingar och upplevelser i skolan. De fick svara på frågor som: Tycker du att du 

har en egen värdering? Har du någon gång mött något som har sagt emot din värdering? 

Upplever du att du är ensam i klassen om din värdering? Det fanns också möjlighet att kort 

beskriva vad deras värdering handlade om, på enkäten. 

 

Innan de fick svara på enkäten så berättade jag om anledningen till att jag ville göra den här 

undersökningen. Jag gav också en definition av ordet värdering. De fick också veta att de 

svarade anonymt på den här undersökningen. Det fanns en talong med en siffra på där de fick 

skriva sitt namn. Samma siffra fanns på själva enkätsvaret. Talongen klipptes av och lämnades 

på skolan, så jag med hjälp av siffran kunde träffa de elever som jag ville intervjua. Det enda de 

visste någon dag i förväg, var att jag skulle komma och göra en undersökning i deras klass, men 

de visste inte vad den gick ut på. 

 

Med dessa förutsättningar fick jag svar från minst en elev i varje klass, som svarade klart att de 

hade en egen värdering. Dessa elever upplevde också att de var ensam om sin värdering i sin 

klass. De hade också tagit möjligheten att försöka förklara vad det var för en värdering. Jag 
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valde att göra en intervju med tre elever, där jag hoppades kunna få mer ingående svar om deras 

värderingar och upplevelser i skolan. 

 

Jag träffade dessa elever på deras egen skola. Intervjun ville jag få så naturlig som möjligt, så 

jag uteslöt att spela in dessa på band. Jag skrev ner svaren istället och när vi var färdig med 

intervjun så läste vi tillsammans igenom vad jag skrivit så vi var överens om vad som sagts. 

 

Tidigare forskning 

En mycket omfattande undersökning om barns tankar genomfördes från slutet på 60-talet till 

början på 80-talet. Resultatet finns beskrivet i boken ”Barns tankar om livet” av Sven G 

Hartman. Mycket av den forskning om barn som fanns tidigare, har uteslutande handlat om hur 

barn tänker, men enligt Hartman bör man också studera vad barn tänker för att nå kunskap om 

hela barnet. Hela materialet utgörs av sju undersökningar. De är insamlade vid flera olika 

tillfällen med olika undersökningsgrupper, och skilda metoder. De olika metoderna som 

använts är enkätundersökningar, observationer, lärarskattningar, projektiva uppgifter i anslut-

ning till bilder, intervjuer, satskompletteringar och uppsatsskrivning under givna rubriker. 

Anledningen till att olika metoder har använts är att alla har olika svagheter och felkällor. 

Genom att använda olika metoder hoppas man att de skall komplettera varandra, och att dess 

svagheter skall ta ut varandra. 

 

En viktig kunskap som den här forskningen gett, är att själva mognadsförloppet hos människan 

förutsätter ett ständigt pågående ifrågasättande. Hartman konstaterar att en stor del av det barn 

tänker, rör livsfrågor. Hartman använder i boken följande definition på ordet livsfråga. 

 

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i 

allmänhet. När man möter en livsfråga hos en person är den ett uttryck för ett 

behov att bearbeta och formulera upplevelser av omgivningen och av den egna 

personligheten i förhållande till den och till tillvaron i stort. (Sven G Hartman 1986 

sid 43) 

 

Hartmans forskning visar att barns tankar rör livsfrågor i stor utsträckning, och det i sin tur är ett 

uttryck för ett behov att bearbeta och formulera upplevelser. Det ämne som Hartman främst 

menar skulle kunna innehålla livsfrågor i skolan, är religionsämnet. När de här undersökning-
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arna genomfördes, arbetade skolan efter läroplanerna Lgr 62 och senare efter Lgr 69. Hur 

kristendomskunskap, som det hette i Lgr 62, skulle behandlas i skolan beskrivs på följande sätt: 

 

Genom det stoff som behandlas aktualiseras frågor, som rör elevernas egen in-

ställning. Normer och livsideal, som är av betydelse för deras personliga utveck-

ling och som fostrar till sanningssökande och livsallvar, kan härigenom förmedlas. 

(Lgr 62 sid 221 citat efter Hartman) 

 

Det var med andra ord skolan och dess läroböcker som skulle ligga till grund för frågor som rör 

eleverna. Formen som man skulle arbeta efter var förmedling av kunskap. Elevernas behov av 

att bearbeta och framför allt formulera sina upplevelser fanns inte alls med. 

 

Den läroplan som kom sedan, Lgr 69 hade sin målformulering för religionsundervisningen. 

 

Undervisningen i religionskunskap har till uppgift att orientera eleverna om de 

bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik och om huvud-

dragen av kristendomens historia och samfundsformer. Den skall orientera om 

övriga religioner, deras heliga skrifter, tro, etik och samfundsformer. (Lgr 69 sid 

175 citat efter Hartman) 

 

Inte heller i den här läroplanen finns det med något om elevernas behov av att bearbeta och 

formulera upplevelser. 

 

Den del av undersökningen som skulle belysa barns människosyn genomfördes med enkät-

frågor och uppsatsskrivande. För det fria skrivandet fanns ett tema, ”Vad är en människa”. 

Mycket av det som barnen då skrev berörde människans uppbyggnad med blodomlopp, nerv-

trådar osv. Vad de däremot hade mycket svårt med var att formulera sin tro på och om män-

niskan. ”Det verkade som de inte hade fått någon hjälp med den saken i skolan.” (Sven G 

Hartman 1986 sid 241) Det är kanske inte så förvånande att Hartman drar den slutsatsen, med 

tanke på vad läroplanerna sa om t ex religionsundervisningen, för den tid som undersökning-

arna genomfördes. 
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Man kan ju naturligtvis säga att det blir för abstrakt för barn att behandla den delen av män-

niskan som undersökningen avsåg att behandla. Vissa forskare anser att barns förmåga att tolka 

dessa begrepp som behövs är bristfällig ända upp till 12-13 årsåldern. 

 

Barn måste få krypa innan de går, också när det gäller begreppsinlärning. En 

ofullständig förståelse av ett begrepp på livsåskådningsområdet är inte detsamma 

som en felaktig. Om man ser det ur vuxenperspektiv kan visserligen barns be-

greppsförståelse tyckas vara ofullständig. Men begreppen fungerar ändå i sitt 

sammanhang, d.v.s. som nödvändiga om än något ”bristfälliga” instrument i bar-

nens eget tänkande. Det viktigaste med barnens ofullständiga begreppsförståelse 

är inte att den är ofullkomlig, utan att den är ofullbordad. Den är precis som 

barnen själva - på gott och ont - stadd i utveckling. (Sven G Hartman 1986 sid 260) 

 

Begreppen fungerar alltså enligt Hartman som instrument i barns tänkande. Barns tänkande rör 

i stor utsträckning livsfrågor. Livsfrågor är ett tecken på ett behov att bearbeta och formulera 

upplevelser. Om man ser på läroplanen som kom efter det att den här undersökningen hade 

genomförts, Lgr 80, så kan man se att livsfrågor tas upp. ”Skolan skall vara öppen för att 

skiljaktiga värderingar och åsikter framförs och hävda betydelsen av ett personligt engagemang 

…” (Lgr 80 sid 15 citat efter Hartman) Eleven skall stå i centrum. ”Undervisningen skall utgå 

från och anknytas till elevernas egna erfarenheter …” (Lgr 80 sid 127 citat efter Hartman) Att 

utgå från eleven var av stor betydelse och syns i vad undervisningen anses ska innehålla i de 

olika stadierna. ”Lågstadiet. Frågor kring tingen, livet och döden, föranledda av barnens egna 

funderingar. Frågor som rör respekten för allt levande och människors förhållningssätt till och 

ansvar för naturen. Mellanstadiet. Några vanliga teorier trosföreställningar som belyser livets 

uppkomst. Frågor om döden föranledda av barnens funderingar.” (Lgr 80 sid 117 citat efter 

Hartman) 

 

Hartman ansåg att skolan inte hade gett den hjälp eleverna behövde för att ha ord och begrepp 

att förklara mer en abstrakt sida av sin människosyn. Lgr 80, som kom senare ger i sina an-

visningar om hur livsfrågor, värderingar och åsikter skall finnas med i undervisningen, hopp 

om att eleverna skall få den hjälp som Hartman efterlyser. 
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Resultat av intervjun 

Jag försökte att utforma intervjuerna som ett samtal, för att få det så naturligt som möjligt. 

Frågorna som jag hade, ställde jag så lika som möjligt till var och en av eleverna. Ordningen 

blev kanske inte alltid densamma, för svaren kunde ofta sväva ut, så vi naturligt kom in på en 

annan fråga. Här kommer jag att återge frågorna, och efter varje fråga också ge det viktigaste i 

varje elevs svar. 

 

Fråga 1: Hur upplevde du att det var att svara på den här enkäten? Tyckte du att det kändes 

meningsfullt? 

 

Elev 1 sa att jag ville svara, det kändes skönt att få skriva om det här för det känns viktigt för 

mig. Det var också bra att få skriva ner det, för då hinner man tänka efter lite. 

 

Elev 2 tyckte att det var viktigt att få skriva det som man ofta går och tänker på. Bra också att 

veta att någon läser igenom det som man skrivit och bryr sig om det. Det mesta i skolan går ju 

annars ut på att skriva svar som någon redan har bestämt ett svar på. 

 

Elev 3 tyckte att det kändes meningsfullt, men det var svårt med så kort tid. Det hade varit bättre 

att få tänka någon dag innan. Det kändes ändå nyttigt att tänka igenom om man har några 

värderingar. 

 

Fråga 2: Om jag hade ställt mina frågor i klassen och ni skulle ha svarat inför hela klassen, 

hade du då sagt allt det som du nu har skrivit på papperet? 

 

Elev 1 trodde att det skulle vara svårare att komma på någonting då, men jag skulle nog ha 

vågat säga det inför hela klassen. 

 

Elev 2 skulle absolut inte ha sagt något inför hela klassen. Vi har alldeles för dålig träning på att 

prata inför varandra om sådant. 

 

Elev 3 tror att det beror på om man tror sig kunna få stöd av sina klasskompisar för det man 

säger. Det skulle nog ändå bli så att man inte sa något inför hela klassen, för det känns för svårt 

att stå för något som är annorlunda in för de andra. 
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Fråga 3: Finns det något ämne i skolan där du tycker att det finns en risk att din värdering kan 

ses av andra, och att du därför inte tycker om ämnet lika mycket som andra ämnen. 

 

Elev 1,2 och 3 säger att de aldrig har känt så. 

 

Fråga 4: Du skrev på enkäten att du upplevt att du har en annan värdering än andra i din klass. 

Kan du förklara något hur du tycker att det känns? 

 

Elev 1 skäms absolut inte för att ha en annan värdering. Jag känner att jag är annorlunda och jag 

accepterar att andra inte tycker som jag. Jag uppfattar även att andra accepterar mig som jag är. 

Jag tror heller inte att jag skulle ändra min värdering bara för att läraren eller någon annan för 

fram en värdering som säger emot min. Jag tror att jag ofta tänker på vad jag tycker och varför 

jag tycker så, kanske mer än vad andra tänker på det. 

 

Elev 2 tycker att det är jobbigt att ha en egen värdering. Andra tycker att jag är konstig. Det blir 

lätt så att man vill försöka att söka sig till andra som har samma värdering som jag har, men 

eftersom jag inte vågar prata om det blir det inte så lätt att hitta de andra heller. Om läraren 

skulle föra fram något i klassen som säger emot vad jag har som åsikt, så skulle inte jag ensam 

våga säga emot det inför hela klassen. Det känns som om jag ofta ändrar mina värderingar bara 

för att de skall passa in till vad andra tycker. 

 

Elev 3 tycker att det inte hjälper att ha egna värderingar. Det är klart, eftersom jag aldrig för 

fram dem i klassen så kan det inte heller hjälpa något. 

 

Fråga 5: Tycker du att du får något stöd i skolan av din lärare eller dina klasskamrater att stå för 

din värdering? 

 

Elev 1 tycker sig inte få något stöd av läraren i skolan att stå för sina åsikter. Kanske behöver 

jag inte ha något stöd heller. 

 

Elev 2 tycker att man kan få ett visst stöd i samtalsgrupper om mobbning som de har på skolan. 

Kanske vi ändå mest bara pratar om att alla skall få ha en egen åsikt, men om man ändå aldrig 

känner att någon stöttar en så man vågar föra fram sina åsikter, då finns det ju inget stöd. 
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Elev 3 känner inte något direkt stöd. Om man för fram sin värdering och sedan känner att den 

inte var så viktig, så tröttnar man fort. Nästa gång säger man ingenting. Om jag skulle föra fram 

något på klassrådet, så skulle jag nog först ha frågat mina kamrater om deras åsikt först. 

 

Fråga 6: Tycker du att det finns tillfällen i skolan att prata om att kunna ha olika värderingar? 

 

Elev 1 säger att det pratar vi inte mycket om i skolan, möjligen om vi pratar om mobbning. 

 

Elev 2 säger att vi pratar kanske om det när vi pratar om mobbning, men då finns det bara rätt 

och fel. Vi diskuterar inte vilka värderingar vi har, bara att man skall få ha vilka man vill. Vi har 

haft många försök med olika samtalsgrupper, men de har inte fungerat. Det blir ofta några som 

inte kan låta bli att fjanta sig. 

 

Elev 3 säger att de har nog inte pratat om att ha olika värderingar i skolan. Vi har då aldrig 

jobbat med det som något tema, som vi annars kan göra med mycket. Den enda gång som olika 

åsikter skulle kunna komma fram i klassen är nog på klassrådet, men det fungerar nog inte så 

där heller. 

 

Fråga 7: Kan du prata med någon annan om dina och andras värderingar? 

 

Elev 1 pratar sällan med andra om mina värderingar. Jag vet att jag har tänkt väldigt mycket 

ända sedan jag var väldigt liten, men inte pratat så mycket om det. Jag skulle vilja att det fanns 

med i skolan, men det är nog svårt att få med så många andra i en diskussion. Många törs nog 

inte visa vad de står för, och då blir det nog lätt att det blir en massa bråk istället. 

 

Elev 2 kan prata med sitt syskon, men det skulle vara skönt om man kunde prata med andra i 

skolan om sådant här. 

 

Elev 3 säger att det kan man prata om hemma, men med sina klasskompisar är det nog svårt. 
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Diskussion 

Syftet med den här undersökningen är som jag tidigare sagt, att hitta elever med egna värde-

ringar och försöka få reda på hur de upplever sin situation i skolan. Jag menar inte att det går att 

dra några generella slutsatser av de svar jag fått, och därmed mena att jag vet vad jag kan vänta 

mig att möta hos eleverna i mitt framtida yrke. Däremot menar jag att genom att göra den här 

undersökningen i tre klasser, och där hitta elever som bär på de upplevelser som de berättar om, 

så har jag ändå en liten föraning om vad som kan finnas i de klasser som jag kommer att möta i 

framtiden. 

 

Att det var få som kunde säga att de har en egen värdering, var kanske inte helt oväntat. Det kan 

naturligtvis finnas många svar på varför det är så, men till det återkommer jag längre fram. 

 

Först några tankar om de svar som jag fick på mina frågor. Första frågan som jag ställde om hur 

det var att svara på en sådan här enkätundersökning, tyckte jag gav ett viktigt svar på hur elever 

kan känna sig i skolan. Svar som ”bra att få skriva om något som känns viktigt för mig” och 

”bra att någon läser och bryr sig” visar nog hur man känner sig i skolan. Hur mycket av skol-

arbetet som de gör annars känns viktigt för dem? Mycket av det man skriver annars har ingen 

mottagare, så vad är då nyttan av att producera? Det verkar också vara så att det som man ofta 

har i sin tanke, är något som man önskar att någon annan ska ta upp så man får prata om det. 

 

Men hur skall man kunna ta upp det här i klassen? Om jag hade frågat utan att de skulle få 

skriva ner sina svar, utan svara inför alla i klassen, då hade jag ju inte fått så mycket till svar. 

Just att våga stå för något som är annorlunda säger de att de inte klarar av. De har inte fått någon 

träning på sådant. 

 

Om man inte tränar sig i att våga stå för sina åsikter, så kan man nog inte märka av något stöd, 

vare sig från lärare eller från klasskamrater. Att en elev inte tycker sig behöva något stöd, gör 

nog inte frånvaron av detta, mindre anmärkningsvärd. 

 

Just hur mycket det diskuteras i skolan om värderingar är mycket intressant. Prat om mobbning 

tas upp som ett tillfälle då värderingar diskuteras. 
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Men när man tänker efter, så säger en elev att man kan kanske inte säga att man diskuterar vilka 

värderingar man har, utan bara rätten att ha olika värderingar. Ofta kan det ju vara så att man 

tror att en sak diskuteras, t ex värderingar när man pratar om mobbning, men om inte eleverna 

uppfattar det så, så kanske man måste ompröva vad man håller på med i skolan. 

 

Om man ser på hur eleverna upplever sin situation i skolan när de har en egen värdering med 

sig, så tycker jag absolut att det måste ges utrymme att jobba med dessa frågor. Att uppleva att 

andra antagligen tycker man är konstig, om det nu är så att de andra verkligen tycker det, eller 

det bara är något som man tror, kan inte vara bra att behöva uppleva. 

 

Sista frågan visar att alla eleverna som visste något om sin egen värdering, hade andra utanför 

skolan som de diskuterade med. Det var alltså inte skolan som hade gett den hjälp som den är 

satt till att ge. 

 

Skolans styrdokument 

Vad säger då den senaste läroplanen, Lpo 94? Finns det klara riktlinjer om vikten av att arbeta 

med barns värderingar i skolan? Jag anser att de finns och vill ta några exempel. ”Skolan skall 

vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla be-

tydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.” (Lpo 94 sid 6) ”Det 

etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför skall 

undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge grund för och främja elevernas 

förmåga till personliga ställningstaganden.” (Lpo 94 sid 7) 

 

Det finns också riktlinjer om hur läraren skall arbeta. ”Läraren skall klargöra och med eleverna 

diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga hand-

landet, öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.” (Lpo 

94 sid 13) 

 

Skolan har också mål som de skall nå, ett sådant är att varje elev ”befäster en vana att själv-

ständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska 

överväganden.” (Lpo 94 sid 9) Ett annat är att ”varje elev efter genomgången grundskola 

behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal 

och skrift.” (Lpo 94 sid 10) 

 14



 

Läroplanen är inte ett dokument som man kan använda i skolan om man vill, utan det är något 

som anger klara krav som staten ställer på skolan. 

 

Läroplanen skall styra skolan och innehåller bindande föreskrifter för dess verk-

samhet. I läroplanen formuleras skolans värdegrund och uppgifter samt anges mål 

och riktlinjer för verksamheten. Där anges också vem som har ansvar för en viss 

verksamhet i skolan och vad detta ansvar innebär. (Lpo 94 sid 2) 

 

Det finns också klara besked om hur vi skall följa upp arbetet i skolan och se så statens krav på 

skolan efterlevs. 

 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn 

det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de 

riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för 

att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen 

och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. (Lpo 94 sid 17) 

 

När jag läser dessa delar i läroplanen så finner jag stöd för att arbetet i skolan skulle ge det stöd 

till eleverna som Sven G Hartman efterlyste i boken Barns tankar om livet. De tre elever som 

jag intervjuade, hade alla den erfarenheten att de inte pratat något om värderingar i skolan. Alla 

andra eleverna som klart svarade nej på frågan om de hade en egen värdering, hade kanske inte 

den möjligheten att prata med någon utanför skolan om detta. Om då inte heller skolan gör sin 

plikt, blir det då påtryckningar från alla andra håll som kommer att forma deras värderingar? 

 

Möjliga orsaker till enkätresultatet 

Jag vill göra några kommentarer med tanke på att så många elever sa att de inte hade någon 

egen värdering, i min enkätundersökning. Orsakerna till det kan jag naturligtvis inte med någon 

säkerhet säga att jag vet. Däremot kan jag ta upp några troliga orsaker. Det första som jag tänkte 

på var naturligtvis min egen roll i undersökningen. Utformningen av frågorna är viktig, och det 

är svårt att veta hur de tillfrågade skall uppfatta dem. Frågeställningarna bör ändå inte vara 

främmande för dem, med tanke på vad jag tidigare visat, om vad läroplanerna säger. För att 

ytterligare belysa detta vill jag visa vad som sägs i läroplanen om bearbetningen i religions-

ämnet. 
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”Eleverna behöver också öva sig i att formulera och pröva, kritiskt granska, argumentera, 

värdera och ta ställning.” (Lpo 94 sid 39) Målen är också mycket klara om vad eleverna skall ha 

uppnått i slutet av femte året. ”Eleven skall kunna samtala om och göra personliga reflektioner 

kring frågor om livsåskådning, tro och etik utifrån vardagliga situationer … kunna samtala om 

vad religioner och livsåskådningar betyder för hur människor tänker kring frågor om livet och 

tillvaron.” (Lpo 94 sid 40) 

 

Hur är det med lärarnas attityder till undervisning i t ex religionsämnet? Kan det ha någon 

inverkan på de svar som jag fick? I en undersökning som är baserad på nio djupintervjuer med 

lärare på tre olika skolor, av Jan Torberntsson kan man se något om just detta. Studien redovisas 

i ett specialarbete vid högskolan i Gävle/Sandviken vt-95. En av frågorna som lärarna fick 

besvara var vilken mening lärarna ser att just religionsämnet finns med i skolan. Svaren från de 

nio lärarna kan sammanfattas på följande vis. 

 

”… man kan här skönja någon slags allmän mening om att vi har en tradition att 

försvara och tradera. Meningen med ämnet sägs vara att bibringa det uppväxande 

släktet en kunskap om våra rötter, alltså vår traditions historia och utveckling. 

Frågan man kan ställa sig är om det enbart är ”för kännedom” ämnet finns där 

eller om det inte också är tänkt att användas som ett redskap att lära sig hantera 

tillvaron med. … man på denna fråga också svarar tämligen vagt och svävande och 

uttrycker sig mest i allmänna termer. Och därtill förhållandevis kortfattat. Jag får 

därför känslan av att de flesta lärare egentligen är ganska osäkra på ämnets me-

ning …” (Jan Torberntsson 1995 sid 24) 

 

Kanske finns en del av orsaken här? Om det är så kan man säga att urvalet av intervjuelever i 

min undersökning, hade kunnat göras annorlunda. Ett alternativ hade kunnat vara att genom-

föra en enkätundersökning bland lärare. Syftet med den hade i så fall varit att ta reda på om de 

anser sig arbeta enligt de direktiv som Lpo 94 ger. Om de anser det och också kan visa på hur de 

anser att de gör så, så vore de eleverna en bra grupp för att undersöka det fenomen som jag var 

ute efter. 
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De viktiga värderingarna 

Hur kan man då jobba med värderingar i skolan? Jag menar inte att det går att börja med någon 

form av värderingsövningar i en klass helt utan vidare. Det jag anser att man måste börja med, 

är att arbeta med elevernas självkänsla. 

 

Självkänsla är vår kunskap om och upplevelse av vilka vi själva är. Självkänsla 

handlar om hur väl vi känner oss själva och hur vi förhåller oss till det vi vet. 

Självkänsla kan bildligt beskrivas som ett slags inre pelare, centrum eller kärna. 

(Jesper Juul 1995 sid 89) 

 

Att börja med begrepp som talar om mina egenskaper som människa, försöka ge en förklaring 

vad de står för, är en god början. Begrepp som snäll, blyg, lat, flitig och envis, vilket passar på 

mig? Hur är man när man är på det ena eller andra viset. Vad anser mina föräldrar passar på 

mig? Jämför och fundera på varför det finns skillnader på hur man ser på varandra. Berätta för 

några andra i klassen varför jag tycker att jag är på ett visst vis. Det kan vara en viktig början på 

att våga prata om något som man har en åsikt om. Vad är det som gör mig glad, arg, ledsen eller 

irriterad. Om man kan börja prata om det inför hela klassen eller i mindre grupper, så har man 

kommit en bit på vägen att våga visa att man kan tycka olika. 

 

Barn och ungdomar i vår tid utsätts för enorma påtryckningar om hur de ska vara, 

göra, tycka, känna och se ut Starka och ofta motstridiga signaler kommer från alla 

håll, såsom föräldrar, kamrater, skola, föreningar, TV, reklam osv. Det är inte lätt 

att veta hur man ska ställa sig, vem som har rätt och vem som har fel … För att 

hjälpa de här barnen och ungdomarna, kan vi träna dem i att ta ställning. Vi kan 

hjälpa dem att se de val som de faktiskt gör och ge dem en medvetenhet om sina 

attityder, för utan den medvetenheten blir de lätt offer som bara följer med 

strömmen. (Karin Åberg 1994 sid 72, 73) 

 

Med mycket träning på att se sig själv, hoppas jag att kunna nå målet att kunna prata om 

värderingar i klassen. Eleverna har redan egna värderingar, men de behöver hjälp att se dem. 

Det är den hjälpen som skolan enligt läroplanen skall bistå med. 
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I boken ”Bland stjärnor och syndabockar” visar Karin Åberg på hur man kan arbeta med 

värderingsövningar i skolan. Risken som jag ser det, att jobba på det sättet, är att värderingar 

blir något som förekommer för sig själv. Värderingar är något som vi har runt omkring oss hela 

tiden, så jag anser att det måste finnas med som en naturlig del i skolarbetet. 

 

När vi pratar om vår närmiljö med de yngre eleverna, så kan frågan om varför vi bor där vi bor 

finnas med naturligt. Låt eleverna intervjua sina föräldrar, mor och farföräldrar om varför de 

har valt att bo just där de bor. Vad tycker eleverna själva? Vad är det som är bra eller dåligt med 

att bo just på den platsen? De får rita en bild som visar vad som är bra och en som visar vad som 

är dåligt med den plats de bor på. Om man t ex bor nära skogen, så kanske en ritar att det är ett 

bra ställe att leka på, en annan ritar en mörk skog som gör att det är otäckt att vara ute på 

kvällen. Om man då sätter upp bilderna på väggen, med en avdelning för positiva bilder och en 

med negativa bilder, så finns skogen med på bägge avdelningarna. På så vis får vi en anledning 

att prata om hur olika man kan uppleva samma sak. Vi ger barnen en möjlighet att öva sig i att 

uttrycka sina känslor och värderingar med ord. 

 

När vi skall se på hur beslut fattas i t ex kommun, så kan vi ta upp lokala exempel. Grafitbryt-

ningen, som förekommer väster om Edsbyn, vill expandera. En omfattande miljöprövning 

måste till innan tillstånd för ytterligare fyndigheter skall få utvinnas. Skall miljöintressena få 

styra så vi går miste om arbetstillfällen? Kan man tycka olika, beroende på om man har varit 

arbetslös en längre tid? Hur värderar eleverna miljön? Ta fram argument, för eller emot, vilket 

verkar vara bäst? Varför? 

 

Många av våra sagor och myter är försök att förklara det obegripliga. Skapelseberättelsen, är 

den ett exempel på det? Vad grundar den som tror på den, sin tro på? Den vetenskapliga synen, 

är det egentligen samma sak? Intervjua olika personer, t ex någon från en kyrka och en natur-

vetare. Måste man tro på någon av dessa två teorier? Samisk religion, är den så konstig när man 

tänker på deras livssituation? 

 

Hemkunskap, är det bara till för att lära sig att laga mat? Man kan diskutera mat. Vad betyder en 

måltid hemma hos mig? Ska vi ta hänsyn till miljön när vi handlar mat? Varför är en del 

vegetarianer? Har vi rätt att vara militanta veganer? 

 

 18



 

Läroplanen ger fullt stöd för att belysa olika värderingar i skolan. Kursplanen visar på många 

ställen där värderingar ingår som en del i ämnet. Frågan är bara hur många läroplaner vi 

behöver för att klart se att skolans roll förändras. Frågan är inte om arbetssättet behöver för-

ändras, utan när det skall ske, för att leva upp till de mål som är satta. 
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Sammanfattning


I det här arbetet har jag genom en enkätundersökning försökt att finna elever som kan säga att de har en egen värdering. Jag ville genom att intervjua dessa elever, se hur de upplever att skolan arbetar med värderingar, och hur de upplever sin situation i skolan. Resultatet visar att det är väldigt få elever som överhuvudtaget kan säga att de har en egen värdering. De som säger sig ha en egen värdering, upplever att det inte är något som man jobbar med i skolan, utan det sker hemma. Jag har också jämfört med tidigare forskning om detta, och sett att resultatet är liknande nu som då, trots nya direktiv i nuvarande läroplan.


Bakgrund


Det är tre händelser, den första för ungefär tio år sedan, som ligger till grund för att jag valt just det här ämnet för min uppsats. Alla tre händelserna handlar om just elevers värderingar eller åsikter i skolmiljön.


Då min äldsta son gick på mellanstadiet för ungefär tio år sedan, skulle skolan där han gick renoveras och byggas ut. Det tog lång tid innan byggstart, och den sista stora frågan som skulle lösas var om slöjdsalens vara eller inte vara. Det första alternativet var att slöjdsalen skulle vara kvar men den måste då genomgå en renovering, men i budgeten fanns det bara utrymme för en väldigt enkel maskinpark. Det andra alternativet var att eleverna skulle bussas till en närliggande skola, med en relativt nyrustad slöjdsal, och en bra maskinpark. Det andra alternativet skulle naturligtvis medföra att man kunde göra mer avancerade arbeten.


Naturligtvis diskuterades det mycket på skolan och i hemmen om vilket alternativ som var det bästa. Det som vår son sa hemma om hur eleverna tyckte i den här frågan, var att de absolut ville åka till den större slöjdsalen. Beslut fattades i skolstyrelsen att så skulle ske, och det skulle ske med omedelbar verkan.


När bussen kom till skolan för att hämta eleverna för den första slöjdresan, så fanns det en liten grupp föräldrar som övertalade dessa om att inte åka. De ansåg att fel beslut hade fattats och ville genomföra en vild strejk. Den gången fick bussen åka därifrån utan elever.


Den andra händelsen inträffade under en praktikperiod en höst. En fråga som kom upp på lärarkonferensen en eftermiddag var hur årets luciafirande skulle gå till. Problemet var att ett litet antal elever kom från familjer som tillhörde Jehovas Vittnen. Dessa elever ville inte delta i luciafirandet. Alltså måste någon lärare ställa upp och ha alternativ undervisning med dessa, medan de andra hade sitt luciafirande. Det blev en diskussion om skolan behövde ställa upp på sådant. Det var i alla fall ingen lärare som ställde upp frivilligt. Jag som satt med kände mig för färsk för att gå in i diskussionen och ha en annan åsikt om hur man skulle ha kunnat utnyttja situationen, och kanske kunnat prata om olika värderingar i skolan.


Under en annan praktikperiod berättade en lärare för mig om en lektion som hon hade haft. Hon hade tagit upp om hur den vetenskapliga synen på universums uppkomst är. Hon hade berättat om universums uppkomst genom Big Bang. Hon hade också berättat om livets uppkomst och utveckling. Under lektionen såg hon att en elev såg mycket undrande ut. Eleven själv sa inget, och läraren visste inte hur hon skulle gå tillväga om hon skulle fråga henne. Hon var rädd för att eleven skulle vara tvungen att berätta om hon hade en annan tro. Kanske hon hade med sig skapelseberättelsen som den enda sanna teorin om hur allting kom till en gång.


Det som jag har tänkt på allt sedan den första händelsen är om eleverna själva märker att deras värdering inte är den samma som den som finns i skolan. Vet eleverna om att de har en egen värdering?


Syfte


Alla människor har någon form av en personlig livsåskådning. Alla kan däremot inte redogöra för den. En livsåskådning består av flera delar, varav en del är värderingarna. Att ta fram och belysa olika värderingar, och ge eleverna möjlighet till att ta ställning, är en av skolans uppgifter. Mitt syfte med den här uppsatsen, är att utifrån eleverna se hur skolan kan arbeta med dessa frågor, och hur eleverna kan uppleva sin situation med egna värderingar i skolan.


Begrepp


Ordet värdering är ett centralt begrepp i min uppsats, och jag vill därför ge det en definition.


Värdering handlingen att sätta ett värde på något eller resultatet att utföra en sådan handling. Resultatet har i allmänhet formen av ett omdöme, en åsikt eller en uppfattning. Inte sällan betecknas en uppfattning som en värdering för att antyda att den är subjektiv eller personligt präglad, … (Nationalencyklopedin 1996 tjugonde bandet sid 117)


Jag förklarade skillnaden mellan uppfattning, åsikt och värdering i klassen innan de fick fylla i enkätundersökningen, på följande vis: Man kan ha en uppfattning om mat, om hur den smakar, men som inte påverkar hur mycket man äter av den maträtten. Om man däremot har en åsikt om maten så påverkar det hur mycket man lägger upp av den rätten, på sin tallrik. En värdering däremot, som t ex att djur inte behandlas väl på våra jordbruk, medför att man antagligen inte äter kött, en handling som grundas på min värdering.


Metoden


”Både intervjuer och enkäter, d.v.s. frågeformulär, är tekniker för att samla information som bygger på frågor. …… Med intervjuer menar man vanligen sådana som är personliga i den meningen att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun.” (Patel & Davidsson 1991 sid 60)


Min avsikt var att intervjua ett antal elever som har erfarenhet av att ha en egen värdering/åsikt med sig till skolan. Att jag valt att intervjua beror på att jag tycker att ämnet är så pass svårt så att det antagligen behövs följdfrågor för att komma fram till ett svar. Enda möjligheten som jag ser det är då att träffas personligen, och bygga upp ett resonemang så vi kommer verkligheten så nära som möjligt. Det finns naturligtvis en risk att jag påverkar svaren med mina följdfrågor, men utan dessa tror jag inte det hade varit möjligt att få något resultat alls från min undersökning. Jag menar därför att det är bättre att genomföra undersökningen på det här sättet, och få ett resultat att diskutera omkring.


Jag genomförde en enkätundersökning i tre sjätteklasser, på tre olika skolor, med sammanlagt sextioen elever. Syftet med enkäten var att göra ett urval av elever att intervjua mer ingående om deras värderingar och upplevelser i skolan. De fick svara på frågor som: Tycker du att du har en egen värdering? Har du någon gång mött något som har sagt emot din värdering? Upplever du att du är ensam i klassen om din värdering? Det fanns också möjlighet att kort beskriva vad deras värdering handlade om, på enkäten.


Innan de fick svara på enkäten så berättade jag om anledningen till att jag ville göra den här undersökningen. Jag gav också en definition av ordet värdering. De fick också veta att de svarade anonymt på den här undersökningen. Det fanns en talong med en siffra på där de fick skriva sitt namn. Samma siffra fanns på själva enkätsvaret. Talongen klipptes av och lämnades på skolan, så jag med hjälp av siffran kunde träffa de elever som jag ville intervjua. Det enda de visste någon dag i förväg, var att jag skulle komma och göra en undersökning i deras klass, men de visste inte vad den gick ut på.


Med dessa förutsättningar fick jag svar från minst en elev i varje klass, som svarade klart att de hade en egen värdering. Dessa elever upplevde också att de var ensam om sin värdering i sin klass. De hade också tagit möjligheten att försöka förklara vad det var för en värdering. Jag valde att göra en intervju med tre elever, där jag hoppades kunna få mer ingående svar om deras värderingar och upplevelser i skolan.


Jag träffade dessa elever på deras egen skola. Intervjun ville jag få så naturlig som möjligt, så jag uteslöt att spela in dessa på band. Jag skrev ner svaren istället och när vi var färdig med intervjun så läste vi tillsammans igenom vad jag skrivit så vi var överens om vad som sagts.


Tidigare forskning


En mycket omfattande undersökning om barns tankar genomfördes från slutet på 60-talet till början på 80-talet. Resultatet finns beskrivet i boken ”Barns tankar om livet” av Sven G Hartman. Mycket av den forskning om barn som fanns tidigare, har uteslutande handlat om hur barn tänker, men enligt Hartman bör man också studera vad barn tänker för att nå kunskap om hela barnet. Hela materialet utgörs av sju undersökningar. De är insamlade vid flera olika tillfällen med olika undersökningsgrupper, och skilda metoder. De olika metoderna som använts är enkätundersökningar, observationer, lärarskattningar, projektiva uppgifter i anslutning till bilder, intervjuer, satskompletteringar och uppsatsskrivning under givna rubriker. Anledningen till att olika metoder har använts är att alla har olika svagheter och felkällor. Genom att använda olika metoder hoppas man att de skall komplettera varandra, och att dess svagheter skall ta ut varandra.


En viktig kunskap som den här forskningen gett, är att själva mognadsförloppet hos människan förutsätter ett ständigt pågående ifrågasättande. Hartman konstaterar att en stor del av det barn tänker, rör livsfrågor. Hartman använder i boken följande definition på ordet livsfråga.


En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. När man möter en livsfråga hos en person är den ett uttryck för ett behov att bearbeta och formulera upplevelser av omgivningen och av den egna personligheten i förhållande till den och till tillvaron i stort. (Sven G Hartman 1986 sid 43)


Hartmans forskning visar att barns tankar rör livsfrågor i stor utsträckning, och det i sin tur är ett uttryck för ett behov att bearbeta och formulera upplevelser. Det ämne som Hartman främst menar skulle kunna innehålla livsfrågor i skolan, är religionsämnet. När de här undersökningarna genomfördes, arbetade skolan efter läroplanerna Lgr 62 och senare efter Lgr 69. Hur kristendomskunskap, som det hette i Lgr 62, skulle behandlas i skolan beskrivs på följande sätt:

Genom det stoff som behandlas aktualiseras frågor, som rör elevernas egen inställning. Normer och livsideal, som är av betydelse för deras personliga utveckling och som fostrar till sanningssökande och livsallvar, kan härigenom förmedlas. (Lgr 62 sid 221 citat efter Hartman)


Det var med andra ord skolan och dess läroböcker som skulle ligga till grund för frågor som rör eleverna. Formen som man skulle arbeta efter var förmedling av kunskap. Elevernas behov av att bearbeta och framför allt formulera sina upplevelser fanns inte alls med.


Den läroplan som kom sedan, Lgr 69 hade sin målformulering för religionsundervisningen.


Undervisningen i religionskunskap har till uppgift att orientera eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik och om huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer. Den skall orientera om övriga religioner, deras heliga skrifter, tro, etik och samfundsformer. (Lgr 69 sid 175 citat efter Hartman)

Inte heller i den här läroplanen finns det med något om elevernas behov av att bearbeta och formulera upplevelser.


Den del av undersökningen som skulle belysa barns människosyn genomfördes med enkätfrågor och uppsatsskrivande. För det fria skrivandet fanns ett tema, ”Vad är en människa”. Mycket av det som barnen då skrev berörde människans uppbyggnad med blodomlopp, nervtrådar osv. Vad de däremot hade mycket svårt med var att formulera sin tro på och om människan. ”Det verkade som de inte hade fått någon hjälp med den saken i skolan.” (Sven G Hartman 1986 sid 241) Det är kanske inte så förvånande att Hartman drar den slutsatsen, med tanke på vad läroplanerna sa om t ex religionsundervisningen, för den tid som undersökningarna genomfördes.


Man kan ju naturligtvis säga att det blir för abstrakt för barn att behandla den delen av människan som undersökningen avsåg att behandla. Vissa forskare anser att barns förmåga att tolka dessa begrepp som behövs är bristfällig ända upp till 12-13 årsåldern.


Barn måste få krypa innan de går, också när det gäller begreppsinlärning. En ofullständig förståelse av ett begrepp på livsåskådningsområdet är inte detsamma som en felaktig. Om man ser det ur vuxenperspektiv kan visserligen barns begreppsförståelse tyckas vara ofullständig. Men begreppen fungerar ändå i sitt sammanhang, d.v.s. som nödvändiga om än något ”bristfälliga” instrument i barnens eget tänkande. Det viktigaste med barnens ofullständiga begreppsförståelse är inte att den är ofullkomlig, utan att den är ofullbordad. Den är precis som barnen själva - på gott och ont - stadd i utveckling. (Sven G Hartman 1986 sid 260)


Begreppen fungerar alltså enligt Hartman som instrument i barns tänkande. Barns tänkande rör i stor utsträckning livsfrågor. Livsfrågor är ett tecken på ett behov att bearbeta och formulera upplevelser. Om man ser på läroplanen som kom efter det att den här undersökningen hade genomförts, Lgr 80, så kan man se att livsfrågor tas upp. ”Skolan skall vara öppen för att skiljaktiga värderingar och åsikter framförs och hävda betydelsen av ett personligt engagemang …” (Lgr 80 sid 15 citat efter Hartman) Eleven skall stå i centrum. ”Undervisningen skall utgå från och anknytas till elevernas egna erfarenheter …” (Lgr 80 sid 127 citat efter Hartman) Att utgå från eleven var av stor betydelse och syns i vad undervisningen anses ska innehålla i de olika stadierna. ”Lågstadiet. Frågor kring tingen, livet och döden, föranledda av barnens egna funderingar. Frågor som rör respekten för allt levande och människors förhållningssätt till och ansvar för naturen. Mellanstadiet. Några vanliga teorier trosföreställningar som belyser livets uppkomst. Frågor om döden föranledda av barnens funderingar.” (Lgr 80 sid 117 citat efter Hartman)


Hartman ansåg att skolan inte hade gett den hjälp eleverna behövde för att ha ord och begrepp att förklara mer en abstrakt sida av sin människosyn. Lgr 80, som kom senare ger i sina anvisningar om hur livsfrågor, värderingar och åsikter skall finnas med i undervisningen, hopp om att eleverna skall få den hjälp som Hartman efterlyser.


Resultat av intervjun


Jag försökte att utforma intervjuerna som ett samtal, för att få det så naturligt som möjligt. Frågorna som jag hade, ställde jag så lika som möjligt till var och en av eleverna. Ordningen blev kanske inte alltid densamma, för svaren kunde ofta sväva ut, så vi naturligt kom in på en annan fråga. Här kommer jag att återge frågorna, och efter varje fråga också ge det viktigaste i varje elevs svar.


Fråga 1: Hur upplevde du att det var att svara på den här enkäten? Tyckte du att det kändes meningsfullt?


Elev 1 sa att jag ville svara, det kändes skönt att få skriva om det här för det känns viktigt för mig. Det var också bra att få skriva ner det, för då hinner man tänka efter lite.


Elev 2 tyckte att det var viktigt att få skriva det som man ofta går och tänker på. Bra också att veta att någon läser igenom det som man skrivit och bryr sig om det. Det mesta i skolan går ju annars ut på att skriva svar som någon redan har bestämt ett svar på.


Elev 3 tyckte att det kändes meningsfullt, men det var svårt med så kort tid. Det hade varit bättre att få tänka någon dag innan. Det kändes ändå nyttigt att tänka igenom om man har några värderingar.


Fråga 2: Om jag hade ställt mina frågor i klassen och ni skulle ha svarat inför hela klassen, hade du då sagt allt det som du nu har skrivit på papperet?


Elev 1 trodde att det skulle vara svårare att komma på någonting då, men jag skulle nog ha vågat säga det inför hela klassen.


Elev 2 skulle absolut inte ha sagt något inför hela klassen. Vi har alldeles för dålig träning på att prata inför varandra om sådant.

Elev 3 tror att det beror på om man tror sig kunna få stöd av sina klasskompisar för det man säger. Det skulle nog ändå bli så att man inte sa något inför hela klassen, för det känns för svårt att stå för något som är annorlunda in för de andra.


Fråga 3: Finns det något ämne i skolan där du tycker att det finns en risk att din värdering kan ses av andra, och att du därför inte tycker om ämnet lika mycket som andra ämnen.


Elev 1,2 och 3 säger att de aldrig har känt så.


Fråga 4: Du skrev på enkäten att du upplevt att du har en annan värdering än andra i din klass. Kan du förklara något hur du tycker att det känns?


Elev 1 skäms absolut inte för att ha en annan värdering. Jag känner att jag är annorlunda och jag accepterar att andra inte tycker som jag. Jag uppfattar även att andra accepterar mig som jag är. Jag tror heller inte att jag skulle ändra min värdering bara för att läraren eller någon annan för fram en värdering som säger emot min. Jag tror att jag ofta tänker på vad jag tycker och varför jag tycker så, kanske mer än vad andra tänker på det.


Elev 2 tycker att det är jobbigt att ha en egen värdering. Andra tycker att jag är konstig. Det blir lätt så att man vill försöka att söka sig till andra som har samma värdering som jag har, men eftersom jag inte vågar prata om det blir det inte så lätt att hitta de andra heller. Om läraren skulle föra fram något i klassen som säger emot vad jag har som åsikt, så skulle inte jag ensam våga säga emot det inför hela klassen. Det känns som om jag ofta ändrar mina värderingar bara för att de skall passa in till vad andra tycker.


Elev 3 tycker att det inte hjälper att ha egna värderingar. Det är klart, eftersom jag aldrig för fram dem i klassen så kan det inte heller hjälpa något.


Fråga 5: Tycker du att du får något stöd i skolan av din lärare eller dina klasskamrater att stå för din värdering?


Elev 1 tycker sig inte få något stöd av läraren i skolan att stå för sina åsikter. Kanske behöver jag inte ha något stöd heller.


Elev 2 tycker att man kan få ett visst stöd i samtalsgrupper om mobbning som de har på skolan. Kanske vi ändå mest bara pratar om att alla skall få ha en egen åsikt, men om man ändå aldrig känner att någon stöttar en så man vågar föra fram sina åsikter, då finns det ju inget stöd.


Elev 3 känner inte något direkt stöd. Om man för fram sin värdering och sedan känner att den inte var så viktig, så tröttnar man fort. Nästa gång säger man ingenting. Om jag skulle föra fram något på klassrådet, så skulle jag nog först ha frågat mina kamrater om deras åsikt först.


Fråga 6: Tycker du att det finns tillfällen i skolan att prata om att kunna ha olika värderingar?


Elev 1 säger att det pratar vi inte mycket om i skolan, möjligen om vi pratar om mobbning.


Elev 2 säger att vi pratar kanske om det när vi pratar om mobbning, men då finns det bara rätt och fel. Vi diskuterar inte vilka värderingar vi har, bara att man skall få ha vilka man vill. Vi har haft många försök med olika samtalsgrupper, men de har inte fungerat. Det blir ofta några som inte kan låta bli att fjanta sig.


Elev 3 säger att de har nog inte pratat om att ha olika värderingar i skolan. Vi har då aldrig jobbat med det som något tema, som vi annars kan göra med mycket. Den enda gång som olika åsikter skulle kunna komma fram i klassen är nog på klassrådet, men det fungerar nog inte så där heller.


Fråga 7: Kan du prata med någon annan om dina och andras värderingar?


Elev 1 pratar sällan med andra om mina värderingar. Jag vet att jag har tänkt väldigt mycket ända sedan jag var väldigt liten, men inte pratat så mycket om det. Jag skulle vilja att det fanns med i skolan, men det är nog svårt att få med så många andra i en diskussion. Många törs nog inte visa vad de står för, och då blir det nog lätt att det blir en massa bråk istället.


Elev 2 kan prata med sitt syskon, men det skulle vara skönt om man kunde prata med andra i skolan om sådant här.

Elev 3 säger att det kan man prata om hemma, men med sina klasskompisar är det nog svårt.


Diskussion


Syftet med den här undersökningen är som jag tidigare sagt, att hitta elever med egna värderingar och försöka få reda på hur de upplever sin situation i skolan. Jag menar inte att det går att dra några generella slutsatser av de svar jag fått, och därmed mena att jag vet vad jag kan vänta mig att möta hos eleverna i mitt framtida yrke. Däremot menar jag att genom att göra den här undersökningen i tre klasser, och där hitta elever som bär på de upplevelser som de berättar om, så har jag ändå en liten föraning om vad som kan finnas i de klasser som jag kommer att möta i framtiden.


Att det var få som kunde säga att de har en egen värdering, var kanske inte helt oväntat. Det kan naturligtvis finnas många svar på varför det är så, men till det återkommer jag längre fram.


Först några tankar om de svar som jag fick på mina frågor. Första frågan som jag ställde om hur det var att svara på en sådan här enkätundersökning, tyckte jag gav ett viktigt svar på hur elever kan känna sig i skolan. Svar som ”bra att få skriva om något som känns viktigt för mig” och ”bra att någon läser och bryr sig” visar nog hur man känner sig i skolan. Hur mycket av skolarbetet som de gör annars känns viktigt för dem? Mycket av det man skriver annars har ingen mottagare, så vad är då nyttan av att producera? Det verkar också vara så att det som man ofta har i sin tanke, är något som man önskar att någon annan ska ta upp så man får prata om det.


Men hur skall man kunna ta upp det här i klassen? Om jag hade frågat utan att de skulle få skriva ner sina svar, utan svara inför alla i klassen, då hade jag ju inte fått så mycket till svar. Just att våga stå för något som är annorlunda säger de att de inte klarar av. De har inte fått någon träning på sådant.

Om man inte tränar sig i att våga stå för sina åsikter, så kan man nog inte märka av något stöd, vare sig från lärare eller från klasskamrater. Att en elev inte tycker sig behöva något stöd, gör nog inte frånvaron av detta, mindre anmärkningsvärd.


Just hur mycket det diskuteras i skolan om värderingar är mycket intressant. Prat om mobbning tas upp som ett tillfälle då värderingar diskuteras.


Men när man tänker efter, så säger en elev att man kan kanske inte säga att man diskuterar vilka värderingar man har, utan bara rätten att ha olika värderingar. Ofta kan det ju vara så att man tror att en sak diskuteras, t ex värderingar när man pratar om mobbning, men om inte eleverna uppfattar det så, så kanske man måste ompröva vad man håller på med i skolan.


Om man ser på hur eleverna upplever sin situation i skolan när de har en egen värdering med sig, så tycker jag absolut att det måste ges utrymme att jobba med dessa frågor. Att uppleva att andra antagligen tycker man är konstig, om det nu är så att de andra verkligen tycker det, eller det bara är något som man tror, kan inte vara bra att behöva uppleva.


Sista frågan visar att alla eleverna som visste något om sin egen värdering, hade andra utanför skolan som de diskuterade med. Det var alltså inte skolan som hade gett den hjälp som den är satt till att ge.


Skolans styrdokument


Vad säger då den senaste läroplanen, Lpo 94? Finns det klara riktlinjer om vikten av att arbeta med barns värderingar i skolan? Jag anser att de finns och vill ta några exempel. ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.” (Lpo 94 sid 6) ”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför skall undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.” (Lpo 94 sid 7)


Det finns också riktlinjer om hur läraren skall arbeta. ”Läraren skall klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet, öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.” (Lpo 94 sid 13)


Skolan har också mål som de skall nå, ett sådant är att varje elev ”befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden.” (Lpo 94 sid 9) Ett annat är att ”varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.” (Lpo 94 sid 10)


Läroplanen är inte ett dokument som man kan använda i skolan om man vill, utan det är något som anger klara krav som staten ställer på skolan.


Läroplanen skall styra skolan och innehåller bindande föreskrifter för dess verksamhet. I läroplanen formuleras skolans värdegrund och uppgifter samt anges mål och riktlinjer för verksamheten. Där anges också vem som har ansvar för en viss verksamhet i skolan och vad detta ansvar innebär. (Lpo 94 sid 2)


Det finns också klara besked om hur vi skall följa upp arbetet i skolan och se så statens krav på skolan efterlevs.


Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen och till målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. (Lpo 94 sid 17)


När jag läser dessa delar i läroplanen så finner jag stöd för att arbetet i skolan skulle ge det stöd till eleverna som Sven G Hartman efterlyste i boken Barns tankar om livet. De tre elever som jag intervjuade, hade alla den erfarenheten att de inte pratat något om värderingar i skolan. Alla andra eleverna som klart svarade nej på frågan om de hade en egen värdering, hade kanske inte den möjligheten att prata med någon utanför skolan om detta. Om då inte heller skolan gör sin plikt, blir det då påtryckningar från alla andra håll som kommer att forma deras värderingar?


Möjliga orsaker till enkätresultatet


Jag vill göra några kommentarer med tanke på att så många elever sa att de inte hade någon egen värdering, i min enkätundersökning. Orsakerna till det kan jag naturligtvis inte med någon säkerhet säga att jag vet. Däremot kan jag ta upp några troliga orsaker. Det första som jag tänkte på var naturligtvis min egen roll i undersökningen. Utformningen av frågorna är viktig, och det är svårt att veta hur de tillfrågade skall uppfatta dem. Frågeställningarna bör ändå inte vara främmande för dem, med tanke på vad jag tidigare visat, om vad läroplanerna säger. För att ytterligare belysa detta vill jag visa vad som sägs i läroplanen om bearbetningen i religionsämnet.


”Eleverna behöver också öva sig i att formulera och pröva, kritiskt granska, argumentera, värdera och ta ställning.” (Lpo 94 sid 39) Målen är också mycket klara om vad eleverna skall ha uppnått i slutet av femte året. ”Eleven skall kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring frågor om livsåskådning, tro och etik utifrån vardagliga situationer … kunna samtala om vad religioner och livsåskådningar betyder för hur människor tänker kring frågor om livet och tillvaron.” (Lpo 94 sid 40)


Hur är det med lärarnas attityder till undervisning i t ex religionsämnet? Kan det ha någon inverkan på de svar som jag fick? I en undersökning som är baserad på nio djupintervjuer med lärare på tre olika skolor, av Jan Torberntsson kan man se något om just detta. Studien redovisas i ett specialarbete vid högskolan i Gävle/Sandviken vt-95. En av frågorna som lärarna fick besvara var vilken mening lärarna ser att just religionsämnet finns med i skolan. Svaren från de nio lärarna kan sammanfattas på följande vis.


”… man kan här skönja någon slags allmän mening om att vi har en tradition att försvara och tradera. Meningen med ämnet sägs vara att bibringa det uppväxande släktet en kunskap om våra rötter, alltså vår traditions historia och utveckling. Frågan man kan ställa sig är om det enbart är ”för kännedom” ämnet finns där eller om det inte också är tänkt att användas som ett redskap att lära sig hantera tillvaron med. … man på denna fråga också svarar tämligen vagt och svävande och uttrycker sig mest i allmänna termer. Och därtill förhållandevis kortfattat. Jag får därför känslan av att de flesta lärare egentligen är ganska osäkra på ämnets mening …” (Jan Torberntsson 1995 sid 24)

Kanske finns en del av orsaken här? Om det är så kan man säga att urvalet av intervjuelever i min undersökning, hade kunnat göras annorlunda. Ett alternativ hade kunnat vara att genomföra en enkätundersökning bland lärare. Syftet med den hade i så fall varit att ta reda på om de anser sig arbeta enligt de direktiv som Lpo 94 ger. Om de anser det och också kan visa på hur de anser att de gör så, så vore de eleverna en bra grupp för att undersöka det fenomen som jag var ute efter.


De viktiga värderingarna


Hur kan man då jobba med värderingar i skolan? Jag menar inte att det går att börja med någon form av värderingsövningar i en klass helt utan vidare. Det jag anser att man måste börja med, är att arbeta med elevernas självkänsla.


Självkänsla är vår kunskap om och upplevelse av vilka vi själva är. Självkänsla handlar om hur väl vi känner oss själva och hur vi förhåller oss till det vi vet. Självkänsla kan bildligt beskrivas som ett slags inre pelare, centrum eller kärna. (Jesper Juul 1995 sid 89)


Att börja med begrepp som talar om mina egenskaper som människa, försöka ge en förklaring vad de står för, är en god början. Begrepp som snäll, blyg, lat, flitig och envis, vilket passar på mig? Hur är man när man är på det ena eller andra viset. Vad anser mina föräldrar passar på mig? Jämför och fundera på varför det finns skillnader på hur man ser på varandra. Berätta för några andra i klassen varför jag tycker att jag är på ett visst vis. Det kan vara en viktig början på att våga prata om något som man har en åsikt om. Vad är det som gör mig glad, arg, ledsen eller irriterad. Om man kan börja prata om det inför hela klassen eller i mindre grupper, så har man kommit en bit på vägen att våga visa att man kan tycka olika.


Barn och ungdomar i vår tid utsätts för enorma påtryckningar om hur de ska vara, göra, tycka, känna och se ut Starka och ofta motstridiga signaler kommer från alla håll, såsom föräldrar, kamrater, skola, föreningar, TV, reklam osv. Det är inte lätt att veta hur man ska ställa sig, vem som har rätt och vem som har fel … För att hjälpa de här barnen och ungdomarna, kan vi träna dem i att ta ställning. Vi kan hjälpa dem att se de val som de faktiskt gör och ge dem en medvetenhet om sina attityder, för utan den medvetenheten blir de lätt offer som bara följer med strömmen. (Karin Åberg 1994 sid 72, 73)

Med mycket träning på att se sig själv, hoppas jag att kunna nå målet att kunna prata om värderingar i klassen. Eleverna har redan egna värderingar, men de behöver hjälp att se dem. Det är den hjälpen som skolan enligt läroplanen skall bistå med.


I boken ”Bland stjärnor och syndabockar” visar Karin Åberg på hur man kan arbeta med värderingsövningar i skolan. Risken som jag ser det, att jobba på det sättet, är att värderingar blir något som förekommer för sig själv. Värderingar är något som vi har runt omkring oss hela tiden, så jag anser att det måste finnas med som en naturlig del i skolarbetet.


När vi pratar om vår närmiljö med de yngre eleverna, så kan frågan om varför vi bor där vi bor finnas med naturligt. Låt eleverna intervjua sina föräldrar, mor och farföräldrar om varför de har valt att bo just där de bor. Vad tycker eleverna själva? Vad är det som är bra eller dåligt med att bo just på den platsen? De får rita en bild som visar vad som är bra och en som visar vad som är dåligt med den plats de bor på. Om man t ex bor nära skogen, så kanske en ritar att det är ett bra ställe att leka på, en annan ritar en mörk skog som gör att det är otäckt att vara ute på kvällen. Om man då sätter upp bilderna på väggen, med en avdelning för positiva bilder och en med negativa bilder, så finns skogen med på bägge avdelningarna. På så vis får vi en anledning att prata om hur olika man kan uppleva samma sak. Vi ger barnen en möjlighet att öva sig i att uttrycka sina känslor och värderingar med ord.


När vi skall se på hur beslut fattas i t ex kommun, så kan vi ta upp lokala exempel. Grafitbrytningen, som förekommer väster om Edsbyn, vill expandera. En omfattande miljöprövning måste till innan tillstånd för ytterligare fyndigheter skall få utvinnas. Skall miljöintressena få styra så vi går miste om arbetstillfällen? Kan man tycka olika, beroende på om man har varit arbetslös en längre tid? Hur värderar eleverna miljön? Ta fram argument, för eller emot, vilket verkar vara bäst? Varför?


Många av våra sagor och myter är försök att förklara det obegripliga. Skapelseberättelsen, är den ett exempel på det? Vad grundar den som tror på den, sin tro på? Den vetenskapliga synen, är det egentligen samma sak? Intervjua olika personer, t ex någon från en kyrka och en naturvetare. Måste man tro på någon av dessa två teorier? Samisk religion, är den så konstig när man tänker på deras livssituation?


Hemkunskap, är det bara till för att lära sig att laga mat? Man kan diskutera mat. Vad betyder en måltid hemma hos mig? Ska vi ta hänsyn till miljön när vi handlar mat? Varför är en del vegetarianer? Har vi rätt att vara militanta veganer?


Läroplanen ger fullt stöd för att belysa olika värderingar i skolan. Kursplanen visar på många ställen där värderingar ingår som en del i ämnet. Frågan är bara hur många läroplaner vi behöver för att klart se att skolans roll förändras. Frågan är inte om arbetssättet behöver förändras, utan när det skall ske, för att leva upp till de mål som är satta.
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