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Sammanfattning 
 
Hur ser barn på värdegrundsarbetet i skolan och vad kommer fram när barn talar om 
etiska värden? Det är vad vi försöker få fram i detta arbete där vi har gjort en 
fenomenografisk analys av en mindre undersökning bland sju barn i åldrarna sju till 
nio år. När barnen i undersökningsgruppen arbetar med etik sker det med metoden 
SET som står för Social och Emotionell Träning. 
 
I vårt resultat ser vi att barnen har en smal syn på etikarbetet. Vi ser att en del barn 
inte förstått varför de arbetar SET, i dessa fall ger de uttryck för att SET är ett 
”görande” eller kan de inte samtala alls kring varför de arbetar med SET. Sorgligt är 
att de även ger uttryck för att värdegrundsarbetet i stort är till för att de tror sig 
uppfattas som bråkiga. Mer positivt är dock att barnen i undersökningsgruppen har 
en bred syn på begreppet värden i stort. Barnen berättar gärna och mångfasetterat om 
värden. Särskilt tycker de att man ska vara snäll. Att vara snäll har många olika 
betydelser för olika barn visar det sig. Positivt är också att barnen genom SET verkar 
ha fått redskap för konflikthantering. 
 
Vi resonerar i diskussionen om barnens smala uppfattningar kring etikarbetet, om 
olika orsaker till att de inte riktigt ser meningen med arbetet. Är detta möjligen en 
konsekvens av att vuxna antas vara fullt etiskt kompetenta eftersom de inte ingår 
som likvärdiga medaktörer i de olika arbetsmetoder kring etik som skolorna arbetar 
efter idag. Av forskning vi tagit del av framgår att vuxnas etiska handlande sällan 
rannsakas i barngrupper på det sätt barns tankar och agerande gör. Är det detta som 
saknas för att barnen ska kunna se en helhet i värdegrundsarbetet? Eller är barnens 
uppfattningar en konsekvens av vuxnas tal i ständigt negativa termer när de 
korrigerar barns beteende? 
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1 INTRODUKTION 
 
 

”Jum-Jum, min allra bästa vän! Jag sträckte ut min hand och rörde vid honom. 
Jag la min arm om hans axlar. Jag ville känna, att det verkligen var han. Och det 
var det. Det var min allra bästa vän.” 
                                                    Ur Mio min Mio av Astrid Lindgren (2003). 

 
 
Författaren Astrid Lindgren har ofta tagit barnperspektivet och levandegör i sina 
sagor många viktiga värden. Raderna om Jum-Jum och Mio lyfter ett etiskt 
värde som vi tror är mycket viktigt för barn – vänskap. 
 
I vårt arbete vill vi titta på vad barn uppfattar av etikarbetet i skolan. Att känna 
till hur barn upplever sin vistelsetid i skolan kan vara av stor nytta och glädje för 
vuxna som ju delar samma verklighet som barnen och har det största ansvaret 
för att skapa en bra arbetsmiljö i skolan (Torstenson-Ed, 2003). 
 
Vi är nyfikna på just barns uppfattningar av värdegrundsarbete eftersom vi anser 
att det behövs mer forskning som berör relationer mellan lärare, elev, metod och 
innehåll. Tyvärr har det gjorts mycket få studier som tar barns perspektiv 
(Johansson & Johansson, 2003). Det finns många svårigheter i att ta 
barnperspektivet som vuxen (a.a), det är vi medvetna om i vår undersökning, 
trots det vill vi försöka. När lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever (Utbildningsdepartementet, 
2006) drevs igenom fungerade det som en väckarklocka för oss, och vi kände 
redan då för ämnet och det perspektiv vi valt att ta.  
 
Vi undrar över vad som kommer fram när barn talar om etiska värden? Barns 
värdespråk är ett helt annat än vuxnas, de har inte lärt sig vuxnas 
kategoriseringar ännu, dessutom tänker barn mer holistiskt (Torstenson-Ed, 
2003). Vad uppfattar barn av värdegrundsarbetet? Känsla för etik är en viktig 
kompetens (Persson, 2000). Etik har en central betydelse och utgör grunden för 
all samvaro (a.a) och därmed för allt annat arbete, både i skola och på fritid. 
Kanske är kraven på etisk kompetens än högre i vår postmoderna tid, en tid som 
präglas av social trängsel, och för barnen allt färre vuxenförebilder.  
 
Teoretikern Dewey (2004) är den som främst står för de resonemang som vi 
tycker är viktiga för vår diskussion om vikten av att praktiskt öva 
värdegrundsarbete. Han menar att skolan är ett litet samhället som tillhör det 
stora samhället. I det lilla samhället ska barnen leva för att lära, förbereda och 
öva sig för det stora samhället (a.a). Teoretikern Gardner (1997) är även han av 
intresse för oss. Han har vidgat begreppet intelligens till att omfatta många 
olika. Av Gardners sju intelligenser är ett par av dem intressanta för oss i denna 
studie. Det är den intra- och interpersonella kompetensen som båda har som mål 
att höja individens sociala och emotionella kompetensnivå. Han talar om det vi i 
vår undersökning refererar till om barn, deras utveckling och hur 
undervisningen bör ske (a.a).  
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2 BAKGRUND 
 
Etikarbetet är enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet tänkt att löpa som 
en röd tråd i all samvaro under skoltid (Skolverket, 2000). Det behövs mer forskning 
ur barnperspektiv för att utveckla mer ömsesidiga relationer mellan lärare, elever, 
metod och innehåll (Torstenson-Ed, 2003). Utan vetskap om vad barn tänker om 
värdegrundsarbetet som är format av vuxna kan detta heller inte utvecklas. Just därför 
borde det vara av intresse att rannsaka även vuxnas delaktighet som nedanstående 
citat vill säga. 

…lärarna är kompetenta moraliska aktörer som har till uppgift att utveckla 
moral. Då lärarna samspelar enskilt med barnen kan de ibland ta upp sitt etiska 
förhållningssätt, men det sker knappast alls i offentliga fora […] (och) berör inte 
lärarnas agerande överhuvudtaget [...] Barnens och de vuxnas erfarenheter är 
delar av samma helhet. Så länge som det endast är barnen som är föremål för 
etiska samtal saknas viktiga delar i analysen och därmed i hur man ska gripa sig 
an frågorna (Johansson & Johansson, 2003, s 251)   

Etikens grundprincip är rätten att välja och skyldigheten att ta ansvar. Etikens uppgift 
är att hjälpa oss individer att agera på ett ansvarsfullt sätt. Därför handlar etiken i sig 
primärt inte om yttre regler och krav utan om vårt inre förhållningssätt. Det betyder 
att etiken inte ger oss något facit. Den fastställer inte lagar och regler, men kan vara 
ett redskap för oss att handla ansvarsfullt (Orlenius, 2001). Bland teoretiker har vi 
valt att lyfta Dewey (2004) utifrån hans teorier om intelligent action, samt Gardner 
(1997) utifrån hans teorier om de personliga intelligenserna. I avsnittet om tidigare 
forskning har vi valt att utgå mycket från Hartman (1986, 2000) då han precis som 
oss försöker utgå från ett barnperspektiv i sin forskning. Hartman bedriver sin 
forskning utifrån vad barnen tänker på istället för hur barn tänker. Vi kommer att titta 
på skolan och etiken ur ett postmodernt perspektiv och titta på hur de etiska 
förebilderna såg ut då och nu. Vi tittar på hur skolan idag kan ses som ett eget litet 
samhälle i det stora samhället. Avslutningsvis tar vi upp hur man kan skapa 
förutsättningar för fruktsamma etiska möten. 

2.1 Teorier 
 
Barn gör inte som man säger, barn gör som man gör. Därför är det viktigt att de 
grundläggande värden som skall genomsyra utbildningen är tydliga. Dewey (2004) är 
den teoretiker som står bakom tesen, learning by doing. I Deweys stora projekt 
intelligent action hävdas att tanke och handling bör ses som ett, där det ena inte 
utesluter det andra (a.a.). Även Egidius (2003) hävdar att pedagogik utgår från att 
utan praktik blir teorin obegriplig, utan teori förstår man inte det praktiska, det vill 
säga att det är en fråga om dialektik – ett motsatsernas spel (a.a.).  
 
Dewey (2004) anser att all utbildning bygger på värderingar som hela tiden uttrycks i 
verksamheten, och den utvecklas genom ett ständigt prövande. Det innebär att man 
reflekterar över sina handlingar för att kunna leva som man lär. Skolan är i första 
hand en social institution vilket innebär att utbildning är en social process. Dewey 
menar även att tiden i skolan och utbildning är en levnadsprocess för barnen, skolan 
är inte en förberedelse för kommande liv. Skolan ska vara en del av livet, en plats där 
barnen kan växa och lära sig genom att leva, istället för att bara vara ett ställe där man 
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lär sig sådant som har en abstrakt och avlägsen betydelse. Skolan skall vara ett 
miniatyrsamhälle, ett embryo till ett samhälle (a.a.).  
 
Gardner (2000) står bakom teorin om de sju intelligenserna, två av dessa kopplar han 
samman, självkännedom och social, och benämner dem de personliga intelligenserna 
vilka har målet att höja barns sociala och emotionella kompetensnivå (a.a.). Gardner 
(1997) hävdar att de personliga intelligenserna självkännedom (intrapersonell 
intelligens) och den sociala (interpersonell intelligens) aldrig utvecklas utan stöd av 
den andra. Barnen måste ha kontakt med sina egna känslor för att förstå andras 
känslor och när de förstår andras känslor kan de komma i kontakt med sina egna 
känslor. Föreningen av intra- och interpersonell kunskap resulterar i Jag-
uppfattningen som är den jämvikt vi försöker uppnå mellan det inre känslolivets krav 
och andra människors förväntningar på oss skriver Gardner (1997).  

Kunskap om det egna jaget vilar i stor utsträckning på förmågan att avläsa och 
tolka andras beteende.  Omvänt lär varje människa känna sin omgivning genom 
att konsekvent ge akt på sina egna reaktioner och känslor (Gardner, 1997, s 221). 

Gardner (1997) menar att när personligheten blir tydligare, det vill säga när man 
förstår sig själv och har kontakt med sina känslor så har man större möjlighet att 
utvecklas till en social varelse (a.a.). Gardners (2000) tanke för att nå målet med att 
höja barns sociala och emotionella kompetensnivå är att det ska vara en del av den 
vanliga undervisningen och inte något som man bara tar till i behandlingssyfte i 
akuta situationer eller med barn som redan har problem och upplevs som ”jobbiga 
och stökiga”. Undervisningen ska grunda sig på färdigheter och kunskaper som 
gynnar barnen i sitt lärande, barnen måste vara utgångspunkten för undervisningen 
(a.a.). Barn i skolåldern är uttalat sociala och benägna att rätta sig efter normer. Det 
är ofta så att skolbarn driver rättvisa till absurdum eftersom de inte förstår att varje 
situation i viss mening är unik poängterar Gardner (1997). 

2.2 Tidigare forskning 
 
Hartman och Torstenson-Ed (1986) skriver att forskningen om barns tänkande 
tillämpar ett synsätt som inte alltid står på barnens sida. Kanske kan det rentav bidra 
till att öka avståndet mellan barn och vuxna i samhället. Man har i forskningen anlagt 
ett komparativt perspektiv, där barn direkt eller indirekt jämförs med vuxna. Det har 
lett till att man ofta betonat de kognitiva bristerna i barnens tänkande snarare än 
beskrivit den unika kompetens som man också möter hos barn. Intellektuella 
processer har betonats på bekostnad av exempelvis emotionell uttrycksförmåga och 
empati. Tänkandets form har varit viktigare än dess innehåll. Man har hellre beskrivit 
utvecklingsstadier än personlighetsdrag (a.a.) 
 
Hartman och Torstenson-Ed (1986) har genomfört ett flertal barnstudier utifrån 
forskningsproblemet vad barn tänker på, en sammanställning av resultaten har gjorts 
i boken Barns tankar om livet. Barn är inga enkelspåriga figurer. Det finns goda skäl 
att räkna med att alla barn reflekterar över grundvillkoren för sina liv. Det finns en 
stor variation i deras tankar, både individuellt och inom åldersgruppen. I studierna 
fann man att det påfallande ofta förekommer livsfrågor i undersökningsmaterialet. 
De stora frågorna förekommer jämsides med det vardagsnära och det triviala (a.a.). 
Hartman (1986) visar på när han tar del av sina sammanställda studier, att ur barnens 
synvinkel framkommer det att det inte i första hand är den pedagogiska 
verksamheten som framstår som viktigast för barnen. Det viktigaste för dem tycks 
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vara att det uppstår möten, med både människor och saker som intresserar, och att de 
kan fullfölja egna intentioner.  

”De vuxnas förhållningssätt i förskola och skola framstår som betydelsefullt. 
Barn vill bli behandlade som människor och bli sedda för den de är, inte 
behandlade som förskolebarn”(Torstenson-Ed, 2003, s 53). 

Hartman och Torstenson-Ed (1986) skriver även att en bra pedagog beskrivs som en 
som visar känsla, respekt och är tillåtande, så att barnet får ett eget 
handlingsutrymme. Studien visar också på att barn ofta klarar upp sina relationer 
själva och att de vill göra det, men om ojämlikheten trappas upp så att kränkning 
eller mobbning uppstår blir det en situation som de inte kan hantera själva. Barnen 
vill så ha vuxnas hjälp, och om de inte får det känner de sig svikna. De flesta barn 
verkar redan tidigt under sin uppväxt lärt sig vad vänskap kan vara samt att de har 
förmågan att hantera relationer även under påfrestningar (a.a.). Utifrån Szklarskis 
(1996) studie Barn och konflikter - En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska 

och polska barns medvetande har Hartman och Torstenson-Ed (1986) tittat på frågan 
om orsaker till konflikter. Här har man funnit att barnens tankar uppvisar en stor 
variation. Barn har en stor känslighet för ärlighet och rättvisa människor emellan. 
Svek, förtal och fusk reagerar barnen stark på. På frågan hur man kan hantera 
konflikter framkommer det i denna studie tre olika sätt att aktivt hantera dessa 
situationer. Den första är argumentation, den andra är påtryckning vilket kan ske 
både psykisk eller fysisk. Det tredje sättet är att man försöker undvika konflikt 
genom att fly eller be någon om hjälp (a.a.). 

Barnens tankevärld speglar alltså på gott och ont det samhälle där de växer upp. 
Både det som är positivt och det som är negativt återges i barnens funderingar. 
Barnens tankar lär oss mycket om deras livsvillkor, men också om samhället i 
stort, för barn är också samhällsmedborgare (Hartman & Torstenson-Ed , 1986, s 
86). 

2.3 Värdegrunden - vad står den för? 
 
Form och innehåll i värdegrundsarbete kan skilja stort bland skolor, vilket i sig inte 
behöver betyda problem menar Lindgren (2002). 

I värdegrunden framhålls framförallt demokratin som en grundläggande 
förutsättning vid sida av de värden som skall känneteckna skolans arbete samt de 
dygder som skolan skall fästa i elevernas minne (Lindgren, 2002, s 41).  

Enligt Bauman (1996) finns det inte några absoluta värden, ingen objektiv moral, 
ingen universell kodex. Sociala konventioner och värden utvecklas i samspelet 
mellan människor och i olika sociala grupper. Franck (2005) anser att värdegrunden 
har en ganska klar och tydlig betydelsekärna. Men Franck (a.a.) menar också liksom 
Bauman (1996) att värdegrundens kärna inte är något som är oföränderligt. I takt 
med att samhället förändras måste värdegrunden göras till föremål för diskussion, 
analys och tolkning, här har varje människa rätt att delta i det pågående samtalet 
(Franck, 2005). Även Johansson & Johansson (2003) påpekar att värdegrunden i 
läroplanen inte är något objektivt tidlöst dokument, utan är präglat av de personer 
som formulerat den (a.a.). 
 
Lindgren (2002) resonerar i sin artikel om skolors och kommuners olika sätt att tolka 
läroplanstexterna som handlar om värdegrunden. Skolpersonal ”har det pedagogiska 
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ansvaret att omsätta de värden och riktlinjer som anges i läroplanstexterna, utifrån 

villkoren i varje enskild skola” (a.a., s 42). 

2.3.1 Tolkning (och formandet) av etik och moral 
 
Andersen (1997) menar att etiska värden handlar om positivt och negativt, gott och 
ont, rätt och fel. Etiska värden är en vägvisare för hur vi ska bemöta andra. De kan 
uttryckas i ord eller handling, oreflekterade eller reflekterade är de alltid inflätade i 
individernas livsvärld. De finns till, förhandlas och förändras i möten mellan 
människor (a.a.). Johansson och Johansson (2003) definierar etik som reflektionen 
över moralen, etik får funktionen teori och moralen som praktiken (a.a.). Andersen 
(1997) skriver att normer är handlingsregler och de har sin grund i etiska värden 
(a.a.). Gillian och Wiggins (1988) anser att grunden för moral byggs genom barns 
relationer till andra människor. Relationen präglas av ojämnlikhet genom att barn är 
medvetna om sin underlägsenhet och sitt beroende av vuxna som har mer makt. 
Genom att se samspelet mellan andra människor lär sig barn se mönster i mänskliga 
relationer vilka är grundläggande för moral (a.a.). 

2.3.2 Etiska förebilder då – nu 

Johansson och Johansson (2003) uttrycker att det är många aspekter som sätter ramar 
för de etiska förhållningssätt som skapas mellan barn och vuxna. Barns erfarenheter 
från livet i familjen och med andra, pedagogers personliga och professionella 
erfarenheter och samhällets intentioner med barns fostran och lärande, de är alla 
aspekter som bidrar till att skapa ramar för etiska förhållningssätt (a.a.). Bergem 
(2000) skriver att vuxna försöker genom att hålla sig inom vissa ramar att vara etiska 
förebilder för barn.  

I vårt postmoderna samhälle tillbringar barn allt mindre tid i hemmen och allt mer tid 
i skola och på fritidshem. Det bidrar till att skolan och lärarna har som aldrig tidigare 
ålagts så många uppgifter och ett så stort ansvar för barn och ungdomars mognad och 
utveckling som idag (Bergem, 2000). Barn utgör i större utsträckning sina egna 
förebilder nu än för exempelvis trettio år sedan. De är sina egna inflytelserika 
modeller i och med att det är färre vuxna kring barn idag än förr, (Johansson & 
Johansson, 2003).  

Ett av postmodernismens kännetecken är många familjers splittring. De flesta skulle 
ut och jobba och få blev därför kvar i hemmet. Så ser det fortfarande ut. Går vi 
tillbaka i tiden några snäpp såg det annorlunda ut. I jordbrukssamhället var det 
mycket av ”team-arbete”. I flergenerationsfamiljen fanns uppgifter för var och en. 
Barnens kontakt med vuxna i hemmet var knuten till flera generationer. I 
industrisamhället hörde den ihop med kärnfamiljen. Idag har vissa barn olika hem, 
beroende på vilken vecka det är. Kontakten med vuxna är ibland tidsmässigt knuten 
till framförallt personal vid förskola, skola (Orlenius, 2001). Vidare skriver Orlenius 
(a.a.) att vår förståelse av nuet alltid är en efterförståelse. Vi måste därför titta på 
vilka värderingsmönster som präglade vår uppväxt, vi som vuxna nu, och den miljö 
vi växte upp i. Hur har det format oss i vårt tänkande och handlande? Samt se på hur 
barnens livssituation ser ut idag (a.a.).    
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2.4 Skolan 
 
I den här delen kommer vi att titta på hur skolan försöker anpassa sig till samtiden 
och samtidigt klara de nya krav som ställs på skolan utifrån den nya lagen, lag 
(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 
och elever, som trädde ikraft 2006 (Utbildningsdepartementet, 2006).  

2.4.1 Skolan – ett litet samhälle 
 
I skolan uppträder många dimensioner av etik. Den stora mängd elever och personal 
som kommer till skolan kan liknas vid ett litet samhälle där alla har med sig olika 
traditioner, uppfattningar av moral, könsordning, människosyn och olika syn på 
ansvar, rättigheter och skyldigheter. Alla erfarenheter som barn får i skolan har en 
etisk dimension. Genom barnens inbördes interaktioner men även i samspelet med 
lärare. Genom skolans regler, handlingar och problemlösningar men även genom 
samvaron med kamrater, får barnen omedvetet och oreflekterat etiska uppfattningar 
(Myrgård, Iselau & Nilsson, 1988). Med hänsyn till barnens moraliska utveckling är 
skolans främsta uppgift att vara en mötesplats, en plats där människor träffas och 
berör varandras personligheter på ett sätt att det väcker medmänskligt engagemang 
(Hartman, 2000). Empati kan inte beordras fram, men den kan utvecklas och trivas 
bättre i vissa klimat än andra (a.a.) 

2.4.2 Skola i förändring 
 
I april 2006 trädde en ny lag i kraft, lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och 
annan kränkande behandling av barn och elever (Utbildningsdepartementet, 2006). 
Den kom till därför att lagstiftaren funnit att kränkande behandling, trots läroplanens 
direktioner, var alltför vanligt förekommande på skolorna (Rimsten, 2006). Barns 
och elevers rättssäkerhet ansågs kräva ytterligare skydd, utöver det som Läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet
1 redan gav (a.a.). I Lpo 94 framgår att skolan skall 

främja förståelse för andra människor samt förmåga till inlevelse. Tendenser till 
trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans skall bemötas 
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Skolverket, 2000). För att 
skolorna ska kunna bemöta med kunskap är det viktigt att lärarutbildningen ger 
utbildning kring just detta. Den ”nya” lagen omfattar allt ifrån små barn inom 
förskolan till ungdomar och vuxenstuderande. Den är bland annat till för att 
förhindra angrepp mot deras personliga integritet och för att stärka deras 
rättssäkerhet (Utbildningsdepartementet, 2006). 
  
På skolorna idag fokuseras allt mer på att förebygga kränkande behandling. Sedan 
slutet av 1990-talet har lärare på skolor kunnat tal del av förebyggande arbetsmaterial 
från bland annat Lions Quest, Friends samt SET som står för social och emotionell 
träning. Även när det gäller att upptäcka, utreda och åtgärda har förändringar skett 
mot det konkreta. Enligt lag ska skolor upprätta egna likabehandlingsplaner genom 
vilka man tvingas till aktiva insatser. Arbetet med likabehandlingsplanerna ska vara 
ständigt pågående, ett levande dokument, som ska användas som ett aktivt verktyg, 
(Skolverket, 2006:03). 
 

                                                 
1 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet kommer i fortsättningen benämnas som Lpo 94 
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Lindgren (2002) anser att arbetet med att göra värdegrunden närvarande i skolan är, 
liksom all undervisning, beroende av en mängd faktorer. En faktor är läroplanerna, 
en annan faktor är hur vi tolkar dem. Skolaktörerna har numera friutrymme att tolka 
uppdraget utifrån sin skolas förutsättningar. Detta resulterar i stora skillnader i hur vi 
tolkar och genomför värdegrundsarbetet (a.a.). Enligt Värdegrundscentrum (2002) 
finns det en paradox i värdegrundsarbetet. De menar att skolor i sitt uttolkande av 
läroplanen samtidigt låter de gemensamma värderingarna ha för stor betydelse. 
Många skolor uppvisar moraliskt korrigerande och normerande tendenser (a.a.) vilka 
då hamnar i konflikt med att skolan enligt läroplanen ska ”vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntran att de förs fram” samt ”framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana” (Skolverket, 2000). 
Lindgren (2002) skriver att ”Skolornas fokusering vid det gemensamma verkar allt 

av döma skymma sikten inför denna möjliga tolkning av värdegrundens syfte” (a.a., 

s 48). 
  
Vi lever i den postmoderna tiden. En tid som karaktäriseras av stor individuell 
valfrihet, pluralism, decentralisering och obundna utvecklingsmöjligheter (Persson, 
2000). Det finns inga givna vägar för hur något ska genomföras eller uppnås utan det 
finns många vägar att gå. För en del människor kan det postmoderna upplevas som 
väldigt otryggt. I det postmoderna samhället sker omfattande och snabba 
förändringar, den individuella valfriheten har blivit allt för stor samtidigt som 
tryggheten blivit allt för liten. Persson (2000) hävdar att de samhälliga 
förändringarna påverkar i hög grad även skolan. Otryggheten som uppstår gör att 
barn lättare hamnar i konflikter i den sociala trängsel som de lever i. Den ökade 
valfriheten samt den sociala trängseln är typiska karaktäristika för det postmoderna 
samhället (a.a.). Orlenius (2001) menar att skolan står inför en stor utmaning i att 
kunna ge barn och ungdomar möjligheten till att ta eget ansvar, stimulera 
samarbetsförmåga och att hjälpa dem att utveckla en ”inre kompass”. Stereotypa, 
kollektiva lösningar håller inte längre, utan individen måste bejakas och bekräftas 
(a.a.).  
 
Goleman (2007) anser att den nya trenden med att schemalägga emotionell 
kompetens gör att barnens känslor och sociala liv blir till egna skolämnen. Det bidrar 
till att man slutar att se de dominerande sidor av barnens vardag som irrelevanta 
störningar. En tidig start av emotionell utbildning i små doser, utspridda över många 
år med anpassat innehåll till barnens mognadsnivå är mycket effektiv. Emotionella 
kunskaper fastnar när upplevelser upprepas gång på gång. Barnen får en grundplatta 
att stå på inför kommande svårigheter och motgångar (a.a.). Persson (2000) trycker 
på vikten av att värdena görs till en betydelsefull upplevelse som är knuten till ett 
sammanhang, en upplevelse så att barnen kan tillämpa värdena i sin vardag så att det 
inte bara blir tomma ord för barnen (a.a.). Goleman (2007) påpekar att innehållet i 
lektioner i emotionell kompetens kan verka ”… banalt, men resultatet – hyggliga 

och välfungerande människor – har större betydelse för vår framtid än någonsin…” 

(a.a., s 326).  

2.4.3 Förutsättningar för goda etiska möten 
 
Idag då alltför många barn saknar förmågan att kontrollera upprörda känslor, lyssna 
och hejda sina impulser, skriver Goleman (2007) att emotionell kompetens kan öka 
skolornas möjlighet att förmedla kunskap (a.a.). Persson (2000) menar att i dagens 
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postmoderna samhälle är barnen mer hänvisade till institutioner och en stor del av 
deras möten sker med personer som de inte har någon nära relation till. Barnen är 
idag i högre grad utlämnade åt andra. Den här samhällsförändringen utsätter den 
sociala kompetensen för förändringstryck. Förändringen har skapat en social trängsel 
som gör att barnen utsätts för många möten vilket kräver att barnen har en stor social 
kompetens (a.a.).  
 
Goleman (2007) lyfter att en avgörande social förmåga som behöver utvecklas är att 
kunna visa vad man känner, en annan är empati, att förstå vad andra känner. Varje 
dag uppstår möten där barnen sänder ut signaler, ju mer socialt kompetenta barnen är 
desto lättare har de att kunna kontrollera sina egna signaler samt tolka andras. Idag 
står mänskliga relationer i fokus därför måste barnen kunna förstå andras känslor och 
kunna se saker ur deras synvinkel och respektera andras uppfattningar och känslor 
(a.a.).  
 
Bergem (2000) anser att pedagogernas hänsyn till eleverna och deras integritet är lika 
viktig som den respekt eleverna bör ha mot varandra (a.a.). I sin tillvaro i skolan 
skriver Torstenson-Ed (2003) att barn söker sig till pedagoger de upplever som 
”snälla”. Att vara snäll betyder att pedagogen har känsla, visar respekt och är 
tillåtande (a.a.). Goleman (2007) poängterar att det inte finns något annat område där 
lärarens kompetens har så stor betydelse, eftersom läraren själv fungerar som 
förebild, som ett levande exempel på emotionell kompetens eller avsaknad av den. 
(a.a.) 
 
Orlenius (2001) betonar att ett etiskt medvetet förhållningssätt inte kan förmedlas till 
någon annan, det är något som individen själv måste erövra och erfara. Etik är något 
som är individuellt, frivilligt och bygger på en personlig övertygelse och det är det 
som gör saken så svår beträffande uppgiften att fostra barn och ungdomar till goda 
samhällsmedborgare. Etik är mer än etikett (a.a.). I Prismas (1989) uppslagsbok 
beskrivs etik som en disciplin som behandlar moraliska frågor och etikett som regler 
för uppträdande och umgänge (a.a.).  
 
I mötet med barnen bör det ske ett utbyte där de vuxnas livserfarenhet, distans och 
övergripande synsätt kan ge barnen redskap för att utveckla ett självständigt etiskt 
tänkande. Ge barnen möjlighet att aktivt ta ställning i etiska frågor, att förstå och stå 
för sitt val menar Myrgård, Iselau och Nilsson (1988). När man försöker lära känna 
barns tankevärld måste man vara öppen för såväl barns tillkortakommande som deras 
speciella kompetenser samt deras personliga uttryck. Man måste tillåta sig att se både 
det ljusa och det mörka, det lustfyllda och även det obehagliga. Först då kan vi se 
barnen och erkänna dem fullt ut som våra medmänniskor. (Hartman & Torstenson-
Ed, 1986). 
 
Det fungerar inte alltid som barnen vill i skolan. Uppdelningen i en kunskapsvärld 
och en kamratvärld gör att vuxna inte alltid finns tillhands i kamratvärlden. 
Konflikter inträffar och behöver inte vara något negativt. Men det är viktigt att när 
det inträffar att möjlighet finns till att kunna bearbeta det som hänt tillsammans med 
andra. Då kan konflikten leda till att man lär sig något och att man kan lämna den 
med en ny styrka. (Hartman & Torstenson-Ed, 1986). 



11 

 

2.4.4 Värden barn värnar om 
 
Johansson och Johansson (2003) har i sin studie funnit att solidaritet är ett viktigt 
värde och en viktig etisk fråga för barnen, att känna att man tillhör och får vara med i 
en gemenskap. Att bli skrattad åt eller kallad saker upplever barnen som grovt 
kränkande (a.a.). Johansson och Johansson (a.a.) ställde i sin studie frågan till barnen 
om hur man ska vara i skolan, de fann att svaret var självklart för barnen: ”Man ska 

vara snäll” (a.a., s 242). När de granskade innebörden av detta svar kunde de se 
flera dimensioner, snäll kunde vara ett uttryck för värdet av andras väl, vilket är 
främst i situationer då andra är utsatta för skada, det kunde också vara ett uttryck för 
att barnen anpassade sig till skolans ramar. Dessutom kunde det betyda 
underliggande obekväma åsikter som man inte vill ge uttryck för (a.a.). 
 
Barns vänskap är en stark och gränsöverskridande kraft i deras liv. Kamratvärlden är 
oftast det som är viktigast för barnen i skolan (Hartman & Torstenson-Ed, 1986). För 
barnen är det mellanrummen, rasterna som ger utrymme för kamratlivet och oftast är 
det dessa utrymmen som är skola för barnen (a.a.). 

2.4.5 SET – Social och Emotionell Träning 
 
Kimber (2004) upphovspersonen till arbetsmaterialet SET, har under de senaste åren 
arbetat med ämnet livskunskap. Livskunskap innebär social och emotionell träning 
(SET) för att utveckla och stärka barn och ungdomars sociala och emotionella 
kompetens. Kimber (a.a.) hävdar att avgörande för hur eleverna klarar sig både i och 
efter skolan är hur de klarar att samarbeta, lösa problem konstruktivt för att kunna 
sträva mot egna och gemensamma mål. Hon trycker på att det idag när många skolor 
har problem är viktigt att bryta den negativa trenden och minska de negativa 
faktorernas inflytande för att ge barnen en bra start på livet.  
 
Genom SET kan man skapa förutsättningar för ett gott och hälsosamt liv och för ett 
gynnsamt inlärningsklimat. För att kunna genomföra detta på bästa sätt krävs det 
mycket kunskap och positiv förstärkning menar Kimber (2004). Hon har därför tagit 
fram en arbetsmetod som är indelad i fem moment, man arbetar med; 
självkännedom, att hantera sina känslor, empati, motivation och social kompetens. 
Arbetsmetoden utgår från att man tränar regelbundet varje vecka med övningar som 
har stigande svårighetsgrad. Målsättningen med SET-undervisningen är att; 
värdegrunden i läroplanen ska synliggöras, förebygga psykisk ohälsa, lägga en god 
grund för barn och ungdomars sociala och emotionella kompetens, barn och 
ungdomar ska fungera bättre tillsammans, elever och skolans personal tillsammans 
ska utvecklas och nå större självinsikt, öka motivationen för att nå egna och 
gemensamma mål (Kimber, 2004). 
 
Som det nämndes tidigare så är SET uppdelad i fem moment, vilka är;  
1. Självkännedom. Att veta vad man känner och därmed kunna använda sina känslor 
när man fattar beslut. Att ha en realistisk bedömning av sina egna förmågor och ett 
sunt självförtroende.  
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2. Att hantera sina känslor. Att veta varför man känner på ett visst sätt och hur man 
ska hantera sina känslor så att de hjälper en att klara den uppgift man står inför. Att 
kunna kontrollera sina känslor och att kunna vänta med belöning för att nå ett mål.  
3. Empati. Att förstå hur andra människor känner och att kunna se saker ur deras 
perspektiv. Att uppskatta att andra känner annorlunda samt att kunna hantera och 
förstå dessa olikheter.  
4. Motivation. Att använda den inre motorn för att nå sina mål. Att lära sig ta initiativ 
och sträva efter förbättring. Att klara motgångar och frustrationer på vägen mot sitt 
mål och att stå ut med att utdelningen kommer först senare.  
5. Social kompetens. Att kunna hantera sina känslor i relation till andra människor, 
att hantera förhållanden, läsa av sociala situationer och kunna röra sig i olika sociala 
miljöer. Det innebär bland annat att man ska använda sig av sina känslor vid 
samarbete, förhandlingar och konfliktlösningar. Man ska också kunna använda olika 
verktyg för att lösa konflikt- och problemsituationer (Kimber, 2004). 
 
I de lägre åldrarna används stoppljusmodellen som sedan övergår i problemlösaren, 
och i de högre åldrarna och på gymnasiet används vvv.lösningar.se. Redskapet 
Stoppljuset innebär följande; Röd lampa: lugna ner dig. Gul lampa: tänk efter vilka 
lösningar som finns. Grön lampa: pröva den lösning du tror mest på. 
 
Nästa steg är Problemlösaren där man ställer sig frågorna; Vad har hänt?, Vilka är 
inblandade?, Vad känner du?, Vad känner de inblandade?, Vad vill du/Vad är ditt 
mål?, Vilka lösningar finns?, Vilka konsekvenser får det?, Vilken lösning väljer du? 
Det sista steget för de äldsta eleverna finns på vvv.lösningar.se där hittar man liknade 
frågor som i Problemlösaren men med tillägget att eleverna ska utvärdera och lära 
(Kimber, 2004). 

2.4.6 Värdegrundsarbete i undersökningsgruppen  
 
Klassen vi intervjuade jobbar sedan ett halvår med programmet SET, social och 
emotionell träning. SET består av fem moment; självkännedom, att hantera sina 
känslor, empati, motivation och social kompetens som tränas regelbundet varje vecka 
där övningarna har stigande svårighetsgrad, för åldrarna sex till fjorton år (Kimber, 
2004). 
  
Planen för klassen är att jobba två gånger i veckan med värdegrundsarbete, men 
ibland sker det bara en gång i veckan. Läraren(na) på skolan går fortfarande i 
utbildning om SET som arbetsmaterial. Varje vecka får lärarna en ”läxa”, en uppgift 
som de ska genomföra med barnen. Lärarna ska också varje vecka poängsätta sig 
själva i hur bra de klarat att arbeta med och föra fram SETs metodologi. Den stora 
skillnaden mellan SET och andra arbetsmetoder är enligt klassläraren i 
undersökningsgruppen lärarens förhållningssätt. När de arbetar med SET är positiv 
förstärkning något mycket viktigt. Negativa kommentarer bör inte förekomma. 

”Det är väldigt annorlunda och svårt att bara ge positiva kommentarer och 
ignorera när de (barnen) gör något dumt. Men det är så här vi ska arbeta, bara ge 
positiv belöning…” (Läraren.) 

Exempel på uppgifter och övningar som barnen fått göra ur SET-materialet är 
rollekar, samtal, bygga statyer som exempelvis symboliserar vrede eller förtryck. 
Läraren påpekar dock att värdegrundsarbetet är något ständigt pågående i den 
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dagliga verksamheten, det är inget som man endast arbetar med vid enskilda 
tillfällen. 
 

2.5 Sammanfattning 
 
I bakgrunden har vi lyft teoretiska resonemang från Dewey (2004) och Gardner 
(1997). Dewey (2004) poängterar nödvändigheten av kombinationen praktisk och 
teoretisk övning. Gardner (1997) trycker på den viktiga jämvikt vi försöker uppnå 
mellan det inre känslolivets krav och andra människors förväntningar på oss. 
Grunden i denna jämvikt ligger i att vi måste ha kontakt med våra egna känslor för 
att förstå andras. Vi har återgett Hartman och Torstenson-Ed (1986) som betonar det 
skeva perspektiv som återfinns i stora delar av tidigare forskning kring barn. Barn 
har blivit direkt eller indirekt jämförda med vuxna, barns kognitiva brister har 
framhållits snarare än deras förtjänster. Man har endast tittat på hur barn tänker, inte 
på vad barn tänker. Det framkom att barn är framsynta, radikala och kompetenta och 
tänker mer holistiskt än vuxna. Vidare har vi berättat om det föränderliga 
värdegrundsarbetet. Hur detta skiljer sig bland skolor därför att skolaktörerna idag 
har stor frihet att utforma arbetet efter egna idéer och förutsättningar. Under tolkning 
och formandet av etik och moral har vi talat om hur grunden för moral byggs genom 
barns relationer till andra människor. Vi har talat om samhällets och skolans 
förändring mot det postmoderna, där det idag råder social trängsel och stor valfrihet 
som ställer höga krav på etisk kompetens. Vi har pratat om hur Goleman (2007) 
lyfter vikten av värdegrundsarbete för att skapa hyggliga och välfungerande 
människor. Han menar att ju mer socialt kompetenta barnen är desto lättare har de 
för att kunna kontrollera sina egna signaler och tolka andras. Vidare har vi tagit upp 
hur viktig pedagogens kompetens och roll är, samt, att ett etiskt förhållningssätt 
måste erfaras, detta sker i möten med andra, barn och vuxna. Vi har tittat in på 
värden som barn värnar om och sett att snäll är mångdimensionellt. Vi har sett att 
kamratvärlden är det som är skola för barnen. Slutligen har vi förklarat SET, Social 
och Emotionell Träning, som är ett arbetsmaterial om livskunskap. Dess 
upphovsperson, Kimber (2004), trycker i sitt material på betydelsen av att bryta de 
negativa faktorernas inflytande på eleverna för att ersätta dem med enbart positiv 
förstärkning. Enligt Kimber (a.a.) gynnar detta inlärningsklimatet. Vi berättade här 
även om hur vår undersökningsgrupp arbetar med värdegrunden enligt SET-
metoden. 
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3 SYFTE 
 
I vårt arbete vill vi undersöka barns uppfattning av etikarbetet i skolan. Vi anser att 
barns upplevelser och alternativa tänkande är en tillgång för vuxna i skolan då det 
gäller att vidareutveckla symbiosen mellan barn - barn och barn - vuxna i skolans 
miljö. Vi strävar efter att förmedla barns perspektiv, att lyssna till vad de har att säga 
och försöka förstå vad de vill ha sagt. 

3.1 Syftesfrågor  
 
Huvudfråga: 
 

• Vad uppfattar barn av värdegrundsarbetet i skolan? 
 
Delfrågor: 

 
• Hur har barn implementerat värdegrundsarbetet i sitt sätt att resonera? 

• Vilka etiska värden framstår som viktiga för barn? 
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4 METOD 
 
Vi kommer här att redogöra för vilka förberedelser vi gjorde inför vår studie, hur vi 
genomförde den och slutligen redogöra för på vilket sätt vi bearbetade och 
analyserade materialet som vår undersökning resulterade i. Den fenomenografiska 
ansatsen, är relevant för vår studie. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod 
vilket innebär att man försöker hitta de kategorier eller modeller som beskriver ett 
fenomen eller ett sammanhang (Larsson, 1986). 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

4.1.1 Fenomenografin 
 
Fenomenografin kommer från grekiskans faino som betyder ”bringa dagen”, och 
ordet grafia som betyder ”beskrivning” (Kroksmark, 1989). Fenomenografin strävar 
efter att ”slå en bro mellan subjektet och objektet” (a.a., s 264), då ett fenomen alltid 
ingår i ett sammanhang, en kontext. Inom fenomenografin fokuserar man på 
kvalitativa skillnader mellan uppfattningar. Både begreppet uppfattningar och 
erfarande används inom den fenomenografiska forskningen. Det finns en skillnad 
mellan människors uppfattningar av någonting och om någonting poängterar Larsson 
(1986). Uppfattningar av något avser människans grundläggande förståelse av något 
menar Uljens (1989). Varje människa besitter individuella uppfattningar av ett 
fenomen men denna uppfattning inrymmer samtidigt fragment av olika sätt att erfara 
detta fenomen (Marton & Booth, 2000).  

I uppfattningen av ett fenomen antas människan ge innehåll i relationen mellan 
sig själv och omvärlden. Att uppfatta något är att skapa mening och är det 
grundläggande sättet som omvärlden gestaltas. Från uppfattningarna utgår vi 
också då vi handlar och resonerar (Patel & Davidsson, 2003, s 33). 

Resultaten från en fenomenografisk undersökning består av kvalitativt skilda 
beskrivningskategorier av uppfattningar eller erfarande (Patel & Davidsson, 2003). 
Metoden är induktiv, där inga kategorier är förutbestämda innan intervjun, utan 
resultatet kommer fram från innehållet i det intervjupersonerna säger (Kroksmark, 
1989). 

4.2 Undersökningsmetod 
 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på vad barn uppfattar av 
värdegrundsarbetet i skolan. För att samla in vår empiri har vi genomfört kvalitativa 
intervjuer i halvstrukturerad form. Kvalitativa intervjuer används för att ”… 

identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något…” (Patel & Davidsson, 2003, s 

78). 
…barn har inte de kunskaper och erfarenheter som en vuxen har om vad 
forskning innebär. Det befinner sig […] i en underordnad position i ett samhälle 
där vuxna har makt och tolkningsföreträde. De har därför sämre möjligheter att 
hävda sin integritet och sina egna tolkningar gentemot såväl forskaren som de 
lärare och föräldrar som gett sitt tillstånd till att barnen deltar i forskningen 
(Johansson & Johansson, 2003, s 23-24).  

Johansson och Johansson (2003) skriver att barn som forskningsgrupp är en extra 
sårbar grupp (a.a.). Därför valde vi att inför intervjuerna läsa på om ämnet för att få 
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bästa möjliga förkunskap och utöka vår kompetens för att kunna bemöta barnen på 
bästa etiska sätt. Doverborg och Pramling (2000) betonar att det i barnintervjuer är 
mycket att ta hänsyn till för att få ett bra resultat. Grundläggande är att man bekantar 
sig med barnen för att lyckas skapa en god kontakt, samt vikten av en lugn och trygg 
intervjuplats (a.a.). 

4.3 Undersökningsgrupp 
 
Kontakt togs med en skola där vi informerade om syftet med vår studie samt 
genomförandet av den. Skolan kan kallas medelstor och ligger i en medelstor 
kommun, skolan är en F-5 skola med tre paralleller i varje årskurs. På skolan finns 
flest representanter från svenskfödda familjer och en mindre representation av elever 
från andra etniska kulturer än den svenska.  En lärare tillfrågades om intresse fanns 
för att låta dennes elever vara med i en undersökning. Då intresse fanns hjälpte 
läraren oss att nå ut till föräldrarna med förfrågan (se bilaga 1) om barnens 
medverkan i vår studie. I vetenskapligt arbete måste hänsyn tas till olika etiska 
principer. I denna studie har vi tagit följande forskningsetiska överväganden under 
betänkande: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
  
I klassen lottades det ut vilka av barnen som skulle få förfrågan om att delta i 
studien. Av de sex barn som tillfrågades gav fem förmyndare sin tillåtelse, därför 
ingår fem barn i år två i vår studie. Några dagar innan intervjuerna skulle genomföras 
besökte vi de fem barnen på skoltid. Vi berättade för barnen om syftet med vårt 
projekt tillsammans med dem samt att deras deltagande var frivilligt. Vår 
förhoppning var att de genom detta skulle känna att deras medverkan var viktig. Vår 
önskan var också att barnen skulle få ett ansikte och en känsla av oss två som 
personer för att på så sätt avdramatisera inför de kommande intervjuerna (Doverborg 
& Pramling, 2000). Vi var dock medvetna om det som Johansson och Johansson 
(2003) skriver att barn är i en underordnad position och att deras deltagande inte i 
egentlig mening var frivilligt då det var förmyndarna som gett sin tillåtelse (a.a.) 
därför var vi noga med att informera barnen om att deras deltagande var frivilligt.  
  
Intervjuerna till studien genomförde vi med fem barn, två flickor och tre pojkar från 
år 2, alla barn som deltog var 8 år. Vi som har genomfört undersökningen deltog 
båda två för att inte färga frågorna. Barnen intervjuades med hjälp av ljudupptagning 
och intervjuerna genomfördes enskilt och under skoltid. Miljön, ett mindre rum, var 
lugn och väl bekant för alla i intervjugruppen. Intervjuerna som har genomförts har 
en låg grad av standardisering då vi har använt halvstrukturerade intervjufrågor (se 
bilaga 2), det vill säga frågorna som vi ställde gav utrymme för barnen att svara med 
egna ord samt att vi kunde ställa följdfrågor utifrån det enskilda barnets sätt att 
hantera frågan. Eftersom barn inte har samma ordförråd/samlingsbenämningar som 
vuxna kan det hjälpa att ställa följdfrågor, gärna där barnens känsla framkommer, 
vilken kan räta ut eventuella frågetecken. Enligt Hartman och Torstenson-Ed (1986) 
kan man ha som mål att vara lyhörd och att inte försöka pressa fram några svar när 
man intervjuar utan istället försöka föra ett samtal som kan tydliggöra barnets eget 
perspektiv på ämnet i fråga (a.a.). Syftet med den kvalitativa studien var att 
identifiera barnens uppfattningar om värdegrundsarbetet i skolan.  
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Intervjufrågorna togs fram utifrån SET-metodens fem moment som handlar om 
barnens självkännedom, sociala kompetens, förmåga att hantera känslor, empati och 
motivation (Kimber, 2004), frågorna var ställda på ett språk som barnen kunde förstå 
och som handlade om situationer som är levande och nära för barnen. På så sätt blev 
frågorna knutna till barnen själva, genom att de lättare kunde relatera till frågorna.  
 
Inför databearbetning insåg vi att vårt insamlade material var något tunt. Därför 
beslutade vi oss för att även använda oss av vår pilotstudie. Pilotstudien genomfördes 
med två pojkar i åldrarna sju och nio år. Pojkarna går i år ett och år tre på en annan 
skola. På denna skola arbetar man med SET-metoden sedan ett halvt år tillbaka. Vår 
empiri består därför av sju olika intervjuer med barn i åldrarna sju till nio år, där fem 
av barnen är åtta år. Barnen kommer från två olika skolor där man arbetar aktivt med 
SET-metoden sedan ett halvt år tillbaka. 

4.4 Databearbetning 
 
I vår analys av empirin har vi fenomenografiskt försökt kategorisera och urskilja 
skillnader i hur barn uppfattar arbetet med värdegrunden i skolan. Inom 
fenomografin är begreppet uppfattning centralt, då man i analysen vänder sig mot 
hur människor uppfattar fenomen i omvärlden (Patel & Davidsson, 2003). Det är i 
själva uppfattningen av ett fenomen som antas ge människan innehåll och mening i 
relationen mellan sig själv och omvärlden. Det är från våra uppfattningar vi utgår då 
vi handlar och resonerar (a.a.).  
 
Efter genomförandet av de fem intervjuerna, transkriberades alla intervjuerna i sin 
helhet. Efter transkriberingen påbörjade vi den fenomenografiska analysen utifrån 
dess fyra steg: det första för att bekanta oss med data och för att etablera ett 
helhetsintryck, det andra steget var att titta efter likheter och skillnader i uppgifterna i 
materialet, det tredje steget innebar att vi har försökt att kategorisera uppfattningarna 
i beskrivningskategorier och det fjärde och sista steget var att studera den 
underliggande strukturen i kategorisystemet (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från intervjuer 
varvas med egna kommentarer och tolkningar (Patel & Davidsson, 2003).  

4.5 Studiens giltighet 
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som är viktiga för att kunna göra en 
bedömning av hur tillförlitlig en undersökning är (Wibeck, 2000). Vi kan inte bara 
koncentrera oss på det ena eller det andra då reliabilitet och validitet står i ett visst 
förhållande till varandra. Begreppen är så sammanflätade att kvalitativa forskare 
sällan använder begreppet reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003). 

4.5.1 Reliabilitet  
 
Med reliabilitet menas att olika forskare, oberoende av varandra, ska när de studerar 
material komma fram till samma resultat. Även om detta sker vid olika tidpunkter 
ska samma resultat framkomma (Wibeck, 2000). Om denna undersökning skulle 
göras om är det inte säkert att det skulle framkomma samma svar igen, barnen skulle 
troligen ha lärt sig mer, ändrat uppfattning eller fått nya insikter. Detta behöver dock 
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inte tyda på att vår undersökning har låg reliabilitet. Patel och Davidsson (2003) 
menar att reliabiliteten bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 
undersökningstillfället (a.a.). 

4.5.2 Validitet 
 
Validitet i en kvalitativ studie är inte bara relaterad till datainsamlingen utan har även 
att göra med hur giltig vår forskningsprocess är (Patel & Davidsson, 2003). 
Validiteten i vår undersökning anser vi vara relativt hög då vi innan undersökningen 
läst på inom ämnet för att få bästa möjliga förkunskap och utöka vår kompetens för 
att kunna bemöta barnen på bästa etiska sätt. Vi var nyfikna på barns uppfattningar 
av värdegrundsarbete och relationer mellan lärare, elev, metod och innehåll. Vi har 
använt oss av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Alla 
intervjuer har genomförts i halvstrukturerar form. Vi har båda två deltagit i 
intervjuerna för att inte färga frågorna. Genomförandet har för alla barnen skett i 
liknande miljö, skolan, och under ungefär samma tid, skoltid. Alla intervjuer har 
transkriberats i sin helhet för att sedan utifrån den fenomenografiska analysens fyra 
steg (Patel & Davidsson, 2003) bearbetats. Utifrån dessa fyra steg har vi funnit 
kategorierna som utgår från vår huvudfråga: Vad uppfattar barn av 

värdegrundsarbetet i skolan? . I forskningsprocessen tycker vi oss ha fångat det som 
både är mångsidigt och även det som är motsägelsefullt. Vi tycker oss ha funnit 
kunskap om hur barn uppfattar värdegrundsarbetet. 
  
Studien föregicks av en pilotstudie med två barn i åldrarna sju och nio år som går i 
klasser där man aktivt arbetar med värdegrunden. Valet av ålder på barnen (sju och 
nio år) skulle bidra till att vi fick ett bredare perspektiv, det vill säga vi ville se dels 
om frågorna fungerade för barnen, dels om svaren på frågorna var relevanta för vår 
studie. 
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5 RESULTAT 
 
I resultatet nedan kommer vi att redovisa svaren från våra intervjuer utifrån de tre 
kategorier vi funnit; den första är uppfattningar av värden, den andra är verktyg vid 

konflikthantering och den tredje och sista kategorin är ingen uppfattning. 
Kategorierna blev tydliga när vi studerat den insamlade empirin. Huvudrubrikerna är 
samma som våra kategorier, underrubrikerna utgår från den underkategorisering vi 
har gjort när vi analyserat data. I vår undersökning framkom att barn på olika sätt ger 
uttryck för många olika värden. När barnen i samtal uttrycker etiska ståndpunkter 
kräver det mer analys av betydelse än när man samtalar med vuxna som mer 
pricksäkert sätter rätt ord på det de menar. Vi försöker vara med på barnens ”tänk”, 
ta deras perspektiv, men vi kommer aldrig ifrån att resultatet är vår tolkning av 
barnens tankar. 

5.1 Uppfattningar av värden 
 
I undersökning av barns uppfattningar av värden har vi funnit fyra underkategorier. 
Vi har funnit att barnen uppfattar arbetet med SET som något som ska hjälpa dem att 
lära sig; anpassa sig, tolerans, respekt och hjälpsamhet. Man ser också att de ord barn 
sätter på värden är inte samma ord/samlingsbenämningar som vuxna använder. I 
resultatet ger barnen uttryck för omsorg, gemenskap, respekt och omtänksamhet. 
Dock benämner de inte var och en av dessa värden utan använder ordet snäll eller 
andra beskrivningar. Barnen uppfattar att värdegrundsarbetet är till för dem både som 
enskilda individer och som grupp. 

För att träna på…hur…vi ska va…för att alla ska må bra…alla ska tycka de é kul 
å gå o skolan…ingen ska ha ont i magen…å så…för de é jobbigt…de é inte 
roligt… 

(Intervju 1) 

5.1.1 Anpassning i skolan 
 
Barnens uppfattningar om varför de arbetar med SET är till stor del för att korrigera 
det egna beteendet. Det handlar mycket om att anpassa sig till och följa skolan 
normer och regler. Många tror att man arbetar med SET för att man är bråkiga eller 
tror sig upplevas som bråkiga.  

För att vi inte ska bråka, för det gör vi ganska mycket, för det gör vi ganska 
mycket i vår klass. 

(Intervju 6) 

Barnen tycker att skolans regler är viktiga att efterleva, även om de inte personligen 
tycker att de är så viktiga. Matkön är ett sådant exempel där barnen på olika sätt ser 
till att ordna så att allt blir rätt, alla på sin plats, fast barnen ger uttryck för att platsen 
i kön inte har någon betydelse. 

Säger att han ska ställa sig bakom mig eller gå jag framför honom. 
(Intervju 2) 

Barnen refererar ofta till ordet snäll i undersökningen. När barnen förtydligar 
begreppet snäll framkommer det att snäll har många betydelser för barnen. Den 
vanligaste betydelsen var dock denna:  
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…låta alla få va´ med… 
(Intervju 4) 

Vi finner även en del negationer när barnen beskriver begreppet snäll, barnen talar 
också utifrån perspektivet vad man inte ska göra.  

…inte säga dumma grejer. 
(Intervju 4) 

Det är vanligare att barnen talar utifrån perspektivet, vad man inte ska göra än att 
talar utifrån vad man ska göra.  

…inte bråka… 
(Intervju 6) 

Barnen tar upp vikten av att bli accepterad och att acceptera andra. Barnen tänker i 
ett större perspektiv samtidigt som de kan koppla det till egna erfarenheter som de 
har upplevt som jobbiga. 

För att man liksom ska veta att den andra inte är knäpp som den är. Att det som 
är som han har en stor turban ungefär, ett såntdära kruka på huvét, ´å sen så 
kanske nån att han är lite knäpp då, till exempel att nåra i min klass tycker att jag 
é knäpp som har tofs. 

(Intervju 5) 

5.1.2 Respekt 
 
Barnen tar upp hur viktigt det är att bli respekterad och att respektera andra. Att man 
ställer upp för varandra på ett bra sätt är något som har stor betydelse för barnen. 

Om dom lovar någonting ska dom hålla det. (dom = kompisar) 
(Intervju 6) 

Det finns dilemman för barnen, då de ibland hamnar i konflikt mellan att lyssna och 
respektera och mellan den egna viljan, det egna jaget. Barnen upplever att det ibland 
är svårt att kompromissa med kamrater. Barnen ger uttryck för att respektera 
varandra i vardagen inte alltid är så lätt. 

…man måste tycka vad båda två tycker, man kan ju inte bara köra det man själv 
vill. 

(Intervju 5) 

Barnen ger uttryck för omsorg och hjälpsamhet gentemot andra. Man ser till att 
hjälpa andra barn som hamnar i utsatta lägen, både genom att vara aktiv själv samt 
genom att be andra barn eller vuxna om hjälp. 

...om han har slått sig ska man hjälpa den, tycker jag. 
(Intervju 3) 

Barnen visar även på vikten av att man har förtroende för den/de man ber om hjälp.  

Jag säger till… Den som håller på förstås…sen ropar jag att nån…ska hämta 
nån…nån vuxen…eller nån i femman sexan som é schysst å så… 

(Intervju 2) 

5.2 Verktyg vid konflikthantering 
 
I empirin har vi funnit att barnen har olika sätt att hantera konfliktsituationer. Vi ser 
att flera av barnen använder sig av stoppljuset som ingår i SET som arbetsmetod, 
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men vi ser också att barnen använder sig av andra lösningar som att säga till, lämna 
konfliktsituationen på olika sätt eller att man hämtar hjälp. 

...vissa gånger går jag bara därifrån, åsen andra gånger säger jag sluta eller nåt 
såntdär. 

(Intervju 2) 

Barnen uttrycker att det beror på vem som är inblandad i konflikten för hur och om 
man engagerar sig. Barnen verkar värna mer om barnen i den egna klassen än andra 
barn. 

…om det är några i min klass kan jag gå fram…men om det är typ nåra i 
femman eller fyran eller i nån annan klass så brukar jag inte bry mig om… 

(Intervju 6) 

5.2.1 Stoppljuset 
 
Under intervjun nämner barnen stoppljuset, som är en av metoderna i SET. Barnen 
talar om stoppljuset som ett hjälpmedel som en del har implementerat i sin vardag. 
Ett av barnen beskriver det så här: 

Då säger jag att man ska tänka på trafikljuset (stoppljuset). 
(Intervju 4) 

Vi ser dock att stoppljuset uppfattas av flera barn som något som ska användas för att 
de bråkar. Man ser alltså inte stoppljuset som ett hjälpmedel i förebyggande syfte, 
utan något som man ska använda för att man bråkar. 

Vi har ett sånt där trafikljus (stoppljus) har vi…så typ vi inte bråkar. 
      (Intervju 6) 

5.2.2 Säga till 
 
Barnen pratar mycket om att säga till, om att prata först ifall någon gör en orätt mot 
henne/honom eller mot någon annan. 

Jag säger till…. 
(Intervju 3)    

Barnen i studien har en vilja till att försöka lösa konfliktsituationer själva utan att ta 
hjälp från andra. I resultatet ser man att barnen ganska ofta får be vuxna om hjälp för 
att lyckas reda ut de problem som uppstår. Vuxna verkar därför framstå som viktiga 
för barn i deras konflikthantering. 

Jag säger till en fröken. 
(Intervju 4) 

5.2.3 Hämta hjälp 
 
Vi ser att vissa barn använder sig av andra äldre barn för att hantera olika 
konfliktsituationer. Barnen ger uttryck för att man inte ber vem som helst om hjälp, 
det verkar som barnen lägger vikt vid att det är någon som man litar på. 

...nån i femman sexan som é schysst å så… 
(Intervju 1) 

Men det vanligaste är dock att man ber en vuxen om hjälp. För barnen verkar det 
vara av stor vikt att vuxna finns tillgängliga vid konflikthantering. 
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Jag säger till… (namn på en lärare nämns). 
(Intervju 5) 

 

5.2.4 Lämna 
 
En del barn väljer att på olika sätt undvika eller lämna en konflikt. Barnen berättar att 
man bör undvika konflikter, att man ska akta sig för att hamna i problemsituationer. 

…jag skulle försöka liksom akta mig. 
(Intervju 5) 

Andra barn talar om att det är bättre att gå ifrån redan när man märker att en konflikt 
börjar uppstå. Barnen talar om att man flyr från platsen när det blir jobbigt. Barnen 
ger uttryck för hur man som barn kan uppleva konfliktsituationer som väldigt 
jobbiga.  

…ibland går jag på toa…tills det é lugnt… 
(Intervju 1) 

Barnen visar på olika sätt att hantera konfliktsituationer, många av barnen upplever 
dessa situationer som väldigt jobbiga. Barnen ger uttryck för hur man försöker både 
fly både från platsen men även i tanken, från det som är obehagligt 

Jag brukar försöka gå därifrån och tänka på någonting annat… 
(Intervju 5) 

5.3 Ingen uppfattning 
 
Några av barnen i vår undersökning har ingen uppfattning om vad SET är för något, 

…viii…jag vet in…jag kommer aldrig ihåg… 
(Intervju 7) 

Några barn kan dock beskriva vad de gör när de arbetar med SET men de har inte 
förstått varför de arbetar med SET. Det finns även några barn som inte vet varför de 
arbetar med SET, eller som kan förklara hur de arbetar med SET. 

5.3.1 Ett görande 
 
Några elever kan inte beskriva vad SET är för något, men kan förklara vad de brukar 
göra när de arbetar med SET.  

När vi pratat om SET så har vi pratat om att, vi har haft ett papper där det står 
vem har brunt hår, så går man till nån som har brunt hår och… kan du skriva på 
här? Så é det när vi jobbar med SET. 

(Intervju 4) 

SET som arbetssätt verkar inte vara så lätt att förstå för alla barn, i denna 
undersökningsgrupp. Barnen ger uttryck för att de inte har förstått meningen bakom 
detta arbetssätt. 

…vi kallar det fyra hörn, å så säger dom en fråga i ett hörn ´å säger en ska du 
hjälpa honom eller ska du gå därifrån… (När vi ställde en följdfråga till det här 
barnet om vad man skulle lära sig genom att göra så här svarade det:) …jag vet 
inte, det är lite svårt att tänka på det sättet. 

(Intervju 2) 
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5.3.2 Vet inte 
 
I vår undersökningsgrupp är det några barn som inte alls vet vad SET är för något. 
Dessa barn kan varken ge uttryck för varför de arbetar med SET, eller vad SET står 
för och de kan inte heller berätta vad de gör när de arbetade med SET: 

Mmmm jag vet inte vad det är faktiskt. 
(Intervju 2) 

5.4 Sammanfattning 
 
Vid det första helhetsintrycket fann vi att barnen i vår studie har klara uppfattningar 
om hur man ska vara mot kompisar, där de till exempel tar upp den gyllenen regeln 
att vara mot andra så som man vill att de ska vara mot en själv, liksom principen om 
allas lika värde. Men det finns också en stor medvetenhet om svårigheterna att leva 
efter detta. 
  
Alla i studien uttrycker att en bra kompis ska vara snäll. Ordet snäll har för olika 
barn många olika betydelser. Ordet sammanfattar och innefattar många olika värden. 
Studien visade också att barnen har olika sätt att hantera etiska situationer. Vi ser i 
detta sammanhang hur viktigt barnen tycker det är att det finns vuxna tillgängliga. Vi 
har även funnit att barnens uppfattningar om varför de jobbar med SET skiljer sig åt. 
Deras sätt att prata om ”stoppljuset” indikerar att de implementerat delar av 
värdegrundsarbetet. Barnen verkar i och med ”stoppljuset” ha fått en taktik, ett 
redskap för hur man kan hantera konfliktsituationer. Mycket av vad barnen uppfattar 
av värdegrundsarbetet i skolan uttrycks i hur man inte ska handla. 
 
Det vi har funnit i vår undersökning om vad barn uppfattar av värdegrundsarbetet i 
skolan, och i det här fallet med SET som arbetsmodell är flera saker. Vi ser att en del 
av barnen tycker att SET har gett dem verktyg vid konflikthantering. Vi ser att vissa 
ser verktygen som ett hjälpmedel vid egna konflikter men även för att hjälpa andra i 
deras konfliktsituationer. Vissa barn använder sig av verktyg med direkt anknytning 
till SET, andra barn använder sig av andra verktyg som att säga till, hämta hjälp eller 
att lämna situationen. Vi ser även att SET som arbetsmetod inte är lätt att förstå för 
alla barn i denna undersökningsgrupp. En del ger uttryck för att de inte har någon 
uppfattning om varför de arbetar med SET. Några kan beskriva vad de gör när de 
arbetar med SET, men det är bara ”görandet” som de kan förklara, inte innebörden 
med det hela. Vissa barn vet inte vad SET är, de kan inte heller beskriva vad de 
brukar göra i arbetet med SET.  
 
Barns uppfattningar av värden är att man ska visa respekt inför andra, man ska vara 
hjälpsam samt att man ska ha tolerans gentemot andra. Poängen som vi har funnit är 
att barns uppfattningar av värden är att man som barn ska anpassa sig i skolan. 
Mycket handlar om att korrigera det egna beteendet, man ska vara snäll, tyst i 
klassen, man ska inte bråka och att alla ska få vara med. Barnen uppfattar att de 
arbetar med SET bara för att de är bråkiga eller tror sig upplevas som bråkiga. 
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6 DISKUSSION  
 
Vi ställde oss i början av arbetet tre frågor; vad uppfattar barn av värdegrundsarbetet 
i skolan, vilka värden är viktiga för barn samt hur talar barn om vad de fått med sig 
av värdegrundsarbetet. I diskussionen kommer vi att utgå från de tre kategorierna 
som framkom ur resultatet från intervjuerna: uppfattningar av värde, verktyg vid 
konflikthantering och ingen uppfattning. Kategorierna bildar några av rubrikerna i 
detta kapitel men det innehåller även en metoddiskussion, slutord samt tankar om 
fortsatt forskning. 

6.1 Uppfattningar av värden 
 
Forskarna och författarna Franck (2005), Bauman (1996), och Johansson & 
Johansson (2003) menar alla att värdegrunden har en ganska tydlig betydelsekärna. 
En kärna som dock inte får vara oföränderlig. I takt med att samhället förändras 
måste värdegrunden göras till föremål för diskussion, analys och tolkning, här har 
varje människa rätt att delta i det pågående samtalet (Franck, 2005). Rätten att 
deltaga i detta samtal borde i högre grad även omfatta barn anser vi, alltså basera sig 
på forskning som tar barns perspektiv. I värdegrunden framhålls framförallt 
demokratin som en grundläggande förutsättning vid sidan av de värden som skall 
känneteckna skolans arbete samt de dygder som skolan skall befästa i elevernas 
minne (Lindgren, 2002). Utgångspunkten är att värdegrunden måste gestaltas i det 
liv som levs av både barn och vuxna i förskola och skola, unga människors och barn 
livssyn och värderingar får då stor betydelse (Franck 2005).  
 
Vi förstår genom den litteratur vi läst att det de vuxna förmedlar i etikarbetet inte 
granskas, det behövs mer forskning inom ämnet för att utveckla etikarbetet utifrån 
hur barn upplever det. Johansson och Johansson (2003) poängterar att det saknas 
forskning om etik i skolan. Särskilt i områdena; samspelet lärare/elever ur barns och 
lärares perspektiv, om grupprocessers inflytande på moral, och, hur lärare tolkar och 
förhåller sig till de etiska frågorna i sin praktik (a.a.).  

…vuxna i skolan behöver arbeta med den fysiska miljön, med förhållningssättet, 
att ses som människa inte bara elev, med relationer och samarbete, med lärarnas 
villkor och med formerna för undervisning, alltså hela miljön (Torstenson-Ed, 
2003, s 115). 

Utan vetskap om vad barn tänker om värdegrundsarbetet som är format av vuxna kan 
detta heller inte utvecklas. Just därför borde det vara av intresse att rannsaka även 
vuxnas delaktighet. Johansson och Johansson (2003) menar att barn och vuxna är 
delar av samma helhet och utan kunskap om vuxnas del i arbetet saknas en viktig 
pusselbit (a.a.). Utan att idyllisera barnperspektivet är det ändå obestridbart att barn 
kan ställa frågor, föra resonemang och dra slutsatser som gäller principer om rättvisa, 
allas lika värde och att alla skall få vara med och bestämma. Detta formulerar de 
ofta. De har inte alltid begrepp för vad de vill säga, men de har förmågan och kan 
ställa lika djupsinniga frågor som vuxna (Torstenson-Ed, 2003). 
 
Under arbetet med intervjumaterialet kunde vi se att eleverna har med sig stora delar 
av värdegrunden, men, vi kan i vår studie inte härleda värdegrundskunskaperna till 
deras undervisning, av i vårt fall, SET. Barnen framhöll att de lärt sig av både 
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föräldrar, syskon, kamrater och skola. Däremot, framkom tydligt under intervjuerna 
vilka etiska värden som är viktiga för dessa barn. Svaret på frågan om hur man ska 
vara i skolan var självklart för barnen: Man ska vara snäll. Värdet snäll använde 
barnen som ett samlingsnamn för många av för dem viktiga och olika värden. Vi 
undrar om de värden som för barnen förekommer mer frekvent än andra: Är dessa 
värden viktigare för barn än andra värden, eller är det de värden som de klarar att 
sätta ord på, alltså de ord som finns i deras vokabulär och begreppsvärld? Då vi 
granskade innebörden i snäll framträdde olika dimensioner. Å ena sida är snäll ett 
uttryck för värdet av andras väl å andra sidan innebär snäll att barnen anpassar sig till 
skolans konventioner (Johansson & Johansson, 2003). Detta kan vi koppla till vår 
undersökning där vi har tolkat det som att barnen uppfattar SET som en del för att 
korrigera det egna beteendet. Det handlar mycket om att anpassa sig till och följa 
skolan normer och regler. Många av tror att man arbetar med SET för att man är 
bråkiga eller tror sig upplevas som bråkiga (a.a.). Vara snäll kan dessutom betyda att 
man undviker att ge uttryck för sina åsikter om dessa är obekväma (Johansson & 
Johansson, 2003). 
 
När det gäller värdet av andras väl visar sig solidaritet vara en viktig etisk fråga för 
barnen liksom att skapa och höra till en gemenskap (Johansson & Johansson, 2003, 
s.240-241). I en gemenskap räknas även vuxna. Torstenson-Ed (2003) skriver att 
”De vuxnas förhållningssätt i förskola och skola framstår som betydelsefullt. Barn 

vill bli behandlade som människor och bli sedda för den de är, inte behandlade som 

förskolebarn” (a.a., s 53). 

 

Precis som Johansson och Johansson (2003) ifrågasätter även vi de vuxnas fokus och 
perspektivtagande i etikarbetet med barn. Vi tror, och vänder oss emot, att vuxna 
troligen väljer att använda negativa ord, istället för ord med positiv betydelse. Troligt 
är att vuxna när de pratar med barn hellre/oftare säger något i stil med ”inte slåss”, 
istället för att använda positiva termer som exempelvis ”vi ska vara vänner” och 
därigenom ta det salutogena förhållningssättet. Även Lindgren, (2002) påpekar detta 
när han skriver att ”…insatserna i större utsträckning koncentreras till faktorer som 

antas bryta mot skolans värdegrund i stället för att främja de värden som den lyfter 

fram” (a.a., s 44). I vår undersökning såg vi mycket av detta negativa, perspektiv. 
Många kommentarer barnen gjorde hade just inte i sig. Positivt är dock att vi ser att 
SET som arbetsmetod vill föra in det salutogena där man utgår från det ”friska”, det 
som är positivt (Kimber, 2004). Vi hörde av klassläraren för vår undersökningsgrupp 
att just detta var den stora (och svåra) skillnaden, mot tidigare metoder, att inte 
använda negativa termer utan bara positiva.  
 
I det här sammanhanget är det värt att lyfta lärarnas arbetstyngda och ofta 
konfliktfyllda situation. Lärarna är styrda av det som måste göras, tidplaner som ska 
hålla, böcker som ska göras klara. Detta står ofta i konflikt med det som lärarna 
känner att de skulle behöva arbeta med; det sociala samspelet, leken, lusten med 
mera. Samtidigt är det så att aldrig tidigare har det ålagts lärare så många uppgifter 
och ett så stort ansvar för barn och ungdomars mognad och utveckling som idag 
(Bergem, 2000). Det är således ingen lätt uppgift att som lärare väva ihop lärande 
och etisk handlande (Torstenson-Ed, 2003). Goleman (2007) poängterar att det inte 
finns något annat område där lärarens kompetens har så stor betydelse, eftersom 
läraren själv fungerar som förebild, som ett levande exempel på emotionell 
kompetens eller avsaknad av den (a.a.), därför framstår det som betydelsefullt hur de 
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vuxnas förhållningssätt är i skolan (Torstenson-Ed, 2003). Med dessa författares och 
forskares ord i tankarna inser vi vikten av att även studenter på lärarutbildningar ges 
rikligt med övning kring ämnet etik. 

6.2 Verktyg vid konflikthantering 
 
I resultatet framkom att barnen har olika lösningar för att hantera konfliktsituationer. 
Flera av barnen använder sig av stoppljuset som ingår i SET som arbetsmetod, men 
vi ser också att barnen använder sig av andra lösningar som att säga till, lämna 
konfliktsituationen på olika sätt eller att man hämtar hjälp. 
  
Konflikter inträffar och behöver inte vara något negativt. Precis som både Dewey 
(2004) och Gardner (1997) poängterar är det nödvändigt för barn att få både praktik 
och teori, teori kan vara någon (äldre) att tala med. Gardner (a.a.) menar att om barn 
får sätta ord på sina känslor lär de känna dem bättre (a.a.). Det är viktigt när 
konflikter inträffar att möjlighet finns till att kunna bearbeta det som hänt 
tillsammans med andra. Då kan konflikten leda till att man lär sig något och att man 
kan lämna den med en ny styrka (Hartman & Torstenson-Ed, 1986). Barn hanterar 
konflikter på olika sätt; de argumenterar, de ber om hjälp eller flyr. ”… särskilt viktig 

tycks kränkningen att bli skrattad åt eller kallad saker vara” (Johansson & 

Johansson, 2003, s. 198). När Hartman och Torstenson-Ed (1986) skriver om hur 
barn hanterar konflikter tar man upp att barn hanterar dem aktivt med hjälp av 
argumentation eller påtryckning (psykisk eller fysisk), eller genom att fly eller be om 
hjälp (a.a.).  
 
Stoppljuset som är en del av SET-metoden används av några av barnen i 
konfliktsituationer, i resultatet kan man se att en del av barnen har implementerat det 
som ett hjälpmedel i sin vardag. En del barn har uppfattat stoppljuset som något som 
ska användas för att de är ”bråkiga”. I resultatet fann vi dock att det vanligaste 
verktyget var att man ber en vuxen om hjälp. Som en elev uttryckte det: ”Skolan är 

så stor, det kan vara svårt att hitta vuxna snabbt”, Hartman och Torstenson-Ed 
(1986) menar att barn vill ha vuxnas hjälp, och om de inte får det känner de sig 
svikna (a.a.). I resultatet finner vi att barnen tycker det är viktigt att vuxna är med i 
de verkliga situationer som uppstår på raster, i matkön, i omklädningsrummet med 
mera. För barn är det inte i första hand den pedagogiska verksamheten som framstår 
som viktigast för barnen. Uppdelningen i en kunskapsvärld och en kamratvärld gör 
att vuxna inte alltid finns tillhands i kamratvärlden (Hartman & Torstenson-Ed, 
1986).  
 
Barns kontakter med vuxna förebilder har kraftigt reducerats genom århundraden och 
samhälleliga förändringar. Förändringar som har fått stora konsekvenser för familjen 
(Orlenius, 2001). Idag är barns kontakt med vuxna framförallt knuten till personal på 
förskola och skola (a.a.) Vikten av de vuxnas förhållningssätt i förskola och skola 
framstår därför som väldigt betydelsefullt (Torstenson-Ed, 2003). Idag då barn i allt 
större utsträckning utgör sina egna förebilder (Johansson & Johansson, 2003) är det 
intressant att ta del av resultatet där det framkom hur viktigt barn tycker det är att ha 
vuxna runt omkring sig, därför kan man fråga sig: Vad känner barn egentligen över 
att växa upp och ha så få vuxenförebilder i form av vänner och familj och hur 
påverkas barnen? Vilka moraliska aktörer formas i skolan? Får barn tillräckligt med 
tillfällen för att lära känna sina känslor genom vuxna som hjälper dem att sätta ord på 
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sina upplevelser? Får barn den intra- och interpersonella kunskapen som Gardner 
(1997) menar resulterar i Jag-uppfattningen. 
 
Man måste vara medveten om att det är i de verkliga situationerna, den sociala 
processen som barnen lär sig allra bäst. Barn övas i etiska situationer hela tiden i 
skolan (Dewey, 2004) och det är i samspelet mellan andra människor barnen lär sig 
moral (Gillian & Wiggins, 1988). Vi ser att barnen har en vilja till att försöka lösa 
konflikter själva (Hartman & Torstenson-Ed, 1986). Värdegrundsarbetet pågår inte 
bara under lektionstid, utan är ständigt pågående, barnen lever i den hela tiden. 
Etiken är invävd i barnens varande (Johansson & Johansson, 2003), och vi vuxna 
måste vara delaktiga.  

6.3 Ingen uppfattning 
 
Vi ser att SET som arbetsmetod inte är lätt att förstå för alla barn i denna 
undersökningsgrupp. Varför det är så undersöker vi inte vidare i detta arbete, men 
vissa av barnen ger uttryck för att de inte har förstått meningen bakom detta 
arbetssätt. Men det innebär för den skull inte att dessa barn fungerar sämre än andra 
barn i etiska situationer. 
  
Goleman (2007) menar att den nya trenden att schemalägga emotionell kompetens 
gör att barnens egna känslor och sociala liv blir till skolämnen. Teoretikern Dewey 
(2004) hävdar att tanke och handling bör ses som ett, där det ena inte utesluter det 
andra (a.a.). Även Egidius (2003) hävdar att pedagogik utgår från att utan praktik blir 
teorin obegriplig, utan teori förstår man inte det praktiska (a.a.). Därför är det viktigt 
att arbetet med värdegrundsfrågor inte blir för fokuserat till teori under lektionstid, 
utan att båda växelverkar. Person (2000) poängterar att värdegrundsfrågorna måste 
knytas till barnen, till deras erfarenheter och upplevelser, för att inte 
värdegrundsfrågorna bara ska bli tomma ord för barnen (a.a.). 

6.4 Metoddiskussion 
 
Intervjuundersökningen har genomförts med en fenomenografisk ansats. 
Fenomenografin är en kvalitativ forskningsmetod, den syftar inte till att finna teorier 
i form av slutgiltiga lagbundenheter (Patel & Davidsson, 2003). Därför kan det inte 
dras generella slutsatser utifrån från vår undersökning, men den pekar på ett viktigt 
resultat. Skulle undersökningen göras om skulle troligen inte samma resultat 
framkomma, då människors uppfattningar kan förändras, detta behöver dock inte 
tyda på att vår undersökning har låg reliabilitet (a.a.). Vårt syfte i den här 
undersökningen har varit att försöka ta barns perspektiv när vi har tolkat empirin, 
men vi kommer aldrig ifrån att resultatet är vår tolkning av barnens tankar. 

6.5 Slutord 
 
En viktig poäng som vi har funnit är att barns uppfattningar av värden är att man som 
barn ska anpassa sig i skolan genom att korrigera sitt egna beteende. Här talar barnen 
tyvärr mycket i negativa termer. Många av barnen uppfattar att de arbetar med SET 
bara för att de är bråkiga eller tror sig upplevas som bråkiga. Vi tycker att det är 
sorgligt att finna denna uppfattning hos barnen. Vi tänker att om allas, även vuxnas, 
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beteende rannsakades och togs upp till allmänt skärskådande skulle barnen kanske 
tydligare förstå att värdegrundsarbete faktiskt gäller alla. Ingen är perfekt. Vi har alla 
en hel del att jobba med för att utvecklas vidare, därifrån vi var och en av oss 
befinner sig. Just avsaknaden av vuxna som felbara moraliska aktörer poängteras av 
Johansson & Johansson (2003) och, leder oss till diskussionen om att det borde ske 
mer forskning kring det ovanstående. Vi vill även här påpeka att lärarutbildningen 
skulle ha mycket att vinna på forskning kring ovanstående tankar. Detta för att 
utveckla etikkunskaper som sedan grundlägger ett så bra etiskt förhållningssätt hos 
lärarstudenter som möjligt. 

6.6 Fortsatt forskning 
 
När vi i detta arbete läst litteratur för att få kunskap kring det vi skrivit om, blev en 
sak mycket tydlig. Flera forskare påpekar samma sak, nämligen att lärare sällan gör 
sig själva till föremål för etiska samtal. Underförstått finns antagandet att lärarna är 
fullt kompetenta moraliska aktörer som har till uppgift att hjälpa barn att utveckla 
moral (Johansson & Johansson, 2003). Detta styrker insikten att det behövs mer 
forskning kring ämnet. Det kan också vara avsaknaden av just detta som är orsaken 
till barnens uppfattningar om sig själva som bråkiga, som vi fann i vår undersökning. 
Ett avslutande tillägg under fortsatt forskning gäller en tanke kring själva metoden. 
Vi vill påpeka att även fokusgruppsintervjuer är lämpliga för den här sortens 
forskning.    
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BILAGA 1 

 
xxxxxxxxxx 081119 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som heter Helen Pettersson Ahlgren och Annelie Mauritzson 
Sjöberg. Vi läser vår sjunde och sista termin på Lärarhögskolan i Kalmar. I vår sista 
delkurs har vi till uppgift att forska och skriva ett examensarbete. Vi ska göra en 
undersökning där det skall genomföras samtal med elever i grundskolans lägre år, 
dessa samtal ska handla om vad barn uppfattar av värdegrunden. Vår forskning är 
intressant då vi försöker ta barnens perspektiv vilket sällan görs när skolan 
diskuteras. 
 
Samtalen kommer att spelas in och analyseras. Det är vi (Helen och Annelie) som 
kommer att genomföra samtalen. 
 
Barnen kommer att vara helt anonyma, inga namn eller orter kommer att nämnas i 
examensarbetet. Medverkandet i vår undersökning är helt frivilligt och bygger på att 
barnen vill berätta om vad de uppfattar av värdegrunden. 
 
För att barnen skall kunna delta i forskningsprojektet krävs målsmans tillåtelse och 
därför ber vi er att skriva under och lämna tillbaka talongen till barnens 
klassföreståndare. 
 
Har ni frågor om vårt projekt eller om hur vår undersökning ska gå till så hör gärna 
av er. 
 
Helen Pettersson Ahlgren och Annelie Mauritzson Sjöberg 
 
 
Helen Pettersson Ahlgren   xxxxxxxxxxxx,   Tel: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. 
 
Annelie Mauritzson Sjöberg,   xxxxxxxxxxxx,   Tel: xxxxxxxxxx,   xxxxxxxxxxx. 

 
 
 
 
Min son/dotter:________________________________________________________ 
 

 Får delta i undersökningen 

 Får inte delta i undersökningen 
 
 
                                           
____________________________________________________________________ 

Målsmans underskrift 



 

BILAGA 2 
 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
Uppmjukningsfrågor: Har du några bästa kompisar? 
                                    Vad brukar ni göra när ni träffas? 
 
Frågor:    
       

1. Hur är en bra vän?      

2. Hur är du som kompis?  

3. Hur har du lärt dig det?  

4. Hur vet man vad som är rätt och fel när man är med kompisar?  

5. Hur har du lärt dig det? 

6. Vet du varför ni jobbar med SET? 

7. Vad gör ni när ni jobbar med SET? 

8. Om du ser eller hör att någon är dum mot någon annan vad gör du då? 

9. Om någon tränger sig före dig i matkön jämt vad gör du då?  

 

  
  
  
 
 
 
 
 


