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Det övergripande syftet med den här uppsatsen var att undersöka bildlärares upplevelser 
av  värdegrundens  förankring  i  bildundervisningen  med  fokus  på  moral,  etik  och 
demokrati, men också om bildlärare kan uppleva eventuella motsättningar mellan å ena 
sidan yttrandefrihet och å andra sidan etiska begränsningar i diskussioner kring bilder 
och i bildskapandet.  Förutom att  ha genomfört  en kvalitativ  undersökning i form av 
intervjuer  så  har  jag  för  att  nå  fram  till  syftet  med  min  undersökning  gjort  en 
litteraturstudie. 

Resultatet  visar  att  bildlärarna  har  värdegrunden  enligt  Lpo  94  förankrad  i  sin 
undervisning.  Värdegrunden kommer  till  uttryck  både genom diskussioner och i  det 
konkreta  bildarbetet.  Det  sistnämnda  ofta  i  form  av  olika  teman  som  berör 
värdegrundsfrågor. Värdegrunden konkretiseras också genom diskussioner som berör 
demokrati, etik och moral. Samtliga lärare påtalar vikten av att tala om bilders betydelse 
och bildkonventioner. Av resultatet framkommer också att samtliga bildlärare anser att 
värdegrunden är en självklar del i undervisningen och de anser sig ha läroplanen som ett 
värdefullt dokument att luta sig mot. De intervjuade lärarna anser inte att det finns några 
större motsättningar mellan å ena sidan demokrati och å andra sidan etik och moral i 
just bildskapandet, dock kan det förekomma mindre dilemman där den västerländska 
synen  på  etik  och  moral  kolliderar  med  andra  kulturers  syn  på  värderingar,  eller 
situationer där värderingar inte delas föräldrar, elever och kollegor emellan. Dilemman 
kan också  uppstå  när  det  gäller  elevers  bildskapande i  relation  till  gränsdragningar. 
Dock framgår det att, upplevelse av dilemman är individuellt och det beror på lärarens 
handlingssätt och syn på olika situationer, om det upplevs som ett dilemma eller inte. 
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1 Inledning
Valet för det här uppsatsämnet grundar sig i den uppståndelse som blev till följd av de 
så  kallade  Muhammedkarikatyrerna  som  publicerades  i  den  danska  tidningen 
Jyllandsposten år 2005. Tankar väcktes hos mig om den yttrande- och tryckfrihet vi har 
i Sverige, i relation till moraliska och etiska värderingar. Några ansåg att dessa bilder 
var hets mot folkgrupp, vilket är förbjudet enligt lag, medan andra hävdade vår rätt till 
yttrandefrihet. En annan uppmärksammad och kritiserad företeelse är utställningen Ecco 
Homo, där Elisabeth Olson Wallin fotograferat homo-, bi- och transexuella människor 
som fått gestalta kända motiv ur Nya Testamentet. Hur långt kan vi hävda vår yttrande- 
och tryckfrihet, utan att överträda gränsen för vad som är moraliskt och etiskt rätt? Vem 
bestämmer  vad  som är  moraliskt  och  etiskt  rätt  i  sådana  sammanhang  och  var  går 
gränserna? 

Vidare fördes tankarna mot skolans värld och den värdegrund skolan vilar på. Hur lär vi 
ut vad som är rätt och fel till barn och ungdomar inom skolan, när vi nästan dagligen 
översköljs  av  bilder  och  information  som  inte  alltid  stämmer  överens  med  de 
värderingar vi har. I dagens mångkulturella samhälle kan man också ställa sig frågan, 
överensstämmer vår västerländska syn med andra kulturers värderingar? 

Fortfarande har vi vår grundläggande etiska syn (värdegrunden i skolan), som vi hävdar 
våra ställningstaganden med. I Lpo94 står det följande; 
”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 
grundläggande  värden  som vårt  samhällsliv  vilar  på”  (Lpo94:3).  Det  står  också  att 
individen skall fostras till en ansvarstagande samhällsmedborgare i överensstämmelse 
med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism (Lpo94:3). 
Vad innebär detta mer konkret och hur förmedlar man dessa värderingar till eleverna? 
De grundläggande värden vi har skall genomsyra hela skolans verksamhet. I ämnen som 
samhällskunskap, historia och inte minst religion kan man kanske mer konkret beröra 
och  arbeta  med  värdegrundens  byggstenar,  det  vill  säga,  demokratifrågor,  etik  och 
moral, genusfrågor, jämlikhet, tros- och livsåskådningsfrågor med mera. I En fördjupad 
studie om värdegrunden  som Skolverket gav ut år 2000, skriver man följande; ”vissa 
ämnen t ex samhällsorienterade ämnen och bild, har en tradition av att diskutera och 
ställa åsikter mot varandra” (Skolverket, 2000:1613:46).

Bildämnet  i  skolan  har  en  bred  roll,  allt  ifrån  att  skapa  bilder  till  att  analysera, 
kommunicera och kritiskt granska bilder, där det sistnämnda har stor betydelse,  med 
tanke på det bild- och informationsrika mediasamhälle vi lever i idag. I kursplanen för 
ämnet bild skriver man också att ”Utbildningen hävdar barns och ungdomars rätt att till 
fullo delta i det konstnärliga och kulturella livet […]” (Skolverket 2000:8f).

Den konst och de bilder som idag produceras anses inte alltid helt ”etiskt” passande, 
men rättfärdigas med den yttrandefrihet vi har. Hur ställer man sig till detta i skolans 
värld och hur förklarar man för eleverna vad som är rätt eller fel? Finns det något som 
är rätt eller fel? Tar man upp dessa bilder till diskussion i bildundervisningen och i så 
fall  hur  pratar  man  om  sådana  här  bilder?  Hur  talar  man  om  demokrati  och 
yttrandefrihet i relation till etik och moral utifrån ett värdegrundsperspektiv? 

Som  blivande  lärare  bland  annat  i  bild,  och  med  tankar  kring  det  bildrika 
informationssamhälle  vi  lever  idag,  där  vi  dagligen  omges  av  bilder  i  form  av 
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information, reklam, propaganda och konst med mera, som både berör och upprör, så 
undrar jag, hur gestaltas värdegrunden i bildundervisningen och upplever bildlärare att 
det kan finnas motsättningar vad det gäller värdegrunden och det skolan skall lära ut 
gentemot vad som faktiskt sker ute i samhället?

2 Bakgrund
Bakgrunden beskriver värdegrunden enligt Lpo 94 och förklarar begreppen demokrati, 
etik och moral vilket är viktigt inför kommande undersökning. En annan viktig del är att 
ta upp hur vi tolkar bilder, dels rent personliga aspekter men inte minst ur ett kulturellt 
perspektiv,  med  tanke  på  det  mångkulturella  samhälle  vi  lever  i.  Eftersom det  ska 
handla  om  bildlärares  upplevelser  av  de  här  begreppen  i  värdegrunden,  är  det  en 
självklarhet att ta upp vad läroplanen säger om etik och moral. Tidigare forskning kring 
etik,  moral  och  demokrati  som specifikt  inriktar  sig  på  bildundervisningen  har  inte 
funnits. Dock finns uppsatser om moral och etik i undervisningen i det stora hela och 
forskning kring värdegrundens förankring i undervisningen, vilket tas med i den här 
delen. 

2.1 Läroplanen och värdegrunden 

2.1.1 Värdegrundens innebörd
Zackari och Modigh (2002) liknar värdegrunden vid ett hus som står på en fast grund 
(värdegrunden)  och  vars  inneboende  är  olika  samhällsmedborgare.  Genom  samtal, 
relationer  och spelregler,  de boende emellan,  tar  sig  värderingar  uttryck.  Genom en 
gemensam  värdegrund  skapas  mening,  värdighet  och  självkänsla  med  mera.  De 
gemensamma värderingarna betonar samhörigheten invånarna emellan, men också för 
att särskilja de boende från andra (Zackari & Modigh, 2002:34f).

I  Lpo  94  beskrivs  skolans  värdegrund  tydligt  under  sex  rubriker;  Grundläggande 
värden,  Förståelse  och  medmänsklighet,  Saklighet  och  allsidighet,  En  likvärdig  
utbildning,  Rättigheter  och  skyldigheter  och  Skolans  uppdrag  (Lpo94:3ff). Dessa 
begrepp bygger på demokrati. När det gäller skolans grundläggande värden, definieras 
de på följande sätt:

Det  offentliga  skolväsendet  vilar  på demokratins  grund.  Skollagen  (1985:1100) 
slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 
aktningen  för  varje  människas  egenvärde  och  respekten  för  vår  gemensamma 
miljö.  (1  kap.  2§).  […]  Människolivets  okränkbarhet,  individens  frihet,  och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 
solidaritet  med  svaga  och  utsatta  är  de  värden  som  skolan  skall  gestalta  och 
förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 
västerländsk  humanism  sker  detta  genom  individens  fostran  till  rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-
konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet 
(Lpo 94:3).

Detta  utgör  själva  grunden  för  skolans  verksamhet,  och  det  som  finns  knutet  till 
skolvärlden.  Under  rubriken  Förståelse  och  medmänsklighet (Lpo94:3)  betonar  man 
förståelse och empati för andra människor. Ingen får utsättas för mobbning, trakasserier 
eller främlingsfientlighet, detta skall bemötas med aktiva insatser. Man talar också om 
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hur viktigt det är att vara medveten om både det egna och det gemensamma kulturarvet, 
men även att inse värdet av en kulturell mångfald. Vad man menar med Saklighet och 
allsidighet (a.a:4)  är  att  alla  skall  få  ha  sin  uppfattning  och  göra  egna 
ställningstaganden. Skolan skall uppmuntra till detta och inte påverka varken den ena 
eller den andra åskådningen. Undervisningen skall bedrivas på ett sakligt och allsidigt 
sätt (Lpo94:3f). Här påpekar också Larsson (2004) att det är viktigt att komma ihåg att 
alla har yttrandefrihet och att det är just öppenheten som är demokratins styrka (Larsson 
2004:15).  Undervisningen  skall  också  anpassas  efter  elevernas  förutsättningar  och 
behov, traditionella könsmönster ska motverkas och kvinnors och mäns lika rätt skall 
främjas. Detta inom ramen för En likvärdig utbildning  (Lpo94:4). Föräldrar och elever 
ska få klarhet och tydlighet i vilka mål skolan har med utbildningen, men också vilka 
Rättigheter och skyldigheter (a.a:5) de har. Undervisningen skall förbereda eleverna för 
ett aktivt samhällsliv under demokratiska former, detta genom att lära eleverna att själva 
ta ansvar. För att lära sig att själva kunna ta ställning och kunna värdera det som händer 
runtomkring dem, har skolan som uppdrag att lära eleverna att kunna orientera sig i en 
komplex verklighet, lära sig att ta in ny kunskap, ha förmåga att kritiskt granska fakta 
och inse konsekvenser av olika handlande. Skolan har också som uppgift att överföra 
till och hos elever utveckla, vårt kulturarv, det vill säga de värden vi har, traditioner och 
vårt språk (Lpo94:5). Detta skulle kunna sammanfattas i tre begrepp, demokrati, etik 
och moral, vilka senare presenteras mer ingående.

2.1.2 Värdegrundens konkretisering i bildundervisningen
Hur kan man rent konkret arbeta med värdegrunden och förankra den i undervisningen? 
Enligt  Skolverket  är  värdegrundsarbetet  en  process  som  omfattar  hela  skolans 
verksamhet och innebär allt från relationer, till hur vi behandlar varandra. Lärande och 
demokrati  går  hand i  hand,  och  ”främjas  av  samma generella  faktorer”  (Skolverket 
faktablad, Demokrati och värdegrund). 

Enligt nationella utvärderingen i bild (2003) anses det att mot bakgrund av bland annat 
främlingsfientlighet och olika etniska konflikter, är bilden och bildkonventionerna en 
viktig del i ”värdegrundsarbetet och omvärldsorienteringen” (NU:2003:17). Detta för att 
bilden  i  sig  kan  skapa  intimitet  och  uttrycksfullhet  oavsett  avstånd (a.a:17).  Vidare 
påpekas att värdegrunden ska genomsyra hela bildundervisningen, men vissa delar kan 
dock konkretiseras såsom miljö-, köns- och maktfrågor i just bildundervisningen. Dock 
krävs det när det gäller demokrati- och värdefrågor att lärare är väl insatta i vad dessa 
begrepp innebär, för att på ett bra sätt kunna förankra detta i undervisningen. Det gäller 
också för läraren att själv kunna ta ställning till vilken slags demokrati och värderingar 
som skall främjas (NU:2003:76).

2.2 Demokrati
Följande kommer begreppen demokrati, etik och moral ges en förklaring och hur dessa 
gestaltas enligt värdegrunden i Lpo 94. Vidare belyses också vilka eventuella problem 
och dilemman av etisk karaktär som kan uppstå i pedagogiska situationer.

2.2.1 Definition av begreppet demokrati
”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund” (Lpo 94:3). Enligt  Larsson 
(2004) är det de grundlagar Sverige har, som utgör de värden som samhället bygger på. 
Vi  har  fyra  grundlagar;  regeringsformen,  tryckfrihetsförordningen, 
yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Regeringsformen är den främsta, 
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och beskriver de värden det svenska samhället ska präglas av. Det vill säga alla har rätt 
att påverka vårt samhälle genom fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt.  Men 
detta måste göras med respekt för alla människors lika värde (Larsson 2004:7f). 

Det finns olika teorier kring begreppet demokrati. I statens offentliga utredning (2000:1) 
En  uthållig  demokrati, (förkortas  hädanefter  SOU  2000:1)  beskrivs  demokrati  som 
något föränderligt, där olika teorier sammanblandas i praktiken och nya teorier kring 
demokratibegreppet  formas  utifrån  reaktioner  på  gamla  teorier.  Dock  menas  att  det 
finns stora skillnader i de olika teorierna och den teori som oftast kopplas till skolans 
värld  är  den  deliberativa  demokratin,  vilken betonar  samtalets  och  resonemangets 
grundläggande betydelse för demokratin (SOU 2000:1:21f). 

2.2.2 Demokrati i värdegrunden
Ett uppdrag som skolan har är att utveckla demokratisk kompetens hos elever och att 
dessa  ska  ha  kunskap  om  demokratins  innebörd  och  struktur.  Enligt  FN:s 
barnkonvention  innebär  skolans  demokratiska  uppdrag  att  eleverna  genom  den 
traditionella  ämnesundervisningen  skall  få  insikt  i  demokrati  och  värdegrund 
(Skolverket, Faktablad, Demokrati och värdegrund) och i SOU (2000:1) påpekas också 
vikten av att skolan inte bara ska lära ut kunskaper om vad demokrati är utan också 
verka i demokratiska former rent praktiskt. (SOU 2000:1:242). 
En annan  del  är  att  skolan  skall  fostra  och  förbereda  eleverna  för  ett  demokratiskt 
samhälle. Att arbeta med värden som till exempel människors lika värde, jämställdhet 
och  solidaritet  bidrar  till  att  eleverna  förkovrar  sig  en  demokratisk  kompetens 
(Skolverket, Faktablad,  Demokrati och värdegrund). Viktigt är också att ge insikter i 
hur samhället fungerar och hur det har fungerat historiskt sett (SOU 2000:1:242). 

Demokrati innebär inte att alla ska vara samstämmiga utan demokrati är att vi tillåts att 
vara oeniga i vissa situationer och till och med uppmuntras till detta, därför är skolan 
med sin mångkultur en viktig och central plats för att utveckla kunskaper kring samtal 
och  respekt  inför  varandras  åsikter  (SOU  2000:1:242).  Detta  är  också  något  som 
Zackari & Modigh (2002) belyser och de påtalar vikten av hur man tilltalar varandra 
och  hur  man  lyssnar  till  andra,  det  handlar  om ”sociala  relationer  och  ömsesidiga 
samtal”  (Zackari&Modigh, 2002:34). Skolverket, Med demokrati som uppdrag (2000) 
menar också att, en förutsättning för att lyckas med det demokratiska uppdraget i skolan 
är samtal. Det är viktigt att genom samtal lära sig att lyssna på och ta hänsyn till andras 
åsikter. I diskussioner med andra där ömsesidig respekt råder kan tankar utbytas, man 
talar om deliberativa samtal vilket inom forskning ses som ett ”bärande element” när det 
gäller demokratin (Skolverket 2000:14f). 

2.2.3 Deliberativa samtal 
I tidigare avsnitt vad det gäller skolans demokratiska uppdrag, så framställs språket och 
samtalet  som viktiga element när det gäller  att förmedla och ta till  sig demokratiska 
värden  och  normer.  Englund  (2000),  menar  i  sin  studie  Deliberativa  samtal  som 
värdegrund att  deliberation  är  ett  gemensamt  mångfacetterat  prövande  av  olika 
valmöjligheter  vilket är starkt bundet till  det demokratibegrepp vi har vad det gäller 
tillämpning och innebörd. Tillsammans med majoritetsprincipen kan den fundamentala 
idén  med  deliberativ  demokrati  utgöra  ett  komplement  som  bidrar  till  att 
beslutsfattanden motiveras och diskuteras ingående mellan berörda parter. Åsikter ställs 
mot åsikter för att diskutera alternativa beslut och för att nå ett gemensamma mål. För 
att en deliberativ demokrati skall råda förutsätter det att samhället och dess invånare 
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antar  deliberativa  attityder,  och  där  utbildningssystemet  kanske  är  den  viktigaste 
utgångspunkten  vad  det  gäller  att  grundlägga  och  utveckla  ett  deliberativt 
förhållningssätt  (Englund 2000:5).  Enligt  Larsson (2004)  innebär  begreppet  att  man 
genom samtal tränar till demokratisk övertygelse som leder till egna ställningstaganden 
i  olika  sammanhang.  Grunden till  deliberativ  demokrati  är  förståelse  för  hur  viktigt 
språket  är  för  den  enskildes  utveckling.  Genom  att  träna  sig  i  att  samtala  under 
ömsesidiga förhållanden, tränas också individen till  att kunna delta och uttrycka sina 
åsikter i diskussioner med andra (Larsson 2004:44). Några exakta kriterier för vad ett 
deliberativt  samtal  är  finns inte,  men man kan urskilja vissa karaktäristika.  Det som 
karaktäriserar  ett  deliberativt  samtal  är  att  skilda  åsikter  och  tänkande  ställs  mot 
varandra och utrymme ges för olika argument. Samtal sker med respekt för varandras 
åsikter både vad det gäller att lära sig lyssna på och bli lyssnad på. Deliberativa samtal 
strävar mot en gemensam lösning, eller till  ”temporära överenskommelser” (Englund 
2000:6). 

2.2.4 Deliberativa samtal i värdegrundsarbetet
Englund (2000) ställer  frågan när och var i skolan kan och skall  deliberativa samtal 
användas och menar samtidigt att det inte går att ge ett definitivt svar på. Dock menar 
han att deliberativa samtal starkt kan kopplas till värdegrundsarbetet i skolan där han 
lägger stor vikt vid hanteringen av pluralism och mänskliga rättigheter. En grundfråga 
av komplex karaktär menar han är när det gäller mångfald och relationen mellan var och 
ens fri- och rättigheter och de demokratiska värden vi har. I en rapport från Skolverket 
står  det  att  ”när  en  handling  eller  utövning  kränker  någon annan,  bryter  den  mot  
värdegrunden.  Demokratiska  värden  är  därför  överordnade  demokratiska  fri-  och  
rättigheter” (Englund, 2000:11). Här menar Englund (2000) att en del konsekvenser av 
detta ställningstagande kan diskuteras, och deliberativa samtal förespråkar just när det 
gäller detta, en respekt för oliktänkande men med vissa ramar. Han poängterar dock att 
de demokratiska värdena som överordnade tar sin form just ur det deliberativa samtalet 
och är inte det innan bestämda (a.a:11). Englund (2000) poängterar också att en fördel 
med deliberativa samtal är att elever som i vanliga fall inte hänger med eller lyssnar, 
engageras  på  ett  helt  annat  sätt  än  tidigare.  Detta  eftersom  det  ju  är  elevernas 
förhållningssätt  till  ett  visst  problem  som  efterfrågas  och  inte  lärarens  (Englund 
2000:13). Larsson (2004) menar också att eleverna skall  förses med tekniker och lära 
sig ”att själva kunna ta ställning till samhälls- och livsfrågor” (Larsson 2004:46). Den 
deliberativa  modellen  förutsätter  att  olika  åsikter  finns  och  att  de  ska  ställas  mot 
varandra i argumentation eller jämkas samman” (a.a:46).

2.3 Etik och moral 

2.3.1 Definition av begreppen etik och moral
Etik kommer av grekiskans ord  ethos och betyder sed, och moral kommer av latinets 
moralis och betyder sedvänja. Man skulle kunna säga att etik står för de teorier vi har 
kring vad som är rätt, fel, ont och gott, medan moral står för hur vi praktiserar dessa 
etiska teorier. (Collste, 2002:13). Enligt Stensmo (1994) så behandlas inom etikområdet 
det  moraliskt  goda,  vad  är  rätt  och  vad  är  plikt.  När  det  gäller  att  bedöma  etiska 
handlingar förutsätts det att det finns fler alternativ att välja mellan, och även ett ansvar 
för att man handlar rätt. Det finns olika teorier om vad etik är och hur man bör handla, 
och dessa brukar delas in i tre olika områden, metaetik, deskriptiv etik och normativ 
etik.  Den normativa  etiken  behandlar  sådana frågor  som rör  vad som är  etiskt  rätta 
handlingar, vad man bör göra för att det ska vara etiskt korrekt. Yrkesetik är så kallad 
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normativ  etik,  som  innebär  regler  för  hur  man  bör  uppträda  och  handla  i  olika 
yrkeskategorier såsom lärare, läkare, advokater med flera andra bör uppträda. Enligt den 
normativa etiken finns det två sätt att värdera handlingar. Det ena är att värdera avsikten 
med en handling, så kallad avsiktsetik och det andra är värdera en handling utifrån vilka 
konsekvenser handlingen har, konsekvensetik. (Stensmo, 1994:39ff)
Det  avsiktsetik innebär är att om man handlar utifrån ett gott syfte, tolkas handlingen 
som god.  Men,  oavsett  om man  utför  en  handling  som skadar  någon,  behöver  inte 
handlingen ses som ond, utan det beror på vad man har för uppsåt med handlingen. Det 
är  avsikten  som  räknas  även  om  resultatet  inte  blir  vad  man  har  förväntat  sig. 
Konsekvensetiken däremot innebär att en handling värderas utifrån resultatet, oberoende 
av vad avsikten med handlingen var och det är konsekvenserna av en handling som 
räknas.  Konsekvensetiken  går  ut  på  att  den  handlande  måste  se  alla  tänkbara 
konsekvenser av sitt agerande, innan man utför handlingen. (Stensmo, 1994:a.a).

2.3.2  Etik och moral i värdegrunden
När det gäller normer och värden så är det skolans uppgift att ”stimulera eleverna att 
omfatta  vårt  samhälles  gemensamma värderingar” (Lpo 94).  Mål  att  sträva mot  vad 
gäller normer och värden är bland annat att eleverna:

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska 
ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att andra människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling, samt medverkar till att bistå andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa för ögonen och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv (Lpo 94:8).

Riktlinjerna  för  att  nå  dessa  mål  är  att  alla  som  är  verksamma  inom  skolan  ska 
medverka till att eleverna utvecklar en känsla för ”solidaritet och ansvar” (Lpo 94:8). 
Skolan  ska  också  visa  respekt  för  varje  enskild  elev  och  se  till  att  förtryck  och 
trakasserier inte förekommer. Det vardagliga arbetet skall ”utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt” (a.a:8). 

Skolverket (2000:1613) menar att etik handlar om de fundamentala värden som gäller 
och är inte bundet till kultur, religion eller tradition, utan står för vad vi anser är det 
”goda” i samhället. Moral är kopplat till etik, och anger normer för hur vi ska agera ur 
en  etisk  synvinkel,  men  moralen  förändras  beroende  på  det  sociala  sammanhanget 
(Skolverket, Dnr 2000:1613:10). 

2.3.3  Etiska problem och dilemman i den pedagogiska verksamheten
Enligt  Stensmo  (1994)  så  rör  de  eventuella  etiska  problem  som  kan  uppstå  inom 
pedagogiken oftast begrepp som frihet, jämlikhet och demokrati, men också sådana ting 
som  inrymmer  en  pedagogs  verksamhet  (Stensmo,  1994:44f).  Det  sistnämnda 
förtydligas  också  av  Gren  (2005)  som  anser  att  i  arbete  med  barn,  föräldrar  och 
pedagoger  uppstår  ofta  etiska  dilemman  som rör  bland annat  vilka  värden som ska 
prioriteras och vem man ska ta mest hänsyn till. Oftast handlar dessa situationer kanske 
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mer om moraliskt handlande än etiskt tänkande, vi vet vad som är rätt och vi vet hur vi 
bör handla, men vi vågar inte stå upp för det och ingripa på rätt sätt (Gren, 2005:19). 
Stensmo (1994) lägger stor vikt vid att varje handling och beslut som görs inom den 
pedagogiska verksamheten, måste rättfärdigas utifrån någon etisk princip då läroplanen 
spelar en viktig roll. Vad är målet med undervisningen, vad är det vi vill att eleverna ska 
uppnå? Är det ett gott liv, eller är det att bli en pliktmedveten människa? Vidare anser 
Stensmo (1994) att frihet och censur är två begrepp som måste vägas mot varandra i en 
etisk pedagogisk verksamhet.  En pedagogisk verksamhet måste  också innebära vissa 
frihetskränkningar för individen, för att på så sätt passa kollektivet (Stensmo, 1994:44f).

Både Collste (2002) och Hartman (2002) tar upp problematiken kring olika kulturers 
syn på värderingar. Hartman (2002) menar att det som är problematiskt är hur vi med 
vår västerländska syn på etik ska bemöta andra kulturers etiksyn (Hartman, 2002:15). 
Collste  (2002)  tillstyrker  detta  och  menar  också  att  eftersom  vår  grundläggande 
humanistiska  värdering  förespråkar  att  varje  individ  själv  ska  försöka  klargöra  sin 
livsåskådning,  så  kan  detta  kollidera  med  andra  kulturers  syn  på  värdering.  Detta 
eftersom  andra  kulturer  kanske  redan  har  förutbestämda  ramar  att  underordna  sig 
(Collste, 2002:57). Idag förhåller sig skolan till en ökad kulturell mångfald, vilket gör 
att pedagoger måste ta ställning till  vems värden som ska prioriteras i en vardag där 
flera  olika  syn  på  värden  kolliderar  (Hartman,  2002:15).  Vad  det  gäller  moraliskt 
handlande så anser Collste (2002) att man inte kan bedöma en moralisk handling utifrån 
en  oberoende  grund,  utan  handlingen  måste  relateras  till  individer,  kulturer  eller 
historiska  perioder  och  så  vidare.  Men,  moraluppfattningen  kan  dock  skilja  sig  åt 
individer emellan trots samma kultur (Collste,  2002:15). Vidare anser han att  om vi 
definierar människovärdet utifrån en religiös synvinkel, så krävs det också att vi har en 
religiös tro. Att sätta en kristen definiering på människovärde är givetvis vederhäftigt 
för den som är kristen,  men knappast för någon med en annan religiös tro (Collste, 
2002:57). 
 

2.3.4  Lärares yrkesetik och etiska ställningstaganden
Som pedagog har man en rad olika yrkesetiska principer att ta hänsyn till. Allt lärande 
innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. Pedagoger förbinder sig till att åter 
och åter diskutera yrkesetiska ställningstaganden, ta tag i konflikter av etisk karaktär 
som kan uppstå och att ingripa om något uppstår som strider mot den människo- och 
kunskapssyn som lärarens yrkesetik vilar  på.  (Lärarens handbok, 2004:131ff).  Green 
(2005) anser att man som pedagog har ett etiskt ansvar både gentemot eleverna men 
också  ett  ansvar  gällande  lagar  och  läroplaner.  Man  måste  som  pedagog  kunna  ta 
ställning  till  om man  är  beredd  på  att  verka  utifrån  de  värden  och  mål  som finns 
nedskrivna  i  läroplanen  (Green  2005:35f).  Collste  (2002)  menar  att  yrkesetik  och 
allmänmänsklig  etik  skiljer  sig inte  från varandra,  utan  man kan genom yrkesetiska 
principer  praktisera  och  definiera  den  allmänmänskliga  etiken  som  kan  skapa 
förutsättningar för det moraliska handlandet (Collste, 2002:93). Detta är också Colnerud 
(1995) inne på i sin studie angående lärares yrkesetiska konflikter, och hon anser att 
närvaron av yrkesetik är beroende av om ett yrke är starkt eller svagt differentierat. Ett 
starkt  differentierat  yrke  skapar  sina  egna  yrkesetiska  riktlinjer,  och  där  har 
yrkesutövaren  rätt  att  göra  egna  etiska  ställningstaganden  mellan  vad  det  gäller 
allmänmoral  och  vad  yrket  kräver.  I  ett  svagt  differentierat  yrke  krävs  bara  etiska 
ställningstaganden utifrån den allmänna uppfattningen av vad etik och moral innebär. 
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Vidare skriver Colnerud (1995) att just läraryrket kan ses som en blandning av dessa två 
beroende på situation.

[…] yrket karaktäriseras av en oklar värdehierarki och att det därför 
är svårt att hävda att något värde är mera centralt än andra värden,  
vilket i sin tur leder till att det är svårt att motivera vissa handlingsval 
och speciella yrkesetiska normer (Colnerud 1995:162).

Colnerud (1995) anser vidare att,  när det gäller lärares ställningstaganden inför olika 
problemsituationer, så beror det på vilka handlingsalternativ läraren väljer och hur den 
enskilda läraren tolkar situationen. Därför kan ställningstaganden lärare emellan se olika 
ut (Colnerud 1995:165).

2.3 Bildämnet 

2.3.1 Bildförståelse 
Dagligen omges vi av bilder som talar till oss, bilder som vill säga något eller påverka 
oss på något sätt, fast vi kanske inte reflekterar över det. Bildbegreppet innebär alltifrån 
altartavlor och oljemålningar till reklambilder och tidningsbilder. Olika bilder har olika 
funktion, det beror på vad de skall användas till, dock är de medel för kommunikation. 
Vi kan alltså hitta mening och budskap i bilderna som avsändaren sänder till oss som 
mottagare (Borgersen & Ellingsen 1994:11). Om vi inte kan ”läsa” bilderna fungerar de 
bara som en slags envägskommunikation. För att kunna läsa bilderna krävs att vi förstår 
bildens  tecken  som språkliga  tecken  (a.a:23).  Sahlström (1997)  förklarar  hur  bilder 
fungerar  som  informationsmedel,  hur  bildkommunikationen  fungerar  över 
kulturgränserna och hur vi tolkar bilder. Hon menar att det är lika viktigt att lära sig läsa 
bilder som att lära sig att läsa skriven text för att kunna känna delaktighet i sammanhang 
där bilder förekommer, till exempel media. Därför måste bildtolkning och förståelse för 
bilder få en större roll i skolan och en bra början är att diskutera kring bilder, men även 
inspirera  till  eget  skapande.  Bildförståelse  får  man  genom  att  lära  sig  bilders 
konventioner, både den egna kulturens och andra kulturers (Sahlström 1997:132).

2.3.2  Bildämnet i skolan
År 2003 gjordes på uppdrag av Skolverket en nationell utvärdering av bildämnet. Vad 
som framgick av den var att elevernas förmåga till bildkommunikation inte var lika bra 
som skapandet av bilder, detta trots att kursplanen lägger stor betoning på just bildens 
betydelse  som  språk  och  kommunikationsmedel.  I  den  nationella  utvärderingen 
(förkortas hädanefter NU:2003) skriver man att kommunikation blir allt viktigare och 
det är viktigt att lära sig behärska bilden som ett kommunikativt medel. Med tanke på 
bildens roll i den medievärld vi lever i idag föreslår NU (2003) att bildämnet borde mer 
uttryckligt preciseras som ett kommunikativt ämne. Vad NU (2003) också pekar på är 
att värden inom ungdomskulturer tar sig ofta uttryck inte bara språkligt sett, utan också 
ur olika medier, där bilder har en central roll. Därför är diskussioner och analyser kring 
aktuella  mediebilder  viktiga  och  värdefulla  för  arbete  och  samtal  kring 
värdegrundsfrågor (NU:2003:141ff).

Kursplanen för ämnet bild lägger stor vikt vid just bildspråk, analys och kommunikation 
och kursplanen betonar bildämnets betydelse för det mediesamhälle vi lever i. Medier 
påverkar oss genom bland annat bilder, varpå det är viktigt att lära sig att granska hur 
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medier framställer till exempel ”klass, etnicitet och kön” (Skolverket 2000, Kursplaner  
och  betygskriterier, s.9f).  Man  måste  lära  sig  hur  bilder  fungerar  som 
kommunikationsmedel och som språk. En uppgift i bildämnet är att utveckla ett kreativt 
seende och iakttagelseförmåga, både vad det gäller det konkreta seendet men också att 
kunna se bildens kontext, det vill säga kulturella och sociala mönster (a.a:9f). När det 
gäller  bildämnets syfte  och roll  i  utbildningen så står  det bland annat att  syftet  med 
bildundervisning i skolan är att elever ska lära sig att analysera och kommunicera med 
bilder, vilket  ska leda fram till  att eleven lär sig att  ta ställning och ha åsikter i det 
informationsrika samhälle vi lever i. Vidare är det viktigt att ha kunskaper om bilder för 
att kunna delta aktivt i samhället. Att utveckla sin bildförmåga ökar potentialen till ”att 
använda sin kulturella yttrandefrihet vilket rymmer såväl rätten att bilda egna åsikter 
som att utöva inflytande” (a.a:8). 

3 Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka bildlärares upplevelser 
av  värdegrundens  förankring  i  bildundervisningen  med  fokus  på  moral,  etik  och 
demokrati men också om bildlärare kan uppleva eventuella motsättningar mellan å ena 
sidan yttrandefrihet och å andra sidan etiska begränsningar i diskussioner kring bilder 
och i bildskapandet. För att nå syftet ställer jag följande frågor;

• Är värdegrundsfrågor en medveten del i bildundervisningen?

• Hur kan bildlärare i sin bildundervisning rent praktiskt arbeta med 
frågor som rör demokrati, etik och moral?

• Upplever bildlärare någon gång dilemman vad det gäller till exempel 
demokratifrågor i relation till moral och etik i undervisningen?

För att svar på frågorna, har fem bildlärare med lång erfarenhet av bildundervisning
intervjuats.  

4 Metod
Jag har valt att göra en undersökning i form av kvalitativa intervjuer. Detta eftersom det 
kändes  mest  naturligt  att  intervjua  lärare  personligen,  och inte  via  enkäter  eftersom 
själva kontexten kring frågorna och svaren är av stor betydelse för min tolkning. Kvale 
(1997) anser att vi får en annan förståelse för människors tänkande genom att samtala 
med dem. Vidare påpekar han att det är de vardagliga samtalen som ligger till grund för 
forskningsintervjun  och  intervjuns  syfte  är  att  ”erhålla  beskrivningar  av  den 
intervjuades  livsvärld  i  avsikt  att  tolka  de  beskrivna  fenomenens  mening”  (Kvale 
1997:13). 
Litteratur  som  berör  de  olika  begreppen  värdegrund,  demokrati,  etik,  moral  och 
bildämnet  har  också  legat  till  grund  för  själva  undersökningen,  som  en  slags 
förförståelse  för  det  som skall  undersökas.  Tidigare  forskning  kring  värdegrunden i 
bildundervisningen, har jag inte funnit. Dock har texter som behandlat värdegrunden i 
allmänhet, använts som stöd. Fem bildlärare har intervjuats angående deras uppfattning 
vad  det  gäller  demokrati  och  yttrandefrihet  i  relation  till  etik  och  moral  i 
bildundervisningen, utifrån ett värdegrundsperspektiv. En fråga har också varit om de 
intervjuade  kan  uppleva  några  motsättningar  mellan  dessa  ovan  nämnda  begrepp. 
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Undersökningen har som sagt haft sin utgångspunkt i värdegrunden. Fokus har lagts på 
demokrati, etik och moral varpå andra viktiga delar i värdegrunden inte ges så stor plats 
i det här arbetet. I följande kapitel förklaras tillvägagångssättet och teorier kring valet av 
metod. 

4.1 Teoretiska ställningstaganden
Jag har valt att bearbeta min empiri utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Detta eftersom 
jag utgår ifrån att det inte finns några givna svar, utan svaren är väldigt individuella och 
påverkade av egna etiska och moraliska ställningstaganden.  Enligt Patel & Davidsson 
(1994) betyder  hermeneutik,  tolkningslära.  Detta innebär att man studerar och tolkar 
människors livsyttringar och handlingar i form av texter för att på så sätt kunna få en 
förståelse för andra människors tänkande. (Patel & Davidsson, 1994:25f). Vad gäller 
intervjuerna med lärarna som jag har gjort, så är det dialogerna lärarna och mig emellan 
som skapat de texter som jag sedan har tolkat. Kvale (1997) menar att just när det gäller 
forskningsintervjuer är hermeneutik ett relevant tillvägagångssätt eftersom man först har 
själva dialogen att beakta, sedan klargörs själva processen genom att den skrivs ner för 
att åter igen tolkas och bearbetas (Kvale, 1997:49). Patel & Davidsson (1994) anser att 
det genom att tolka det talade och skrivna språket och genom att tolka hur människor 
agerar, så kan man få en förståelse för hur människor fungerar och tänker. Vidare menar 
de att den förförståelse som en intervjuare har, är en tillgång snarare än ett hinder när 
det gäller att förstå och tolka forskningsobjektet. När det gäller hermeneutik så pendlar 
forskaren mellan olika delar för att få en helhet och så stor förståelse som möjligt, och 
forskaren kan också pendla mellan sin egen synvinkel och den intervjuades synvinkel 
för att nå fram till förståelse. Fokus läggs på att försöka förstå och tolka olika företeelser 
(a.a. 1994:26f).

4.2 Kvalitativ forskningsmetodik

4.2.1 Kvalitativ intervju 
Den kvalitativa  intervjun går  ut  på att  söka få  förståelse  för  människors  tankar  och 
erfarenheter innan man lägger en vetenskaplig förklaring på ett  fenomen. Genom att 
samtala med någon får man insikt  och bygger  upp en kunskap kring ett gemensamt 
ämne (Kvale, 1997:9). Vad det gäller själva intervjun menar (Kvale 1997) att man kan 
beskriva  huvudstrukturen  för  en  kvalitativ  intervju  enligt  tolv  aspekter.  En 
sammanfattning av dessa tolv aspekter är att, centralt för den kvalitativa intervjun är den 
intervjuades syn på sin egen existens och relationen till den. I intervjun försöker man 
tolka  själva  implikationen  av  samtalet.  Samtalet  ska  söka  efter  mångskiftande  och 
nyanserade aspekter av det ämne som utforskas. Det är inte generella uppfattningar som 
eftersträvas utan specificerade förhållanden och händelseförlopp. Den som intervjuar 
måste  vara  öppen för  det  oväntade  och  inte  styra  intervjun  med  färdiga  kategorier. 
Intervjuaren måste vara beredd på att den intervjuade under samtalets gång kan ändra 
sin  uppfattning,  beroende  på  att  insikten  under  ett  samtal  kan  förändras  (Kvale, 
1997:34ff). Då frågor används för att samla information så måste intervjuaren tänka på 
utformningen  av  frågorna  och  i  vilken  ordning  de  kommer,  vilket  kallas  ”grad  av 
standardisering” (Patel & Davidsson 1994:60). Om vi formulerar frågor under själva 
intervjusituationen och ställer frågor i den ordning vi tycker passar just då så blir det en 
intervju med låg grad av standardisering.  Hög grad av standardisering  får  vi  om vi 
istället för en helt standardiserad intervju, då vi vid varje intervjutillfälle ställer exakt 
samma frågor i samma ordning. En annan viktig aspekt är hur pass fria frågorna är, hur 
väl den intervjuade kan tolka frågorna fritt utifrån sina erfarenheter och inställning, här 
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talar man om ”grad av strukturering.” (a.a:61). Här handlar det om vilket utrymme för 
svar som finns för den intervjuade. En helt strukturerad intervju ger litet utrymme för 
svar, medan en ostrukturerad intervju ger stort utrymme för den intervjuade (Patel & 
Davidsson  1994:61).  I  detta  arbete  har  jag  valt  att  använda  en  relativt  hög 
standardisering vad det gäller själva frågorna för att det ska vara lättare att jämföra och 
kategorisera svaren de olika lärarna emellan. Dock har jag haft en låg grad av struktur 
för att  ge de intervjuade så mycket  utrymme  som möjligt  för egna reflektioner  och 
utförliga svar.

4.2.2 Undersökningsgruppen
Eftersom  undersökningen  är  begränsad  till  bildundervisningen  i  skolan  föll  det  sig 
naturligt att intervjua just bildlärare. I undersökningen har fem bildlärare, två män och 
tre kvinnor medverkat, varav fyra av dem har mellan tjugo och trettio års erfarenhet av 
bildläraryrket och en har något kortare erfarenhet. Alla är de eller har varit verksamma i 
grundskolans senare år och arbetar på skolor runt om i sydöstra Sverige. Eftersom den 
etiska synen kan se olika ut beroende på kultur, så kan det vara viktigt att påtala att alla 
de intervjuade lärarna har svensk nationalitet. Jag har valt att kalla lärarna, lärare A, B, 
C, D och E för att på så sätt förstärka deras anonymitet.  

4.2.3 Genomförandet
En förfrågan angående intervju skickades först ut till bildlärare på olika skolor via e-
post.  Antalet  förfrågade  lärare  var  från  början  åtta,  men  bara  fem av  dessa  kunde 
medverka. Orsakerna till att tre lärare avböjde intervju, var dels att de ansåg sig inte ha 
tid för detta, men en svarade också att denne inte kände sig som ”rätt person” att svara 
på  frågorna.  Vid  förfrågan  via  e-post  förklarades  syftet  med  undersökningen, 
tillvägagångssätt  och  att  de  som  personer  och  den  skola  de  arbetar  på  självklart 
garanterades full anonymitet. Vid svar från lärarna bestämdes tid och plats för intervju, 
vilket i fyra fall gjordes på respektive lärares arbetsplats. En av intervjuerna utfördes 
dock via telefon, som också spelades in precis som de övriga intervjuerna. Detta på 
grund av tidsbrist, eftersom läraren i fråga egentligen hade lov, men kunde avvara tid 
för ett telefonsamtal. Eftersom samtalet kunde spelas in, så var det av stort värde ändå. 
Vikten av att spela in intervjun anser jag är att man får en helhet av hela intervjun och 
att man inte riskerar att missa något väsentligt för själva studien. Vid intervjutillfället 
presenterades syftet än en gång och respondenten fick läsa igenom frågorna (se bilaga 
1) 

4.2.4 Etiska ställningstaganden
Enligt  Vetenskapsrådet  (2006) finns det  när det gäller  forskning fyra  grundläggande 
krav  vad  det  gäller  information,  samtycke,  konfidentialitet  och  nyttjande. 
Informationskravet  betyder  att  den  som  forskar  ska  informera  om  syftet  och  vilka 
betingelser som gäller för deras deltagande vid projektet. Att delta är frivilligt, och att 
den intervjuade kan när som helst besluta sig för att avbryta sitt deltagande. Vidare är 
det  viktigt  att  beskriva  för  de  deltagande  hur  undersökningen  bedrivs  och  hur  den 
kommer att presenteras.  Samtyckeskravet  innebär att de som deltar i en undersökning 
har rätten att själva bestämma över sin medverkan.  Konfidentialitetskravet  visar på att 
tystnadsplikt vad gäller alla som deltar i en undersökning. Vidare betyder detta att inget 
får finnas med i rapporten som kan avslöja de deltagandes identitet, och åtgärder måste 
vidtas för att utomstående inte skall kunna urskilja vem personen är.  Nyttjandekravet 
går  ut  på  att  uppgifterna  som  samlats  in  får  endast  användas  för  den  tänkta 
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undersökningen och dess mål. Forskaren skall också innan undersökningen fråga om 
berörda personer är  intresserade av att  ta del  av rapportens sammanfattning och hur 
undersökningen publiceras (Vetenskapsrådet 2006:7ff). 

Dessa  rekommendationer  har  jag  i  mitt  arbete  följt  genom  att  ha  informerat  de 
intervjuade syftet med undersökningen, och att de när som helst har haft rätt att avbryta. 
Respondenterna fick också en förfrågan tidigt  om de tillät  att  dokumentera intervjun 
genom inspelning. Vidare informerades respondenterna om full konfidentialitet och hur 
undersökningen är tänkt att presenteras. 

4.2.5 Databearbetning
Patel  &  Davidsson  (1994)  rekommenderar  att  läsa  textmaterialet,  i  detta  fall 
intervjumaterialet,  om och om igen,  för att  finna vissa mönster  och teman i  svaren. 
Svaren kan sedan ordnas under olika kategorier (Patel & Davidsson 1994:101). I den 
här  studien har svaren kategoriserats  och sedan relaterats  till  och jämförts  med den 
litteratur som tagits upp i bakgrundsdelen. 

4.2.6 Tillförlitlighet
Enligt Patel & Davidsson (1994) handlar undersökningens validitet om att vi undersöker 
det vi avser att undersöka.  Reliabilitet handlar om att vi undersöker det vi vill på ett 
tillförlitligt  sätt.  Dessa två begrepp står i relation till  varandra och har betydelse för 
varandra  (Patel  &  Davidsson,  1994:85).  I  den  här  undersökningen  är  reliabiliteten 
relativt hög vad det gäller undersökningsmetoden, det vill säga intervjuer. Dock finns 
brister vad det gäller tidigare forskning kring den här undersökningens ämne och som 
kan styrka det som framkommer av intervjuerna. Vad det gäller validiteten är det svårt 
att själv avgöra som intervjuare och tolkare eftersom vid kvalitativ bearbetning påverkas 
oftast undersökningen av den person som utför arbetet eftersom intervjuaren utgår från 
sin egna begreppsvärld och förförståelse (Patel & Davidsson, 1994:99).
Dock har i den här undersökningen frågor noga formats och utarbetats utifrån det som 
ska undersökas, på så sätt kan validiteten anses tämligen hög. 

5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyserade intervjuerna. I analysen framkom 
vissa  mönster  som  sedan  har  kategoriserats.  Resultatet  presenteras  med  hjälp  av 
nedanstående kategorier:

• Värdegrunden en självklarhet

• Diskussion som verktyg i bildundervisningen

• Gränsdragningar och dilemman i bildundervisningen

• Bildlärarnas etiska och moraliska ställningstaganden i undervisningen



18 (34)

5.1 Värdegrunden en självklarhet
Det som genomsyrat svaren när det gäller lärarnas uppfattning om vad värdegrunden 
innebär kan sammanfattas i ordet demokrati. Värdegrunden i Lpo94 innebär att man har 
en  demokratisk  grundsyn  och  värdegrunden  är,  som någon  lärare  uttrycker  det,  ett 
demokratiskt  dokument  som  man  kan  luta  sig  mot  och  använda  som  stöd  i 
undervisningen.  Värdegrunden förknippas  också med begrepp som ”människors  lika 
värde”, ”ansvar och respekt för varandra” och ”rättigheter och skyldigheter”. Som lärare 
har man vissa skyldigheter vad det gäller att anpassa sin undervisning men också för sitt 
eget sätt att agera. Rättighets- och skyldighetsaspekten vad det gäller eleverna, handlar 
om lära sig att inta ett demokratiskt förhållningssätt, vilket skulle innebära:

[…] skyldigheter att ta del av undervisningen och föra sig på ett 
hyfsat sätt, medmänskligt, sen också rättigheter att få ta del utav den 
kunskapen som finns och att få lov att uttrycka sig inom ramarna för 
det demokratiska samhället […] att de också lär sig att,  jaha, men 
där gick jag över gränsen, och så här  långt kan man tänka och tänker 
jag vidare så är jag kanske utanför de här gränserna, ta ansvar på det 
sättet. (Lärare C)

Vad som också förknippas med värdegrunden är bland annat trygghet, respekt, empati, 
jämställdhet  och  medbestämmande.  I  värdegrunden  ingår  att  eleverna  ska  få  känna 
trygghet och bli respekterade för den de är. På skolorna arbetar man med ämnen som 
EQ (emotionell  intelligens)  och  SET (social  emotionell  träning),  vilket  handlar  om 
konflikthantering och empatiförmåga. Lärare E beskriver ger sin förklaring:

Ja… värdegrund är ju ett ganska stort ord men, om man delar upp 
det då så tänker jag på konfliktlösning, att man ska kunna klara av 
det på ett bra sätt, empatiförmåga, för vi jobbar ju med EQ i skolan, 
och det kopplar jag direkt till värdegrunden, och på de passen kan ju 
ta upp moral och etik, medbestämmande, både jämställdhet och 
jämlikhet, och rättvisa och så där. (Lärare E)

Hur man rent konkret arbetar med värdegrunden skiljer sig en del åt, lärarna emellan, 
men av svaren att döma framstår det ändå som att värdegrunden är en självklar del i 
undervisningen även om den inte  är  en medveten  del.  Ofta  kan lärarna koppla sina 
arbetsmoment till något som har med värdegrunden att göra, om än inte planerat, så i 
efterhand.  Värdegrunden  finns  med  som  en  naturlig  del  bland  annat  i  form  av 
diskussioner som kan uppstå och som har med värden att göra. Några av lärarna anser 
dock att de är rätt medvetna när de planerar sina lektioner eftersom arbetsmomenten kan 
kopplas  till  värdegrundens  olika  byggstenar.  Detta  kan  till  exempel  handla  om 
jämställdhetsfrågor där man rent konkret kan tänka på hur man placerar sina elever och 
hur mycket talutrymme respektive elev får.  Lärare B nämner att värdegrunden är så 
självklar att man inte ens tänker på den och att den är grunden till allt. Vidare menar 
lärare  B  att  just  vid  arbete  med  bilder  och  bildanalys  så  arbetar  man  med 
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värdegrundsfrågor.  Ett  annat  sätt  att  konkretisera  värdegrunden i  bildundervisningen 
enligt lärare C, är att arbeta med olika teman som berör olika värden. 

[…] vi jobbar med motsatspar som handlar om stora och starka 
känslor som ensamhet och gemenskap, kärlek och hat, krig och fred, 
alltså sådana stora frågor. […]teknik och natur, och det har ju de 
senaste två åren blivit mer aktuellt, men där pratar vi också om t ex, 
hur världen såg ut precis här på denna plätten, för hundra och två, tre 
och fyra hundra år sedan, var man hämtade vatten, vad man odlade 
hur man överlevde, jo så att det finns med […]låttexter som handlar 
om ensamhet till texter som är mer eller mindre politiska […] 
genusfrågor[…] (Lärare C)  

Värdegrunden är för lärarna en demokratisk plattform som genomsyras av demokratiska 
aspekter, det vill säga hur vi hur vi som människor ska bemöta och behandla varandra, 
vad  vi  har  för  skyldigheter  och  rättigheter  gentemot  varandra.  Stort  utrymme  i 
undervisningen ges till bemötande och respekt för varandra, vilket man rent praktiskt 
arbetar med i form av egna ämnen, det vill säga EQ och SET.  I just bildskapandet 
kommer dessa värden till uttryck genom olika teman, som till exempel kärlek och hat 
eller krig och fred.

5.2 Diskussion som verktyg i undervisningen
Demokrati,  etik  och  moral  är  ämnen  som  i  bildundervisningen  förankras  genom 
diskussioner.  Samtliga  lärare  nämner  just  diskussion  som  verktyg  när  det  gäller 
demokratiska  och  etiska  värderingar  i  undervisningen.  Enligt  lärarna  berörs 
värdegrundsfrågor ofta genom oväntade diskussioner vilka kan handla om till exempel 
bilder som väcker debatt  för att  de är provocerande eller på annat sätt påverkar.  De 
menar vidare att man som lärare måste vara beredd på att ta diskussioner kring olika 
moment i bildundervisningen, som lärare A uttrycker det:

[…] ja man får ju vara beredd på att de är ju väldigt frågvisa 
eleverna, man får vara beredd på att de kan se saker som man kan 
diskutera kring, ja man får vara beredd på att ta en diskussion, 
kanske ändra om alltihop. (Lärare A)

I  arbete  med  reklam,  propaganda,  samtidskonst,  bilders  funktion  och  syfte  berörs 
demokratibegreppet.  Man  kan  bland  annat  diskutera  kring  symboler  och  deras 
betydelser, vad olika bilder har för budskap och så vidare. Det anses viktigt att tala om 
bilder och bilders funktion och påverkan och samtliga lärare nämner  samtidskonsten 
som är en viktig del när det gäller diskussioner kring etik och moral och som man direkt 
förknippar med demokrati: 

Samtidskonst är ju också något som berör demokrati. Den är ju ofta 
provocerande vilket kan leda till stora diskussioner. (Lärare A)

Men framförallt det viktiga här med bilder är om man kan 
kommunicera med bilder och förstå hur folk vill påverka en med 
bilder och hur man kan påverka andra. (Lärare B)

Oftast handlar diskussionerna kring bilder om yttrandefrihet, vad som är rätt eller fel att 
göra  och  olika  etiska  aspekter.  Som  nämnts  tidigare  är  reklam,  propaganda  och 
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samtidskonst  sådana  ämnen  som  är  föremål  för  demokratiska  diskussioner.  Även 
historiska  företeelser  vad  det  gäller  bilder  och  bildskapande,  och  olika  konstformer 
utgör underlag för diskussioner kring yttrandefrihet, etik och moral. Lärare B berättar 
till  exempel  att  när  det  gäller  propaganda  kan  man  föra  diskussioner  kring  andra 
världskriget och hur viktiga propagandabilder var för Nazismens framgång. En annan 
aspekt ur historisk synpunkt  är Hitlers  syn  på konst och det faktum att  han förbjöd 
modernismen  och  så  vidare.  Lärare  E  påpekar  att  olika  konstformer  kan  också  stå 
föremål för diskussioner kring vad som är rätt eller fel:

[…] så jobbar vi med graffiti, och då har jag tänkt på det utifrån att 
de ska lära sig om bakgrunden till graffiti, de ska hitta olika 
graffitikonstnärer som bland annat Banksy och han är ju väldigt 
medveten när det gäller yttrandefrihet så det blir ju en väldig sådan 
diskussion om vad som är legalt och vad som handlar om 
yttrandefrihet och vad som handlar om kulturell yttrandefrihet det 
ingår ju liksom i FN konventionen att man ska ha kulturell 
yttrandefrihet, så där går vi in på det. (Lärare E)

Etik och moral är något som berörs när man talar om reklam och exponerande bilder. 
Här talar man om vad som är rätt eller fel och var gränserna går för vad man kan eller 
inte kan göra. Demokrati, etik och moral i undervisningen handlar dock inte bara om att 
diskutera  kring  olika  bilder  och  företeelser,  utan  det  handlar  också  om  en  slags 
demokratisk och etisk uppfostran och förankring hos eleverna själva som de ska ha med 
sig  i  framtiden.  Lärare  E sätter  paralleller  mellan  graffiti  och  klotter  och  lägger  en 
moralisk  aspekt  på  detta.  Vad  är  graffiti  och  vad  är  klotter  och  vad  får  det  för 
konsekvenser om man klottrar? 

Etik och moral innebär också enligt lärarna bemötandet av andra människor, vänlighet 
och omtänksamhet elever emellan. Vad händer om jag gör si eller så, var går gränserna 
och  så  vidare.  Lärare  A  berättar  att  hon  genom  en  arbetsuppgift  låter  eleverna  få 
uttrycka sin egen ungdomskultur i olika tekniker där de får säga vad de tycker, vad just 
de står för och så vidare. Lärare C är inne på samma sak men menar också att eleverna 
måste lära sig att tänka framåt och fundera över olika värden i livet: 

Själva demokratifrågan är ju att eleverna får möjligheter att fundera 
lite grann utöver det som är, vad de tycker och tänker, precis i 
stunden. Det vill säga att som tonåringar också få den här 
utmaningen… alltså vilken text berör dig och varför till exempel 
[…] att man kräver utav ungdomarna att de funderar lite alltså, lite 
på nästa nivå vad det är att vara människa, de ska ju småningom ut i 
samhället och behöver fundera på vad som är viktigt för dem […] 
(Lärare C)

 
Sammanfattningsvis framgår det att demokrati och etik och moral är värden som för det 
mesta  berörs  genom icke  planerade  diskussioner.  I  arbetet  med  reklam,  konst  eller 
kanske propaganda så är  det  bilderna  i  sig,  bildernas  budskap som ofta  leder  in på 
oväntade diskussioner kring sådant som har med etiska och moraliska värden att göra, 
men också frågor kring vad demokrati och yttrandefrihet innebär.
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5.3 Gränsdragningar och dilemman i bildundervisningen
Samtliga intervjuade lärare anser att  det inte finns några större motsättningar mellan 
demokrati och etik och moral. Dock kan det förekomma mindre etiska och moraliska 
dilemman som uppkommer beroende bland annat på olika uppfattningar kring etik och 
moral. Dessa dilemman kan handla om skilda uppfattningar lärare, kollegor, föräldrar 
eller  olika  kulturer  emellan.  Lärare  D uttrycker  det  så  att,  ”moral  är  ju  ett  tänjbart 
begrepp… vad du har för moralbegrepp är ju inte riktigt samma som jag har.” Samma 
lärare menar  att  man får tänka sig för lite  vad man gör så att  det  inte upplevs som 
provocerande av någon vilket också får stöd av andra lärare.

Man är nog rädd för vad föräldrar, kollegor ska lägga in för 
värderingar, eller ifrågasätta det man gör. (Lärare A)

[…] man får ju tänka sig lite för vad man gör, man vill ju inte ställa 
till rabalder i onödan, bara för att provocera, eller det kan ju framstå 
som provocerande, när man gör en grej […] (Lärare D)

Lärarna är överens om att det finns situationer som inte är helt självklara över hur man 
ska agera. Detta kan till exempel handla om hur olika kulturer ser på olika företeelser. 
Ett exempel är de så kallade Muhammedkarikatyrerna, och om man skulle låta eleverna 
ta del av dessa eller inte. De flesta av lärarna menar att av hänsyn till muslimer som 
kanske finns i klassen, så tar man inte upp detta ämne till diskussion eller visar bilderna. 
Lärare A berättar om en situation där skillnaden på olika kulturers syn på etik och moral 
är väldigt tydlig, och där vi med vår västerländska syn inte alls ser något problem med 
företeelsen. Dilemmat här är om man ska visa bilderna med syftet att det är viktigt att 
diskutera bilders betydelse, eller om man ska avstå av hänsyn till andra gruppers synsätt 
och värderingar:

[…] Jag hade några muslimska flickor som blev alldeles förskräckta 
över några ganska vågade reklambilder. Jag vet att jag kände mig lite 
dum. Jag hade inte alls tänkt på att man från en annan kultur skulle 
reagera så. Våra barn är ju så matade, så vana, och därför kan det vara 
bra att diskutera bilders innehåll  (Lärare A).

Ett annat exempel är om lärarna skulle kunna ta med sina elever på en utställning som 
Ecco Homo. En utställning där bland annat homo- och bisexuella personer får gestalta 
olika kända motiv ur nya testamentet. Samtliga lärare skulle kunna tänka sig det, men 
de anser att  man måste  vara klar över syftet,  förklara och förbereda eleverna för en 
sådan utställning. Man måste vara klar över vad det är man vill uppnå med det:

[…] jag skulle kunna tänka mig och gå dit med eleverna, det skulle 
jag inte ha något emot av någon anledning alls egentligen, men det 
kan vara känsligt för vi har en del muslimer här, och de skulle jag 
kunna tänka mig vill inte se, men det vet man ju inte […] (Lärare D)

[…]det som är viktigt är att man verkligen förbereder eleverna, så att 
de är mentalt förberedda, här är någonting som är annorlunda och 
här är något som ni inte är vana vid, ni måste se vad det här är 
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(Lärare B).

Dilemman vad det gäller själva bildskapandet handlar oftast om bilder som på något vis 
antyder  till  rasism. Vad som här kan bli ett  dilemma är till  exempel att  lärarna inte 
känner att de får något stöd från omgivningen i de beslut de tar. Lärare A berättar om en 
situation  där  hon beslagtog  en bild  som en elev  hade gjort  och som hon ansåg var 
rasistisk. Hon tog bilden till rektorn som inte gav något stöd utan rektorn ansåg att hon 
inte hade rätt  att beslagta bilden. Lärarna upplever också att det kan uppstå knepiga 
situationer då de tydligt upplever ett problem kring en elev som de känner att de inte 
bara kan se förbi, men där de inte får något stöd från föräldrarna. Det kan handla om 
elever  som  i  sitt  bildskapande  uttrycker  vissa  extrema  åsikter  eller  stilar  som  till 
exempel satanism eller liknande. Lärare A berättar också om hur svårt det kan vara när 
det gäller  att avgöra vad som är rätt  eller  fel när man hamnar  i situationer  där man 
känner  att  något  inte  känns  rätt,  men där  man  inte  har  några  direkta  belägg för  att 
förbjuda något eller göra på det ena eller andra sättet. 

[…] de skulle göra en bild utifrån en färg, de fick välja själva färgen, 
och då var det ju genast några som skulle göra svenska flaggan, jag 
fattade ju att de gjorde det alltså av provocerande skäl, och jag kände 
mig jävligt provocerad, och jag kunde inte stoppa dem, alltså jag 
kunde ju inte förbjuda dem att göra svenska flaggan […]  (Lärare A)

När  det  gäller  själva  skapandet  i  bildundervisningen  berättar  samtliga  lärare  att  det 
också finns vissa begränsningar och gränsdragningar. Lärarna är ganska tydliga med att 
det måste finnas gränser vad det gäller rasistiska, sexistiska eller kränkande bilder och 
handlingar.  Det  kan  handla  om  bilder  som  uttrycker  rasistiska  åsikter  i  form  av 
symboler eller bilder som uttrycker en olaglig åsikt, till  exempel där det handlar om 
droger och liknande. 

[…] eleverna ville på ett eller annat sätt smyga in marijuanablad eller 
sådana här symboler för droganvändande i bilderna och där måste 
man ju vara väldigt uppmärksam det är bara till att kapa det på 
direkten, gör det hemma i så fall, så det är klart det finns en 
begränsning (Lärare C).

Det finns också begränsningar som inte bara är knutna till just bildundervisningen, och 
som inte alltid är lika självklara och inte lika lätta att ta ställning för, men som ändå är 
en del av lärarens ansvar att bejaka. Det kan det handla om något som kan antas vara 
rasistiskt eller kränkande för andra människor och som inte är tillåtet.

[…] en elev för några år sedan som kom till avslutningsfotograferingen 
med en t-shirt med ett väldigt tydlig text på och det var ju likadant där 
det var ju bara att gå in och bryta, byt till en annan tröja eller knäpp 
jackan. […] vi har ju ett förbud på skolan för rasistiska symboler, så 
det var ju liksom ingenting att välja på, det är inte någon rolig 
diskussion att ta […] (Lärare C)
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En  sammanfattande  kommentar  är  att  dilemman  i  bildundervisningen  oftast  har  sin 
utgångspunkt ur ett etiskt perspektiv både kulturellt sett men också ur en allmän etiskt 
synvinkel. Det lärarna berättar är att dilemman kan uppstå då de känner sig osäkra inför 
något som de själva kan känna att det inte är riktigt etiskt eller moraliskt rätt, men som 
ur en demokratisk synvinkel inte har fog för att förbjudas. Andra dilemman kan uppstå 
när det gäller olika kulturers syn på etiska värderingar, det vill säga vad är rätt och vad 
är  fel  och  vem  ska  man  ta  hänsyn  till.  När  det  gäller  gränsdragningar  i 
bildundervisningen är dessa ganska självklara, då det gäller att på inget sätt producera 
sexistiska, rasistiska eller på något sätt kränkande bilder. 

5.4  Bildlärarnas  etiska  och  moraliska  ställningstaganden  i 
undervisningen

När det gäller att ta ställning till olika företeelser i bildundervisningen så anser lärarna 
att de gör det utifrån en personlig övertygelse och en allmän uppfattning om hur man 
bör göra, men de anser också att värdegrunden i Lpo94 finns med som ett stöd för att 
kunna hävda sina ställningstaganden med. Lärare A menar att ställningstaganden görs 
på vissa grundval utifrån så väl politisk övertygelse som den egna moralen. Lärare C 
menar att inte bara det personliga får styra,  utan ställningstaganden ska främst göras 
utifrån vad skolans läroplan säger:

Man kan ju inte ha någon alldeles egen läroplan. Jag måste ju veta att 
när jag går in i en diskussion, så gör jag ju det både för att jag tycker så 
själv, men även att det är skolans uppdrag att ta den diskussionen och 
att liksom problematisera det (Lärare C).

Situationer där man kan hänvisa till något, eller ta stöd i lagar och regler är alltid lättare 
att ta ställning till. Till exempel menar lärare C att bilder som produceras eller visas i 
skolan  och  som på  något  sätt  hånar,  förnedrar  eller  nedvärderar  någon,  kan  direkt 
förbjudas eftersom man kan hänvisa till FN:s barnkonvention: 

[…] sedan har vi ju lagar och regler och då får vi följa dem för de har 
vi bestämt demokratiskt, det är så  (Lärare B).

Bilder som är rasistiska eller på annat sätt hånar eller förnedrar eller 
nedvärderar, det är för mig… Fn:s och barns rättigheter, det är ju 
egentligen den som ligger till grund för värdegrundsfrågorna.
 (Lärare C)

 
Det finns dock situationer där det inte alltid är lika självklart vad som är rätt eller fel, 
och hur man ska ta ställning. Ett exempel är som nämndes tidigare, att avbilda svenska 
flaggan, vilken är en situation som de flesta av lärarna har fått erfara. Med vilka avsikter 
avbildar eleven svenska flaggan? Finns det några rasistiska undertoner i detta eller är 
det bara en teckning som vilken som helst? Hur tar man här ställning som lärare? Detta 
menar  några  lärare  kan  vara  problematiskt  eftersom  lärarna  anser  att  de  inte  kan 
förbjuda eleverna att avbilda svenska flaggan. Däremot menar de att  de kan samtala 
med eleven om syftet med det. En lärare berättar om just denna situation.
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[…] då krävdes det ett rätt långt samtal att komma under flaggan, det 
fanns ju en helt annan berättelse,  när den uttrycktes kunde jag förstå 
på det här tonårsmaneret vad den flaggan representerade. Men jag hade 
sagt att du  får inte göra flaggan bara som flagga, utan du får berätta 
vad den är för någonting, När han berättade vad det var, så ramlade det 
ju ner en rätt bra berättelse om en liten pojke som växte upp och ja… 
det blev en rätt fin berättelse som inte alls hade flaggans konnotationer 
[…] (Lärare C)

Alla upplever det dock inte som ett problem att ta ställning i sådan situation utan menar 
att eleverna gör det för att provocera, och det bästa är att inte bli provocerad. Det vill 
säga  att  tillåta,  avdramatiserar  det  hela,  och  man  slipper  ta  ett  obekvämt 
ställningstagande.

[…] det har hänt att elever frågar om de får göra svenska flaggan på sin 
tröja, ja, varför skulle de inte få göra det undrar jag? Det kanske har ett 
provocerande syfte men genom att jag säger att det får de göra det, så 
är det inga problem. Sen kan man ju liksom peta i sår och börja liksom 
elda upp sig och så, men det är ju det de vill, och om man bara 
avdramatiserar det så är det inga problem  (Lärare B).

Vad som dock framstår som viktigt enligt lärarna är att visa tydlighet inför eleverna. Det 
vill  säga  att  verkligen  kunna  stå  för  det  man  säger  och  att  kunna  hävda  sitt 
ställningstagande på ett tydligt sätt så att det blir konkret för eleven. Lärare B berättar 
om  en  episod  då  det  tvistades  på  den  skolan  om  huruvida  man  fick  gå  med  ett 
överstruket  hakkors på sig eller  inte,  och där man kom fram till  att  det  skulle  vara 
förbjudet. Eleverna tyckte att de var tydliga med sitt budskap, det vill säga att de inte 
sympatiserade  med  nazismen  i  och  med  att  de  var  ett  överstruket  hakkors.  Lärarna 
hävdade dock sin rätt genom att dra paralleller till att, om man exempelvis inte tycker 
om porr, går man då med en överstruken porrbild på sig? Här menar lärarna att man 
måste tänka i flera steg och inte bara förbjuda något. Man måste kunna diskutera kring 
det och förklara för eleverna sitt ställningstagande.

[…] där kommer ju etik och moral in, alltså ska man gå in och säga 
nej, och sedan inte lyssna utan ska man säga jag ser att du gör en sån 
här bild och vad betyder det och varför […] (Lärare C)

Det kan vara svårt att veta ibland när det gäller kvinnor eller, naket 
eller sex och sådant. Det är ju överhuvudtaget något som samhället har 
svårt att avgöra vad som är ok. Men, faktiskt, ren porr tillåter man ju 
inte, det är ju liksom så, så att man kan ju inte bara säga nej, utan man 
måste ju visa att det finns olika tankar om det (Lärare E).

Att ta ställning till något är inte bara till det som sker i klassrummet utan till det som 
finns  utanför  skolan  också.  När  det  gäller  till  exempel  konstutställningar,  som  ju 
eleverna har rätt  och ska ta del av, så kan det finnas olika etiska aspekter på själva 
utställningen som då lärarna måste ta ställning till, om de ska låta eleverna få se den 
eller  inte.  Det  kan  handla  om etiska  aspekter  ur  en  kulturell  synpunkt,  eller  etiska 
aspekter ur en allmänmänsklig synvinkel. När det gäller exemplet Ecco Homo så tycker 
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lärarna inte att det är svårt att ta ställning för en sådan utställning eftersom man hävdar 
den egna kristna tron. Där är man inte inne och trampar på någon annans revir, utan där 
är man själv en del i det kristna arvet. Ecco Homo förknippar lärarna med den kristna 
tron och vad den innebär, men också människors värde.   

[…] Ecco homo… jag är ju själv kristet uppfostrad, så det har jag 
ingenting emot […] jag är ju konfirmerad om man säger så, men 
ganska sekulariserad men där känner jag att jag är inne i mitt eget […] 
(Lärare B)

Ecco homo och det här kan jag tycka är en helt annan diskussion för 
det handlar ju mer liksom om människors värde  (Lärare C).

Det handlar ju om den kristna tron och då skulle man kunna diskutera 
vad den kristna tron innebär och så vidare (Lärare A).

När det gäller att ta ställning till  något som eventuellt skulle kunna väcka anstöt hos 
elever med annan kulturell bakgrund så är lärarna ganska klara över hur de skulle gå 
tillväga,  de  skulle  inte  ta  med  eleverna  på  en  utställning  som visade  till  exempel 
Muhammedkarikatyrer eller visa dessa bilder i skolan. Dock är grundvalen för dessa 
ställningstaganden inte lika självklara som när det gäller Ecco Homo, utan beslutas mer 
av försiktighet  och eftertänksamhet,  av hänsyn till  den kulturella  gruppen. Lärare  B 
menar att hon inte skulle visa bilderna i skolan eftersom hon har muslimer i klassen och 
för att hon kan så lite om Islam. Lärare C anser att Muhammedkarikatyrerna inte är 
samma sak som Ecco Homo, för här handlar det mer om att ta sig rätten att skymfa 
någon annans religion. Lärare A påpekar också att Muhammedkarikatyrerna har fått så 
stora proportioner och en helt annan dignitet än till exempel Ecco Homo:

Däremot Muhammed bilderna är inte lika självklart, dessa har ju fått 
större proportioner och medfört bland annat dödshot o s v. När det 
gällde Ecco homo fanns ju inga sådana hot. När det gäller islam och 
det handlar om fundamentalister så är det så mycket som spelar in, 
bland annat koranen som är deras lag, döden, kulturell bakgrund, olika 
tolkningar, traditioner, svenska ungdomar ointresserade (Lärare A).

Samtliga lärare anser dock att det är viktigt att prata om bilder och olika företeelser som 
kan verka provocerande, som till  exempel en utställning som Ecco Homo. En lärare 
menar att det är viktigt att eleverna får ta del av sådant som de normalt inte gör, eller att 
man ger eleverna nya infallsvinklar till det som de redan är bekanta med, för att bredda 
deras syn och berika deras kunskapsområde.  Något som samtliga lärare tar upp i det 
sammanhanget  är  samtidskonsten  och  hur  viktigt  det  är  att  diskutera  kring  denna 
konstform, eftersom den ofta är väldigt spekulativ och provocerande. Samtidigt måste 
man  som lärare  se  till  att  ingen  tar  anstöt  eller  far  illa.  Man måste  som en  lärare 
uttrycker det, veta exakt vad man gör. Det gäller då att som lärare ta ställning till vad 
som kan visas eller inte. Det måste vara väl genomtänkt, och man måste ha ett bra syfte 
och argument som håller för sina ställningstaganden. I sådana här situationer tar man 
också sin utgångspunkt i vad läroplanen säger.
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[…] jobbar man med värdegrundsfrågor måste man nog tänka en, två, 
tre steg till, vad händer om det här händer, om diskussionen kommer 
hit var för jag den vidare då, vad får eleverna säga, vad får de inte säga. 
Om vi pratar om islam, och islams bildsyn, hur lägger jag fram det, 
utan att någon känner sig… Vad får de andra barnen säga och tycka 
utan att jag ska in och… ja just när det är på värdegrundsperspektiv får 
man fundera några gånger […] (Lärare B)

Angeläget är att om lärarna skulle ta med eleverna på någon utställning eller visa bilder 
som kan verka provocerande, så krävs det att man innan, för diskussioner kring ämnet 
och förbereder eleverna på att de kommer att få möta något som de inte är vana vid. 

Men jag skulle nog tänka mig för väldigt noga för, och jag skulle 
verkligen inte bara säga att nu går vi och kollar på den här […] 
(Lärare E) 

[…] det som är viktigt är att man verkligen förbereder eleverna, så att 
de är mentalt förberedda, här är någonting som är annorlunda och här 
är något som ni inte är vana vid, ni måste se vad det här är  (Lärare B).

När det gäller ställningstagande inför olika situationer så gör lärarna dessa både utifrån 
personliga åsikter, och utifrån allmänt vedertagna principer. Vad som också framstår 
som angeläget är att följa det läroplanen föreskriver. Vissa ställningstaganden kan vara 
svårare än andra då man kanske måste ta hänsyn till andra kulturella värderingar. Dock 
är det enligt lärarna viktigt att man har, oavsett vad man tar för beslut, argument för sitt 
ställningstagande och att man på något sätt kan förankra det, för att göra det tydligt och 
konkret för eleven. Lärarna påpekar också att man aldrig bara kan förbjuda eller avstå 
från något, utan man måste också kunna motivera sina beslut.

6 Diskussion
Mitt syfte med det här arbetet har varit att undersöka hur värdegrundsarbetet gestaltas i 
bildundervisningen med betoning på demokrati, etik och moral, men också om 
bildlärare kan uppleva eventuella motsättningar och dilemman dessa begrepp emellan.

6.1 Resultatdiskussion
Resultatet  visar  på  att  bildlärarna  har  värdegrunden  enligt  Lpo  94  med  i  sin 
undervisning,  om än inte  medvetet  så omedvetet.  Värdegrunden kommer  till  uttryck 
både genom diskussioner och i det konkreta bildarbetet. Det sistnämnda ofta i form av 
olika teman som berör  värdegrundsfrågor.  Värdegrunden konkretiseras  också genom 
diskussioner  som berör  demokrati,  etik  och  moral.  Andra  sätt  att  arbeta  med  dessa 
frågor är när man arbetar med emotionell intelligens och social emotionell träning. Av 
resultatet  framkommer  också  att  samtliga  bildlärare  anser  att  värdegrunden  är  en 
självklar  del  i  undervisningen  och  de  anser  sig  ha  läroplanen  som  ett  värdefullt 
dokument att luta sig mot. De intervjuade lärarna anser inte att det finns några större 
motsättningar mellan demokrati och etik och moral i just bildundervisningen. Dock kan 
det  förekomma  mindre  dilemman,  där  den  västerländska  synen  på  etik  och  moral 
kolliderar med andra kulturers syn på etik och moral, eller situationer där värderingar 



27 (34)

inte delas av föräldrar, elever och kollegor. Vad som dock är tydligt är att, upplevelse av 
dilemman  är  individuellt  och  det  beror  på  lärarens  handlingssätt  och  syn  på  olika 
situationer, om det upplevs som ett dilemma eller inte. 

6.1.1 Värdegrunden en självklarhet
Vad har värdegrunden för innebörd för de intervjuade lärarna? I Lpo94 beskrivs skolans 
värdegrund  under  sex  rubriker  som  bygger  på  demokrati;  grundläggande  värden,  
förståelse  och  medmänsklighet,  saklighet  och  allsidighet,  en  likvärdig  utbildning,  
rättigheter och skyldigheter och skolans uppdrag  (Lpo94:3). Några av dessa rubriker 
berör samtliga av de intervjuade lärarna när de ger sin syn på vad värdegrunden i Lpo94 
innebär.  Något  som  jag  anser  är  viktigt  och  som  lärarna  lägger  stor  vikt  vid,  är 
bemötandet människor emellan, och vad vi har för rättigheter och skyldigheter gentemot 
varandra. Bland annat så nämner de att värdegrunden innebär att eleverna skall känna 
trygghet och bli respekterade för den individ de är. I Lpo94 skriver man just följande: 
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart […] (Lpo94:3). 
När det gäller  rättigheter och skyldigheter menar lärarna att det dels handlar om det 
egna ansvaret att som lärare anpassa sin undervisning och sitt sätt att agera. Det handlar 
också om elevens skyldighet att ta del av undervisningen och uppföra sig på ett visst sätt 
tillsammans med andra, men också att lära sig vad gränser går, kort sagt att lära sig att 
ta ansvar.  Eleven har också rätt  att  ta  del  av den kunskap som finns och rätt  att  få 
uttrycka  sina  tankar  och  åsikter.  Mina  tankar  när  det  gäller  värdegrunden  och  dess 
ändamål är att den skall vara en plattform för eleven inför det framtida livet, en avsats 
som skall ge eleven förutsättningar för ett så gott liv som möjligt. Detta är något som 
lärarna också berör, de menar att värdegrunden handlar om att lära sig att ta hänsyn till 
varandra och inta ett demokratiskt förhållningssätt för att man skall fungera tillsammans 
med andra. Detta skulle kunna relateras till Zackari & Modigh (2002) och deras liknelse 
av  värdegrunden  som  ett  hus  med  inneboende,  vilka  får  symbolisera 
samhällsmedborgarna, och som genom gemensamma spelregler uppnår en gemensam 
värdegrund,  vilket  i  sin  tur  skapar  mening,  värdighet  och  självkänsla  (Zackari  & 
Modigh, 2002:34f). 

En  fråga  som  jag  ställde  till  lärarna  var  om  värdegrunden  var  en  medveten  del  i 
bildundervisningen. Några av lärarna anser att det är en medveten del på så sätt att de 
rent konkret arbetar med olika teman som berör olika värden. Av egen erfarenhet och 
som  även  lärarna  påtalar  är  att  rent  konkret  kan  också  genus-  och 
jämställdhetsperspektiv  belysas  genom  till  exempel  hur  man  placerar  eleverna  i 
klassrummet och hur mycket talutrymme man ger eleverna. Detta stämmer också väl 
överens med vad som står i Lpo94 under rubriken ”en likvärdig utbildning”,  skolan 
skall  motverka  traditionella  könsmönster  och  hävda  mäns  och  kvinnors  lika  rätt 
(Lpo94:5). De lärare som inte medvetet och planerat har värdegrunden i åtanke under 
alla lektioner menar att de i efterhand kan relatera innehållet och utformningen av en 
lektion till  värdegrundsfrågor utifrån bland annat diskussioner som uppstått och som 
kan kopplas till olika värden. Detta tror jag stämmer mycket väl eftersom värdegrunden 
enligt  mig  faktiskt  handlar  om vardagliga  värderingar  och förhållningssätt  gentemot 
varandra, värdegrunden är inte någon regelbok vi ska följa bara i enstaka situationer. I 
Skolverkets skrift Demokrati och värdegrund står det att ”Värdegrunden ska genomsyra 
hela verksamheten” och värdegrundsarbetet handlar om både hur vi behandlar varandra 
och vilka relationer vi har till varandra. Kanske kan detta relateras till, som en av de 
intervjuade lärarna uttrycker det att; ”värdegrunden är så självklar att man inte tänker på 
den,  den  är  grunden  till  allt”.  Ett  av  Skolverkets  råd  i  värdegrundsarbetet  är  att 
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kunskapen och kompetensen inom värdegrundsområdet ska stärkas och att elever ska 
engageras och involveras i värdegrundsarbetet.  Detta kommer enligt några av lärarna 
till  uttryck  i  ämnen  som  EQ  (emotionell  intelligens)  och  SET  (social  emotionell 
träning). 

6.1.2 Diskussion som verktyg i bildundervisningen
Vad som tydligt framkommer av resultatet är att etik, moral och demokrati rent konkret 
kommer till uttryck i bildundervisningen genom diskussion. Samtliga av de intervjuade 
lärarna understryker diskussion som ett bärande element när man berör dessa begrepp. 
Reklam,  propaganda  och  samtidskonst  är  ämnen  som  ofta  leder  till  oväntade 
diskussioner med eleverna,  samtal som ofta har med etiska och moraliska värden att 
göra men också diskussioner kring demokrati och yttrandefrihet.  Att föra sådana här 
diskussioner stämmer väl överens med den deliberativa demokratin som förespråkas i 
skolan idag. Englund (2000) talar om deliberativa samtal vilket innebär ”att olika åsikter 
kan ställas mot varandra där den enskilde kan göra egna ställningstaganden genom att ta 
del av andras uppfattningar, samtidigt som alla strävar efter gemensamma värden och 
normer” (Englund 2000:5). En av de intervjuade lärarna anser att demokratibegreppet 
innebär att eleverna får möjlighet att fundera över vad de tycker och tänker, vad det 
innebär att vara människa, att vara en del av samhället och vad som är viktigt för dem i 
framtiden. Detta får de möjlighet att utveckla både i sitt bildarbete men också genom 
diskussion. Larsson (2004) anser att språket är viktigt för den enskildes utveckling och 
genom samtal  kan man  tränas  till  demokratisk  övertygelse  och  kunna uttrycka  sina 
åsikter i samtal med andra (Larsson, 2004:44). 

Enligt kursplanen för bildämnet står det bland annat att eleven skall lära sig hur bilden 
fungerar som kommunikationsmedel, och att det är viktigt att ha kunskap om bilder för 
att kunna delta aktivt i samhället (Skolverket, 2000:8f). En av mina tankar inför det här 
arbetet var just, hur hanterar vi i skolans värld budskap från bilder runt omkring oss? 
Lärarna påtalar också betydelsen av att diskutera kring bilder. De anser att det är viktigt 
att  föra  diskussioner  kring  hur  bilder  påverkar  oss  människor  och  hur  man  kan 
kommunicera med bilder. Borgersen & Ellingsen (1994) påpekar vikten av att kunna 
läsa  bilder  och  förstå  bilders  tecken  för  att  bilderna  inte  bara  ska  fungera  som en 
envägskommunikation  (Borgersen & Ellingsen,  1994:23).  Detta  är  Sahlström (1997) 
också inne på, men menar också att det är viktigt att känna till hur vi tolkar bilder och 
hur de fungerar över kulturgränserna  (Sahlström 1997:132). Enligt lärarna handlar det 
dels om reklam, propaganda och samtidskonst men viktigt är också att ta upp historiska 
bilder och företeelser. En lärare nämner Hitler som exempel och hans syn på konst och 
hur viktiga propagandabilder var för nazismens framgång. I SOU (2000) påpekas just 
att ”skolan har ett ansvar att förbereda eleverna för ett deltagande i vårt demokratiska 
samhälle  genom  att  ge  insikter  i  hur  samhället  fungerar  och  hur  det  har  fungerat 
historiskt sett” (SOU:2000:242). 

När det gäller etik och moral så berörs dessa begrepp när eleverna i bildundervisningen 
arbetar  med  samtidskonst  eller  reklam som kan  verka  provocerande.  Oftast  uppstår 
diskussioner kring var gränserna går för vad som är rätt eller fel. I Lpo94 står det att 
eleven ”utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter” (Lpo94:8). I just diskussioner kring 
samtidskonst och reklam eller andra bilder som på något vis verkar provocerande får 
eleverna möjlighet att uttrycka vad de tycker. Sahlström (1997) anser att en bra början 
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till bildförståelse och bildtolkning, är just diskussion kring bilder (Sahlström 1997:132). 
Samtliga lärare menar dock att etik och moral i bildundervisningen också handlar om 
bemötandet elever emellan. Det handlar om att lära sig var gränserna går och att fundera 
över olika värden i livet.  I Lpo 94 står det just när det gäller mål att sträva mot att 
eleverna  bland  annat  ska  lära  sig  att  ta  hänsyn  till  varandra,  inte  utsätta  andra  för 
förtryck eller kränkande handlingar med mera (Lpo94:8). Zackari & Modigh (2002) är 
också inne på det och menar att det handlar om hur man tilltalar och lyssnar på varandra 
(Zackari & Modigh, 2002:34). 

6.1.3 Gränsdragningar och dilemman i bildundervisningen
Av resultatet  att  döma så anser lärarna inte att det finns några direkta motsättningar 
mellan  demokrati  och  etik  och  moral,  dock kan  dilemman uppstå,  då de  inte  alltid 
känner sig helt bekväma i sitt ställningstagande. Lärarna nämner att de kanske inte alltid 
gör som hjärtat säger, för att de är rädda för vad kollegor eller föräldrar ska tycka. En 
lärare säger ”man får tänka sig lite för så det inte upplevs som provocerande.”  Detta 
kan kopplas till det Green (2005) skriver att etiska dilemman uppstår oftast när personen 
ifråga inte vet vilka värden som ska prioriteras och vem man ska ta mest hänsyn till. 
Vidare säger Green (2005) att det handlar nog mer om moraliskt handlande än etiskt 
tänkande, eftersom vi oftast vet vad som är rätt eller fel, men vi vågar inte stå upp för 
det (Green, 2005:19). 

Dilemman kan också uppstå då det gäller olika syn på värderingar kulturer emellan. 
Lärarna  menar  att  det  kan  vara  svårt  att  avgöra  om  man  ska  ta  upp  något  i 
bildundervisningen som med västerländska ögon inte är något uppseendeväckande, men 
som kan uppfattas som stötande av elever från någon annan kultur. Det handlar också 
här om vems värderingar man ska ta hänsyn till. Enligt Hartman (2002) är det är inte så 
svårt att förstå att andra kulturer har en annan syn på värderingar, det svåra är hur vi 
skall bemöta det (Hartman, 2002:15). Oftast anser lärarna, att man avstår av hänsyn till 
en  viss  grupp.  Ett  brännande  ämne  är  ju,  och  har  varit,  de  så  kallade 
Muhammedkarikatyrerna.  Dessa  anser  lärarna  skulle  de  inte  ta  upp  eller  visa  i 
bildundervisningen, med hänsyn till de elever som är muslimer i klassen. 

En annan situation som kan uppstå är i själva bildskapandet i bildundervisningen. Det 
kan handla om att en elev producerar en bild med rasistiska undertoner, men där läraren 
känner att han/hon inte riktigt kan konkretisera eller synliggöra detta. Till exempel, en 
elev avbildar svenska flaggan och läraren känner till vad eleven har för åsikter, men kan 
inte förbjuda eleven att göra detta, eftersom ju svenska flaggan i sig inte är en rasistisk 
symbol. Läraren anser alltså att det inte känns rätt, men kan inte göra något åt det. Om 
det upplevs som ett  dilemma är beroende av hur läraren själv uppfattar  det  och hur 
läraren  tacklar  situationen.  Colnerud  (1995)  anser  att  det  beror  på  vilka 
handlingsalternativ en lärare väljer och hur läraren tolkar händelsen, därför kan också 
lärares  ställningstaganden  se  väldigt  olika  ut  (Colnerud  1995:165).  När  det  gäller 
gränsdragningar i bildundervisningen så handlar det om att inte producera bilder som är 
rasistiska, sexistiska eller på något sätt kan verka kränkande. Dessa gränsdragningar ter 
sig självklara och allmänt vedertagna för samtliga lärare. Stensmo (1994) påpekar att i 
en pedagogisk verksamhet måste det finnas vissa frihetskränkningar för individen, detta 
för att det ska passa kollektivet (Stensmo, 1994:44f). 
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6.1.4  Bildlärarnas  etiska  och  moraliska  ställningstaganden  i  
undervisningen
När det gäller ställningstagande inför olika situationer så gör lärarna dessa både utifrån 
personliga åsikter, men också utifrån allmänt vedertagna principer vilket stämmer väl 
överens med Colneruds (1995) teorier om hur olika differentierade yrken kan vara. Just 
läraryrket kan ses som en blandning mellan ett svagt och ett starkt differentierat yrke. 
Detta  eftersom  det  ibland  uppstår  situationer  där  de  egna  värderingarna  är 
grundläggande  för  ställningstaganden,  och  ibland  är  det  de  mer  generellt  rådande 
reglerna som står i fokus. Vad som dock framgår som viktigt bland lärarna är att följa 
vad  läroplanen  föreskriver.  En  lärare  menar  att  trots  att  man  gör  vissa 
ställningstaganden så kan man ju inte ha en alldeles egen läroplan. I enlighet med Green 
(2005) så har pedagoger ett ansvar att följa lagar och läroplaner och man måste som 
pedagog vara beredd på att ta ställning och arbeta utifrån vad som står i läroplanen 
(Green 2005:35f). I överensstämmelse med Hartman (2002) så menar lärarna att vissa 
ställningstaganden  kan  vara  svårare  än  andra,  det  kan  vara  svårt  att  bemöta  andra 
kulturella värderingar utifrån den västerländska syn vi har, vems värden ska främjas och 
så  vidare.  Lättare  anser  lärarna  att  det  är  i  de  fall  där  de  kan  hävda  sina 
ställningstaganden och hänvisa till  lagar och regler.  Lärarna nämner  här bland annat 
FN:s barnkonvention och barns rättigheter. 

Vad som dock är intressant i den här diskussionen är lärarnas ställningstagande när det 
gäller  att  låta  eleverna  ta  del  av  till  exempel  Muhammedkarikatyrerna  eller  en 
utställning  som  Ecco  Homo.  I  kursplanen  för  bildämnet  står  det  att  ”utbildningen 
upprätthåller barns och ungdomars fulla rätt att ta del av det ”konstnärliga och kulturella 
livet” (Skolverket, Kursplaner och betygskriterier, 2000:8f) och garanterar dem ett fritt 
kulturliv  och  ”rätten  till  kulturell  mångfald”  (a.a:8f).  När  det  gäller 
Muhammedkariktyrerna är samtliga lärare överens om att de inte skulle låta eleverna ta 
del  av  dessa  bilder.  De  ställningstaganden  de  gör,  är  att  det  är  av  hänsyn  till  de 
muslimer som finns i klassen och att de vet så lite om deras religion. Vad det gäller 
Ecco Homo däremot så anser lärarna att de skulle kunna ta med eleverna på en sådan 
utställning, trots att detta också handlar om bibliska personer utifrån den kristna tron 
som framställs som homo-, bi- och transsexuella, vilket ju också kan väcka anstöt hos 
vissa kristna. Någon tveksamhet förekommer dock också här av hänsyn till de som är 
muslimer, det vill säga att Ecco Homo ju berör kristendomen. Detta skulle man kunna 
koppla till vad Collste (2002) skriver om etisk relativism. Handlingen måste relateras 
till  individer  och kulturer  för att  kunna bedömas om det  är  moraliskt  rätt  eller  inte 
(Collste, 2002:15). När det gäller Ecco Homo så hävdar lärarna sina ställningstaganden 
med bland annat  att  Ecco Homo handlar mer  om mänskliga  värderingar,  vilket  inte 
Muhammedkarikatyrerna gör. Två av lärarna hävdar att det handlar om kristendomen 
som är vår egen religion, där är vi inte inne och trampar på någon annans revir. Collste 
(2002) antyder också att om vi definierar människovärdet utifrån en religiös synvinkel, 
så krävs det också att vi har en religiös tro (Collste, 2002:57). 

6.1.5 Avslutande reflektioner
Min tolkning av de svar jag fått visar på att lärarna mycket väl förankrar värdegrunden i 
sin bildundervisning. Ibland genom väl genomtänkta teman som utgår från olika etiska 
värden, ibland omedvetet, men som dock i efterhand kan relateras till värdegrunden. Att 
man i efterhand kan koppla bildarbetet till värdegrunden vittnar om att värdegrunden 
finns  med som en  naturlig  och okonstlad  del  i  undervisningen,  vilket  enligt  mig  är 
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positivt.  Av  egen  erfarenhet  så  kan  planerade  värdegrundsövningar  ibland  kännas 
krystade och konstlade vilket bidrar till att syftet med övningen går förlorat. Vad som ju 
också framgått  är  att  lärarna inte  upplever några direkta  motsättningar  mellan å ena 
sidan  demokrati  och  å  andra  sidan  etik  och  moral,  emellertid  kan  diverse  mindre 
dilemman uppstå när det gäller vad som är moraliskt rätt eller inte. Enligt min tolkning 
uppstår  dessa dilemman när läraren  inte  vet  vems värden som skall  prioriteras  men 
också  när  läraren  känner  osäkerhet  inför  omgivningens  bemötande.  Vad  som  är 
intressant är att det verkar vara de små, vardagliga situationerna som kan vara svåra att 
ta ställning till och som kan upplevas som dilemman. När det gäller större företeelser 
verkar det vara lättare att ha en åsikt och veta vad som är moraliskt rätt eller fel, vilket 
ju kan bero på att det redan är ett omdebatterat ämne, där läraren kan finna stöd i den 
breda massans uppfattningar. Trots att lärarna inte upplever någon motsättning mellan 
demokrati och etik och moral så är min tolkning av lärarnas svar ändå att det finns en 
viss  stridighet  dessa  begrepp emellan,  annars  skulle  de  ju  inte  uppleva  det  som ett 
dilemma?  Vad som förvånade  mig  är  lärarnas  ställningstaganden  vad det  gäller  om 
eleverna  skulle  få  ta  del  av  utställningar  såsom  Ecco  Homo  eller 
Muhammedkarikatyrer. Samtliga är eniga om att de skulle kunna ta med eleverna på en 
utställning som Ecco Homo men inte på en utställning som till  exempel  skulle  visa 
Muhammedkarikatyrer,  trots  att  de  båda  väcker  anstöt  och  kan  ses  som  väldigt 
provocerande  för  många  människor.  Troligen  handlar  detta  om uppfattningen  kring 
syftet  med bilderna men också att  när det handlar om ens eget livsområde,  det man 
känner till, så är det lättare att ha argument för sin ståndpunkt.  

6.1.6 Förslag till fortsatt forskning
Av  intervjuerna  och  resultaten  framkom  det  att  upplevelse  av  dilemman  och 
ställningstaganden i olika situationer är väldigt individuella. Det en lärare uppfattar som 
ett dilemma behöver inte upplevas på samma sätt av en annan lärare. Därför skulle det 
vara intressant att göra en djupare analys av vad som ligger till grund för lärares olika 
ställningstaganden.
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Bilaga 1, Intervjufrågor

1. Vad innebär värdegrunden och dess dimensioner för dig?
Förståelse och medmänsklighet
Saklighet och allsidighet
En likvärdig utbildning
Rättigheter och skyldigheter

2. Finns värdegrunden med som en medveten del när du planerar undervisningen?
(Om så är fallet ber jag den intervjuade att utförligt beskriva hur värdegrunden 
rent konkret kommer till uttryck i undervisningen)

3. Hur arbetar du med demokratifrågor i undervisningen?
Vad betyder demokrati i undervisningen?
Hur arbetar man rent konkret med det i undervisningen?
Deliberativa samtal

4. Hur arbetar du med frågor som berör etik och moral?
Vad innebär etik och moral i undervisningen,
Hur arbetar man med dessa begrepp rent konkret?

5. Upplever du att det kan finnas motsättningar mellan demokrati och 
yttrandefrihet gentemot etiska begränsningar när det gäller själva bildskapandet i 
undervisningen?
Finns det förbud för vissa bilder?
Var går gränserna för vad man får och inte får göra?
Hur legitimerar man sina ställningstaganden för vad man får och inte får göra 
för bilder?

6. I kursplanen för bildämnet står det bland annat när det gäller ämnets syfte att 
utbildningen vidmakthåller barns och ungdomars fulla rätt att ta del av det 
”konstnärliga och kulturella livet”, och garanterar dem ett fritt kulturliv och 
”rätten till kulturell mångfald”. Vad innebär detta för dig och kan det här finnas 
några motsättningar angående demokrati och yttrandefrihet i relation till etik och 
moral?
Konstnärlig frihet, vad innebär det, gäller det i skolan, hur förklarar man 
begreppet för elever? 
Ecco homo, muhammedbilderna mm, skulle eleverna kunna ta del av en sådan 
utställning etc
Vilka grundval gäller här för lärarens ställningstaganden, är det personliga 
ställningstaganden eller utifrån skolans värdegrundsperspektiv? 
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