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för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
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1. Bakgrund 
”Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. Det anger därmed en önskad 

kvalitetsutveckling i skolan. Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha 

uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans och skolhuvudmannens ansvar att 

eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål” (Lpo 94, s.8).   
 
Som det inledandet citatet betonar innehåller läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) många mål, strävansmål och uppnåendemål – alla 

fria för tolkning. Efter snart fyra år på lärarutbildningen, efter flera kurser, seminarier och 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har det blivit uppenbart att tolkningar av mål, uppgifter 

och resultat kan göras på många olika sätt. I slutändan är det upp till varje lärare att se till att 

eleverna uppnår målen och tillvägagångssättet kan därför skifta så länge det innebär att 

eleverna når de skrivna målen.     

 

Det säger sig själv att Lpo 94 består av en mängd betydelsefulla mål. Ett av dessa mål är ett 

strävansmål som handlar om skolans värdegrund: ”alla som arbetar i skolan skall visa respekt 

för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt” (Lpo 94, s.8). Vad innebär egentligen detta mål? Efter diskussion 

sinsemellan blev det tydligt att även vi tolkade ett sådant grundläggande mål på olika sätt och 

vi började fundera över varför tolkas ett mål olika? Med detta som bakgrund utfördes 

intervjuer med rektorer på en kommunal skola i Sverige och en friskola som följer svensk 

läroplan i Spanien och resultatet visade att samma mål var mycket tolkningsbart även för 

dem.  

 

Tolkningar av mål sker med andra ord hela tiden, frågan är vad det beror på att det tolkas på 

ett visst sätt i en specifik organisation (skola) ? Med detta som bakgrund kommer vår uppsats 

att undersöka varför rektorerna tolkar samma mål olika där fokus kommer vara på 

organisationsstrukturer och Pierre Bourdiues begrepp, kapital, fält och habitus, som vi tänker 

kalla för ”sociala faktorer”. Vi har valt att fokusera på Bourdieus teorier och 

organisationsteorier för att vi tror att dessa två faktorer kan ge oss en förklaring på varför det 

finns skillnader i tolkningar.   
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1.1 Värdegrunden 
Värdegrunden infördes under 1990-talet och utgör en del av grunderna i läroplanen och finns 

till som underlag för verksamheten i förskolan och skolan. Värdegrunden finns till för att 

gestalta olika värden, och de värden som ska förmedlas är; ”Människolivets okränkbarhet, 

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

män, samt solidaritet med svaga och utsatta” (Zackari & Modigh, 2002:34). Värdegrunden 

som begrepp kan ses som väldigt komplext. Den innehåller både normer och värden, och 

dessa två begrepp kan man koppla till etik och moral. Etik och värden hör ihop eftersom etik 

handlar om återspeglingen över mänskliga värderingar. En persons moral visar sig i själva 

handlingen och kan på så sätt kopplas till normer (Zackari & Modigh, 2002). 

 

Zackari & Modigh (2002) skriver att tolkningen av läroplanen ofta beror på skolans 

förutsättningar, eftersom verksamheten anpassas efter förutsättningarna. Att avsätta tid för 

värdegrundsarbete har över lag varit svårt för många skolor. Det kan finnas många orsaker till 

detta. Skolan har två uppdrag, ett kunskaps– och ett fostransuppdrag och ett av problemen kan 

vara att värdegrundsarbetet kommer i skymundan och fokus ligger på kunskapsuppdraget. 

Synen på kunskap har förändrats och i arbetslivet ställs allt högre krav på breda kompetenser 

som samarbetsförmåga, självständighet, ansvarstagande och social kompetens. Förändringen 

av kunskapssynen har då även påverkat synen på skolans uppdrag. I och med att skolan får 

tillgång till färre ekonomiska resurser så fokuseras skolans insatser på kunskapsuppdraget i 

stället för att lägga någon kraft på värdegrundsfrågor och fostransuppdraget (Zackari & 

Modigh, 2002).  

1.2 Syfte och frågeställning 
Mer precist tar vår studie utgångspunkt i två rektorers tolkningar av det presenterade 

värdegrundsmålet ovan. I och med att vi redan hade kännedom om att rektorerna tolkade 

målet olika är syftet med studien att med ett kvalitativt tillvägagångssätt undersöka varför och 

hur tolkningar skiljer sig åt, då vi fokuserar på sociala faktorer och skolornas 

organisationsstruktur. Genom en fördjupning i ämnet är ambitionen att öka medvetenheten 

om att tolkningar av värdegrundsmål kan styras av yttre omständigheter, en viktig 

förförståelse då lärare ofta möter nya skolor och elever.  

 

För det första kommer studien att fokusera på hur rektorerna tolkar det valda 

värdegrundsmålet.  
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För det andra kommer studien att fokusera på varför deras tolkningar skiljer sig åt där fokus 

ligger på organisationsstrukturen och ”sociala faktorer”.  

2. Organisation 
Ingen organisation är den andra helt lik: funktion, storlek och struktur varierar och särskiljer 

organisationer ifrån varandra. Som ovan nämndes är ett av studiens syfte att undersöka om 

skolans storlek och struktur, där skolans ekonomi och resurser även inkluderas, kan påverka 

hur en rektor tolkar värdegrundsmålet. Inledningsvis kommer därför organisation som 

begrepp att diskuteras mer generellt. Därefter kommer fokus att ligga på skolan som 

organisation där studiens bärande teorier och begrepp kommer beskrivas.  

 

“Det som är avgörande för om vi kallar en grupp “organisation” är att deltagarna har 

gemensamma mål som förenar dem, och att det existerar procedurer eller riktlinjer som 

samordnar deltagarnas strävan att förverkliga dessa gemensamma mål” (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002:10). 

 

Forslund (2009) skriver att organisationer alltid har funnits och att det alltid finns en 

huvudperson eller huvudpersoner bakom varje organisation. Ahrne (1999) definierar 

begreppet enligt följande: ”En organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av 

personer, vilka har syftet att nå vissa mål” (Ahrne 1999:27). En organisation är alltså en 

formation av människor som strävar efter att uppnå mål av olika slag. Den behöver inte bara 

ha ett enda mål som de strävar efter utan kan ha flera mål. Skolan är ett exempel på en sådan 

organisation. Den eller de personerna som är organisationens huvudmän är de personer som 

sätter de huvudsakliga målen. Mål kan formuleras och tolkas på flera olika sätt och det är 

därför det ibland är svårt att veta när mål förverkligas. Vissa organisationer har ett allmänt 

mål men har inte en generell plan för hur man ska arbeta mot målet, då kan delmål formuleras 

för att sedan på sikt uppnå det stora målet (Ahrne, 1999). 

2.1 Hierarkin inom skolan 
När man talar om organisationsstruktur syftar man oftast till vilka delar/funktioner som ska 

finnas i organisationen och hur arbetat ska fördelas och samordnas för att målet skall nås 

(Forslund, 2009). Ser man till skolans organisationsstruktur är den oftast hierarkiskt 

uppbyggd, det vill säga att det finns ett antal olika nivåer som är under – och överordnade 

varandra: ”(1) nationell/regional/kommunal skolförvaltning, (2) ledningen i den enskilda 
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skolan (direktion/rektor), (3) personal/lärare och (4) elever/studerande” (Salo, 2002:70). 

Verksamheten på skolan styrs av ett regelsystem som finns dokumenterat i lagar och 

förordningar och utgör en formell struktur som förstärker bilden av skolan som en byråkratisk 

organisation. Även arbetsdelning och specialisering följer byråkratiska principer vilket 

innebär att många skolor borde vara organisatoriskt lika. Däremot är storleken på skolan ofta 

avgörande för graden av byråkrati som råder på skolan: ju större skolan är desto mera ökar 

specialiseringen och arbetsfördelningen och därmed graden av byråkrati (Ahrne, 1999).  

2.2 Byråkrati 
Som följd av att skolverksamheten baseras på ett regelsystem är byråkrati som begrepp ett 

vanligt förekommande ord när man talar om skolan som organisation. Enligt Max Weber, en 

klassisk bidragsgivare inom organisationsforskning, är byråkrati som begrepp nära förknippat 

med just regler (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

“Byråkratisk regelstyrning var enligt Weber det bästa sättet att främja administrativ 

effektivitet. Han hävdade att byråkratin blir effektivare i takt med att man lyckas 

regelstyra tänkande och beteende, så att möjligheten att använda personligt omdöme 

minimeras och att personliga känslor och inställningar eller andra oberäkneliga 

förhållanden inte kan inverka på besluten” (Jacobsen & Thorsvik, 2008:85).  

 

Max Weber menar vidare att ju fler skriftliga regler organisationen har, ju mer formaliserad 

blir den. Denna typ av organisation kan liknas med en “väloljad maskin” då de rutiner och 

aktiviteter som organisationen gör redan är skrivna i de regler de följer (Ibid, 2008).  

Vidare menar Weber att medlemmar i en byråkratisk organisation jobbar efter vad deras 

befattning innebär, alla är tilldelade olika funktioner där en fast lön betalas ut samt ingen av 

medlemmarna har äganderätt till de resurser som finns i organisationen. De har blivit 

medlemmar i organisationen genom speciella kvalifikationer, i skolans fall, en examen. En 

byråkrati är med andra ord organiserad genom en hierarki där ett kontroll- och 

disciplinsystem kontrollerar den byråkratiska medlemmen.  

 

Som Jacobsen & Thorsvik (2002) nämner kan det innebära att, om samma typ av organisation 

finns i två olika länder, kommer tydliga skillnader märkas, trots att de följer samma sorts 

formella regler. 
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“Den allmänna samhällskulturen, det vill säga de grundläggande värderingar och 

normer som dominerar i omvärlden, genomsyrar organisationer, präglar de anställdas 

tänkande och de inställningar som ses som passande. Detta kan ofta sätta gränser för 

vad en organisation kan göra och inte göra” (Jacobsen & Thorsvik, 2002:242).  

 

Mycket beror på hur samhället ser ut och är utformat. Om man lever i ett samhälle där 

människans värderingar är huvudsaken kommer de anställdas tankar och värderingar avspegla 

detta.  

2.3 Resurser och ekonomi 
Det finns ytterligare faktorer som kan påverka en organisation, till exempel ekonomiska 

förhållanden. Om en organisation får ekonomiska svårigheter kan de bli tvungna att skära ner 

på både personal och resurser och handlandet kan få konsekvenser. Alla organisationer är 

beroende av resurser. För att ett sjukhus ska fungera måste det till exempel finnas tillgång till 

bandage och mediciner till patienter. I en skola används pennor, papper och en mängd andra 

resurser. Oftast är det de ekonomiska resurserna, kapitaltillgångarna, som är av störst 

betydelse. Organisationens mål är ofta förknippade med resurserna och det är ofta resurserna 

som anger i vilken mån målen förskjuts, det vill säga att man låter mer och mer tid gå till 

något som inte är den huvudsakligaste uppgiften (Ahrne, 1999).  

2.4 Isomorfi 
Isomorfi är ett uttryck som betyder ”samma form” och som används för att beteckna en likhet 

mellan olika strukturer. Isomorfismen används inom organisationsteori och har inverkan på 

organisationer inom samma organisatoriska fält. Organisationer påverkar varandra i olika 

grad. Det finns tre olika teorier på organisatoriska fälts likformighet, den första är tvingande 

isomorfism som skapar likformighet genom att det finns en huvudaktör inom det 

organisatoriska fältet. Huvudaktören utformar regler som de andra inom det organisatoriska 

fältet tvingas följa. Ett exempel kan vara att huvudaktören är en stat och reglerna är lagar, 

föreskrifter och förordningar. Eftersom statens regler och förordningar gäller alla 

organisationer inom staten resulterar detta med att alla organisationer kommer att följa den 

lag som staten skrivit. 

 

Den andra är mimetisk (av grekiskans mimos, härmare) isomorfism. Den skapar likformighet 

genom att organisationer imiterar varandra. Om en organisation lider av osäkerhet så tenderar 
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den att ta efter en mer framgångsrik organisation. De framgångsrika organisationerna bli 

modeller och dessa modeller kan spridas genom exempelvis personalomflyttningar.  

 

Den sista är normativ isomorfism. Organisationer inom samma institutionella fält anställer i 

stor utsträckning personer med samma utbildning och bakgrund. Personer med samma 

utbildning tenderar att ha liknande normsystem och liknande idéer om vad som kännetecknar 

en god organisation (Stern, 1999). 

2.5 Decentralisering av mål inom skolan 
För att kunna förstå vilken betydelse decentraliseringen av mål har för skolan har vi nedan 

förklarat hur detta kan gå till. Vi vill bland annat ta reda på om det finns någon skillnad i 

tolkningen av målen beroende på om det är en kommunal skola eller friskola.  

  

1991 förändrades skolan från att ha varit statlig till att bli kommunal. Ansvaret för skolorna 

var nu inte längre statens, utan kommunernas. Syftet med decentraliseringen var att ansvaret 

för utvecklingen av skolan i högre utsträckning skulle överföras till de professionella i skolan, 

det vill säga till lärarna och till lokala politiker i stället för att ansvaret skulle ligga hos staten 

som innan (Alexandersson 1999). 

 

”Kommunaliseringen av skolan innebar att kommunerna fick helhetsansvar för skolans 

samlade verksamhet. Kommunerna förväntas styra, följa upp, kontrollera och utveckla 

verksamheten utifrån nationellt fastställda mål. Inom de statligt reglerade ramarna, 

bland annat skollag, läroplaner, kursplaner och betygskriterier, avgör kommuner och 

skolor hur verksamheten skall genomföras” (Alexandersson, 1999:11).  
 

Alexandersson (1999) skriver att det är den kommunala friheten som har ökat vad gäller 

”hur-frågorna”, det vill säga hur målen skall nås. ”Vad-frågorna”, det vill säga, vad det är 

som ska nås, står i de nationella målen och det är fortfarande staten som bestämmer dessa. 
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3. Sociala faktorer  
Vårt andra syfte med studien är att se om elevernas bakgrund och sociala positioner påverkar 

rektorns tolkning av värdegrundsmålet. Mer direkt undrar vi om elevernas bakgrund, 

erfarenheter och klassposition påverkar tolkningen. I detta sammanhang anser vi därför att 

Pierre Bourdieus teorier är relevanta för studien eftersom de fokuserar på hur olika sociala 

faktorer kan påverka människors klasspositioner, och med det även deras smak och tycke.  

Nedan kommer därför Bourdieus begrepp kapital, habitus och fält att beskrivas.  

3.1 Kapital 
I och med efterkrigstidens slut blev det synbara klyftor av samhällets olika grupper, de fattiga 

och arbetslösa kontra de högavlönade och arbetarna (Israel & Hermansson, 1996). Israel & 

Hermansson (1996) menar att tillhörigheter av olika klasser och grupper kan skapa stora 

skillnader på vilken uppväxt ett barn får. Bourdieu talar i sammanhanget om olika sorters 

kapital, symboliskt kapital ”… kan betraktas som det mest grundläggande begreppet i 

Bourdieus sociologi” (Broady 1998:6). Till detta talar Bourdieu om ett ekonomiskt, kulturellt 

och socialt kapital, där han menar att man kan placera människor i klasser beroende på vilket 

mängd kapital man har. Det ekonomiska kapitalet innebär till exempel värdet av de materiella 

ting eller fastigheter en människa äger samt deras inkomst. Det ekonomiska kapitalet innebär 

vidare att man har en förståelse för ekonomi, personen med högt kapital vet hur man hanterar 

sin ekonomi på bästa sätt (Bourdieu, 1993). Det kulturella kapitalet syftar på individens 

kunskap om kultur; musik, litteratur och sättet man pratar eller uppfattar det kulturella på. Det 

kulturella kapitalet kan även bli större under tiden man lever, till exempel om man går en 

utbildning på ett universitet, vilket kan resultera till att sättet man pratar på eller förstår saker 

ändras och därför inskaffar sig ett högre kapital (Broady, 1996). Varför en elev presterar på 

ett sätt, kan bero på många olika aspekter. En av aspekterna som kan förklara varför barn 

presterar olika mycket i skolan kan bero på det kulturella kapitalet (Ahrne m.fl., 2003).  

 

”I familjen överförs det kulturella kapitalet mellan generationerna. För barn som växer 

upp i familjer med en stor mängd kulturellt kapital är förutsättningarna för att lätt och 

snabbt ackumulera eget kulturellt kapital mycket goda. I de familjerna sammanfaller 

ackumuleringen av kulturellt kapital med socialisationsprocessen. Eftersom detta inte 

är fallet för barn som växer upp i familjer med en liten mängd kulturellt kapital, 

reproducerar familjen klasskillnader i samhället” (Ahrne m.fl, 2003:123).  
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De barn vars föräldrar har ett stort kulturellt kapital kommer få bättre förutsättningar än ett 

barn med litet kulturellt kapital. Samma sak gäller det elevernas skolresultat. Ahrne m.fl 

(2003) hävdar att detta ofta beror på föräldrarnas tidigare utbildning och yrke. Han menar att 

en av förklaringarna till varför elever med föräldrar som har akademisk utbildning får högre 

betyg än de som kommer från arbetarklassen beror på att det kulturella kapitalet överförts från 

föräldrarna till barnen under uppväxten. Genom att föräldrarna och barnen tillbringar tid 

tillsammans, till exempel att de sitter runt middagsbordet och pratar, får barnen träna sitt 

språk och blir bättre förberedda på att klara av skolan än en förälder som hade haft ett lägre 

kulturellt kapital. Som tidigare nämnt kunde även ekonomin spela stor roll. Beroende på om 

en familj har lite eller mycket pengar bosätter de sig i olika områden och väljer därefter 

skolor. Skolorna kommer att formas efter samhället och vilken social bakgrund eleverna har 

(Ahrne m.fl. 2003).  

3.2 Habitus 
Ett annat begrepp som Bourdieus beskriver är habitus. Begreppets innebörd syftar på sättet 

man tänker eller handlar på. Beroende på hur det individuella kapitalet ser ut, hur man lever 

sitt liv, vilken attityd man har, vilka nätverk/ umgängeskrets man tillhör och vilken ”klass” 

man tillhör förklarar personens habitus (Borelius, 1998).  

 

”Det innebär inte att habitus är oföränderlig, bara att den är trögrörlig och att särskild 

tyngd ges åt tidigare erfarenheter. Habitus förändras i takt med att den utsätts för nya 

erfarenheter, vilka struktureras i enlighet med de strukturer som bildats av tidigare 

erfarenheter” (Borelius, 1998:4).  

 

Detta kan ses som förklaringen på varför en grupp av människor beter sig och handlar på ett 

speciellt sätt. Gruppens symboliska kapital har varit på ett visst sätt och därmed förklarat dess 

habitus, en individs habitus är något omedvetet och sker naturligt i en människas handlande 

(Borelius, 1998). 

3.3 Fält 
Begreppet fält eller sociala fält är något som Pierre Bourdieu även studerat. Makt förklaras 

genom att den personen med högst kapital har mer makt. En person med högre ekonomiskt 

eller kulturellt kapital har större makt än någon med ett lägre. Fältet är således en plats där 

personer med olika mycket makttillgångar befinner sig. Bourdieu brukar förklara konceptet 

fält genom att prata om skolor/universitet vilket skulle kunna ses som samhället i sig. På en 
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sådan plats finns det ett socialt fält där många typer av människor finns, bland annat, elever, 

lärare, rektorer och administrativ personal. De olika personerna ingår i samma sociala fält 

(skolan), men i och med att alla inte är lärare så ingår de inte i det sociala fältet lärare. Det 

pågår ett maktspel inom fältet mellan människorna där de har olika sorters stort kapital. Om 

man till exempel tar en elev och lärare, båda grupperna har olika mycket kulturellt kapital och 

de har även olika habitus, varje individ skiljer sig från alla andra då det kan finnas vissa elever 

och lärare som har mer eller mindre av det kulturella kapitalet och deras habitus är inte 

densamma. I skolan blir det därmed olika klasser som personerna befinner sig i. Personen 

med det låga kulturella kapitalet har en lägre klass och status än personen med det höga 

kapitalet. Personernas habitus är även olika vilket betyder att sättet de handlar på blir olika, 

därför blir det en klasskillnad inom fältet (Israel & Hermansson, 1996).  

 

Efter att förklarat olika begrepp inom klassamhället kan man se hur skillnaden på olika 

familjer spelar roll. Skillnader kommer det alltid finnas i samhället, mellan människor, 

inkomster, tillgångar och utbildning.  
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4. METOD 

4.1 Val av metod 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en kvalitativ metod. Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt rymmer flera olika metoder där vi valt att använda oss av en av dem, 

intervjuer. Den kvalitativa forskningen kännetecknas av att det är orden och tolkningarna som 

har den största betydelsen istället för siffror och mätningar. Denna metod ger även utrymme 

för respondenterna att svara mer fritt och använda sig av egna ord och tolkningar. Eftersom vi 

ska reda ut varför mål tolkas olika var det viktigt att vi först fick fram hur målen tolkades av 

två olika rektorer (Bryman, 2002). 

4.2 Undersökningens genomförande 
Under vårterminen 2010 i anknytning till vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

genomförde vi vår undersökning som skulle ligga till grund för vårt examensarbete. Vi valde 

att jämföra dessa två skolor då vi hade vår VFU, den ena skolan är en mycket liten friskola 

som är belägen i Spanien, den andra är en ”vanlig” kommunal skola som är placerad i södra 

Sverige. Vi tog kontakt med rektorn på respektive skola och frågade om de ville ställa upp på 

en intervju till vårt examensarbete. Då vi fick deras godkännande bestämde vi tid och plats. 

Under intervjun använde vi oss av en ljudinspelare. Vi hade självklart också frågat våra 

respondenter om det var okej för dem att bli inspelade. Det finns två anledningar till att vi 

valde att spela in intervjuerna. För det första är det lättare för oss att följa med i intervjun och 

vi behöver inte avbryta korrespondenten för att vi inte hinner anteckna. För det andra är det 

väldigt smidigt att ha hela intervjun inspelad så att man kan gå tillbaka och lyssna flera 

gånger. Heritage i Bryman (2002) menar att inspelning och transkribering av intervjuer är 

oerhört viktigt, då det förbättrar vårt minne och vi får med allt som sägs, även de omedvetna 

tolkningar som ofta sägs under intervjuer kommer med. Under intervjun bad vi rektorerna att 

tolka det valda värdegrundsmålet som skulle ligga till grund för uppsatsen. Då vi fick två helt 

olika förklaringar blev följdfrågorna olika. Därför hade vi inga förutbestämda följdfrågor, det 

var endast deras tolkning av målet som utgjorde kommande frågor. Efter vi samlat in data i 

form av våra intervjuer var vi tvungna att mejla våra rektorer för att få in en del annan 

information om skolorna och eleverna, till exempel storlek på skolan och deras resurser. 

4.3 Urval 
De två skolorna som deltog i vår undersökning har vi kommit i kontakt med under vår 

utbildning, och vi antog att det skulle finnas skillnader i och med att det var stora skillnader i 
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skolans organisation. Vi valde att intervjua två rektorer eftersom det är dem som har det 

övergripande ansvaret på skolorna.  

4.4 Bearbetning av data 
Då datainsamlingen var slutförd började vi med att transkribera våra två intervjuer för att det 

skulle bli lättare att jämföra svaren. Eftersom det är oundvikligt för respondenterna att endast 

hålla sig till frågeställningarna började vi med att stryka under de skillnader vi kunde se i 

tolkningen av målet. Därefter skrev vi upp skillnaderna i två kolumner för att lättare kunna 

titta på dem och se de exakta skillnaderna. 

4.5 Etiska överväganden 
När man gör en undersökning finns det vissa krav som en forskare måste ta hänsyn till. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har tagit 

hänsyn till alla dessa krav på följande sätt. Vi informerade rektorerna innan intervjuerna om 

syftet med undersökningen, och de var medvetna om att deras deltagande var frivilligt. 

Deltagarna i undersökningen, det vill säga de två rektorerna har gett sitt samtycke att 

medverka i undersökningen. Innan vi gjorde våra intervjuer förklarande vi för rektorerna att 

deras personuppgifter och namnet på skolan skulle vara konfidentiellt men att vi skulle 

redovisa viss fakta om skolan, så som elevantal och vilken typ av skola det var. Vi tar även 

hänsyn till det sista kravet, nyttjandekravet, det vill säga att vi endast använder det insamlade 

materialet till vår studie (Grønmo, 2006). 

4.6 Reflektion över vald metod 
Vad gäller kritik av kvalitativ forskning finns det uppfattningar som säger att resultaten ofta 

bygger på forskarens osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. 

Till viss del kan metoden vara osäker då man under intervjuerna lätt kan ställa följdfrågor 

som kan leda in dem på svaren. Däremot tycker vi inte att vårt arbete är missvisande då 

respondenterna fick börja med att tolka målet helt utifrån egna tankar och ord. Annan kritik 

som finns mot kvalitativa studier är att de är svåra att replikera. I och med att kvalitativ data 

ofta är ostrukturerad så kommer tolkningarna av dem att påverkas av forskarnas subjektiva 

bedömningar och egenskaper, så som kön, ålder och personlighet (Bryman, 2002). Detta kan 

vara både positivt och negativt. Det positiva kan vara att man som forskare kan styra mer över 

sitt arbete och hur man vill att undersökningen ska utformas. Det negativa kan vara att man 

som forskare blir väldigt personlig och att man i intervjuerna ställer många vägledande frågor 

som kan på verka resultatet. Vad gäller våra tolkningar av respondentens svar kan den ha 
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påverkats något av våra egenskaper, men eftersom vi är två olika personer med olika kön, 

bakgrund och tankar som tolkat svaren gemensamt anser vi att våra tolkningar är rimliga men 

subjektiva. Vi är medvetna om att rektorns tolkningar av målet kan ha att göra med hans 

personlighet och erfarenheter. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Information om skolorna 
Vi kommer här inledningsvis att kortfattat presentera information om de båda skolorna. Detta 

ligger som en grund till den vidare analysen där vi tillsammans med vår teoridel och empiri 

kommer att analysera varför rektorerna tolkar målen olika.  

 

	   SKOLA	  A	   SKOLA	  B	  
Läge	  
	  

Södra	  Sverige	  
	  

Spanien	  
	  

Typ	  av	  skola	  
	  

Kommunal	  
	  

Friskola	  
	  

Antal	  elever	  	   Förskola	  	  årskurs	  9	  
670	  stycken	  

Förskola	  	  gymnasiet	  
183	  stycken	  

Skolavgift	  
	  

Gratis	  
	  

4000€	  /	  läsår	  
	  

Samhällsklass	  på	  
	  elevernas	  föräldrar	  

Arbetarklass	   Övre	  medelklass	  

Skolans	  ekonomi	  och	  resurser	   Medel	   Låg	  

Antal	  som	  uppnått	  lägsta	  betyg	  
	  Godkänt	  i	  kärnämnena	  

95	  procent	   100	  procent	  

 

Skola A 
Skolan är en ”vanlig” svensk kommunal skola som finns i en liten ort i södra Sverige. 

Majoriteten av eleverna kommer från orten där skolan är placerad. Eftersom invånarantalet är 

ganska lågt, cirka 8500 invånare blir det en ”alla känner alla” känsla 

Skola B 
Eftersom det är en friskola finns det ingen kommun som tillsammans med skolan har ansvar 

för verksamheten. På skolan finns det gäststudenter som väljer att läsa en termin, oftast 

årskurs två på gymnasiet för att sedan åka tillbaka till Sverige och slutföra sina studier. 

Eleverna i skolan kommer från många olika skolor och kommuner i Sverige och Spanien där 

deras förkunskaper och erfarenheter är olika. I och med att det är väldigt många gäststudenter 

som endast är på skolan under en termin är det väldigt viktigt att skolan följer skollagen och 

sköter dokumentation och uppföljningsarbeten. 

 

Skolans låga antal av elever på förskolan och grundskolan börjar bli ett hot för verksamheten i 

Spanien. I och med detta blir skolan mer och mer beroende av gäststudentverksamheten. I takt 

Tabell 1. Fakta om skola A och B 
(Författarnas modell) 
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med att ekonomin har försämrats på grund av det låga elevantalet har bland annat skolans 

resurser blivit tvungna att dras ner på. Undervisningen sker på svenska och trots att skolan 

ligger i Spanien arbetar de efter svenska läroplaner och svensks skollag.  

5.2 Sammanfattning: hur tolkar rektorerna målet? 
Vår intervju gick ut på att studera och få förklarat hur rektorerna tolkade värdegrundsmålet, 

visa respekt för den enskilde eleven och i det dagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt. Rektorerna gav två helt olika tolkningar av målet. Den absolut största 

skillnaden som vi har märkt är att rektor A ser värdegrundsmålet som ett kunskapsmål, det 

vill säga något som eleverna skall lära sig. Rektor B ser det som något som skall genomsyra 

hela verksamheten. Han vill att det skall vara något naturligt och att det handlar om hur man 

beter sig mot varandra, både i och utanför skolan.  

 

Det vi också kan utläsa av deras tolkningar är att rektor A hela tiden hänvisar till lagar och 

förordningar. Han utgår hela tiden från läroplanen och andra styrdokument. Han är 

strukturerad och det verkar som att han själv tycker att han har god kontroll över hur det ska 

vara. Enligt honom är demokrati något som eleverna skall veta vad det är. Han säger att målet 

handlar om att eleverna skall ha kunskap om hur samhället är uppbyggt och hur den 

demokratiska processen fungerar. Men han förklarar aldrig hur de ska gå tillväga för att nå 

målet och han ser inte detta som något i den dagliga verksamheten.  

 

Rektor B däremot hänvisar inte till lagar och förordningar. Han tar sig an målet som något 

som genomsyrar hela skolan och inte bara i undervisningen. Han menar att det handlar om 

relationer mellan alla på skolan, och hur man ska vara mot varandra och även hur viktigt det 

är att veta var eleverna befinner sig i både sociala situationer och i lärandet. Han verkar inte 

vara lika strukturerad vad det gäller planer och liknande, och de har heller inga specifika mål 

som de jobbar efter för att uppnå värdegrundsmålet. 

 

Tillsammans med empirin om skolorna och vår teori ska vi analysera rektorernas svar och 

försöka förstå varför de tolkar målen olika.  

 

Vi kommer först redovisa varje rektors tolkning var för sig, för att senare analysera varför de 

tolkat målet på det sättet genom att koppla det till våra teorier som är organisationsstruktur 

och sociala faktorer. Dessa faktorer skulle man kunna säga hör ihop då det endast är familjer 
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med ett högt ekonomiskt kapital som har möjligheten att placera sina barn på skolan i 

Spanien. Därmed formas skolans organisation efter elevernas sociala positioner. Vi kommer 

att redovisa deras tolkningar som rektor A och rektor B.  

5.3 Intervjuresultat rektor A 

Vid frågan om hur rektor A tolkade värdegrundsmålet alla som arbetar i skolan skall visa 

respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt svarade han;  

”det finns ju då, eller det är ju lagstadgat, dels har du ju.., alla planer förhåller sig ju till 

olika saker, först är det ju då, grundskoleförordningen, sen så har du ju läroplanen, och där 

står det ju…” 

”sen har du ju vår kommuns skolplan, ´lära för livet´, den anger också detta, demokratiska 

värdesätten, det står nedtryckt och det är ett av de prioriterande målen”.  

 

”alltså elevdemokrati eller demokratiskt förhållningssätt, det betyder ju alltså att först och 

främst ska varje elev lära sig om vad demokrati är”. 

 

”målet är ju då att alla elever har kunskap om samhällets uppbyggnad och om hur den 

demokratiska processen fungerar, det har ju politikerna sagt”. 

5.4 Analys rektor A – Organisationsstruktur 
Det blir tydligt utifrån rektorns kommentarer att den kommunala skolan är en väldigt 

regelstyrd organisation som styrs med hjälp av olika förordningar, och har många mål i 

verksamheten, det finns nedskrivet och därför ska det följas. Max Webers definition av en 

byråkratisk organisation gör sig här synlig. Reglerna är viktigare än de personliga känslorna 

för rektorn och det är de skriftliga reglerna och förordningarna som formaliserar 

organisationen.   

 

Detta kan betraktas som en hänvisning till Webers förklaring då den byråkratiska 

effektiviteten är hög. ”Han hävdade att byråkratin blir effektivare i takt med att man lyckas 

regelstyra tänkande och beteende…” (Jacobsen & Thorsvik, 2008:85). Allt tänkande och 

beteende är regelstyrt och personliga känslor och inställningar kan inte påverka besluten. Vi 
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analyserar även rektorns tolkningar som att han tycker det är skönt att ha något att luta sig 

tillbaka på. Organisationen i det här fallet (skolan) fungerar av sig självt, ”en väloljad maskin” 

då rutinerna eller aktiviteterna som skolan gör redan finns nedskrivna i reglerna som de följer 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

  

Stern (1999) skriver om isomorfism som är ett vanligt förekommande begrepp då man talar 

om organisatoriska fält. Om kommunens regler och förordningar gäller alla skolor resulterar 

det till att de blir lika varandra, vilket leder i sin tur att skolorna följer samma kommunala 

byråkrati. Det man kan läsa ut från rektorns citat och teorin är att både tvingande och 

mimetisk isomorfism har inverkan på skolan. Stern (1999) fortsätter att förklara att de 

byråkratiska dragen är väldigt lika på alla skolor, men det som avgör graden av byråkrati är 

skolans storlek. I och med att skola A är en relativt stor skola är graden av byråkrati högre än 

på skola B som är en liten skola. Jacobsen & Thorsvik (2002) klargör att det är gemensamma 

mål för alla medarbetare som förenar en organisation. Att skolan är en byråkrati stärks av att 

alla lärare på skolan är behöriga, detta skriver Max Weber om när han förklarar vikten av att 

alla medlemmar i en organisation behöver en speciell kvalifikation, i detta fall en 

lärarexamen.  

 

Rektor A säger att målet handlar om att eleverna ska lära sig vad demokrati är för något, och 

även hur samhället är uppbyggt. Detta blir en konsekvens av att rektor A hela tiden hänvisar 

till läroplanen och andra förordningar, eftersom det i läroplanen står just vad det är eleverna 

skall lära sig (Alexandersson, 1999).  

5.5 Analys rektor A – Sociala faktorer 
Det är en vanlig kommunal skola i en liten ort. Majoriteten av eleverna kommer från orten 

och deras föräldrar tillhör framförallt arbetarklassen vilket leder till att de flesta av eleverna 

har samma förutsättningar då de kommer från samma bakgrund. Eleverna har ett liknande 

habitus, det vill säga liknande individuella kapital då majoriteten av eleverna har samma 

bakgrund och föräldrar som kommer från arbetarklassen. Då samma elever med nästintill 

liknande bakgrund går på skolan från förskolan till årskurs nio utsätts den inte för ”nya och 

instabila” situationer. Borelius (1998) förklarar att en persons habitus är förklaringen på bland 

annat hur man lever sitt liv, vilken attityd man har och vilken ”klass” man tillhör. I och med 

att skolan inte utsätts för nya situationer är det lättare att ha ett fungerande värdegrundsarbete, 

däremot kan det vara svårt som rektor att uppfatta problemen i skolan då elevgruppen är 



 20 

Figur 1. Elevflöde Skola A (Författarnas modell) 

homogen. Detta kan vara en förklaring till att rektorn ser värdegrundsarbetet mer som en 

kunskap än ett beteende. I och med att han inte ser så stora problem på skolan är det 

framförallt kunskapen om vad demokrati är för något som är det viktiga.  

 

Nedan visas en figur som föreställer skolans elevflöde. På skola A börjar de flesta av eleverna 

på förskolan, därefter årskurs ett och går i samma skola fram till årskurs nio. Samma elev som 

en gång började på förskolan går hela sin skolgång på samma skola med samma elever. Det 

tillkommer inte alltför ofta en ny elev i deras årskurs, och det blir aldrig någon kraftig 

rubbning i deras verksamhet. Därför är pilen rak. 

 

 

 

 

5.6 Intervjuresultat rektor B 

Vid frågan om hur rektor B tolkade värdegrundsmålet alla som arbetar i skolan skall visa 

respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt svarade han;  
”vi har egentligen inte kanske satt upp några specifika mål, där kanske vi brister 

någonstans för det är viktigt i ett arbetslag att man har mål att jobba mot, att vi har en 

handlingsplan att gå tillbaka till, för att få en organisation att uppnå ett mål är det 

viktigt att man hela tiden i allt arbete man gör kopplar det till övergripande mål”  

 

”det tycker jag är svårt, att ha en arbetsplan som man jobbar efter som hela skolan 

skall jobba efter, hela skolan skall utforma den, personalen, elever och högst upp 

rektorer som ska uppfölja detta […] där kan vi som skola bli mycket bättre att få med 

eleverna, det har varit mycket styrning uppifrån där personalen styrt”  

 

”[…] för mig handlar det ju om en helhetssyn, det viktiga för att visa respekt för 

enskilda elever är att i sitt arbete med eleverna utgå från att veta var eleverna befinner 

sig, både i sociala situationer och i lärandet i klassrummet”  

 

”[…] att få elever delaktiga är inte alltför enkelt, jag själv tycker, de studieambitiösa 

eleverna är bra på att gå i skolan, de vill att någon säger till dem…”   

Förskola Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 6 Årskurs 9 
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5.7 Analys rektor B – Organisationsstruktur 
Rektorn säger att de brister i verksamheten då de inte har några specifika mål som förklarar 

hur de ska jobba mot sina mål. Som tidigare nämnt menar Jacobsen & Thorsvik (2002) på att 

det är främst de gemensamma målen som avgör om en grupp kan kalla sig för en 

organisation. Han fortsätter att förklara hur svårt han tycker det är att låta alla vara med och 

bestämma, och det blir oftast styrning från de högre positionerna i skolan (läraren). Rektorn 

förklarar skolans styrning på samma sätt som Salo gör. Salo (1999) redogör för den 

hierarkiska ordningen i skolan där eleverna är den lägsta positionen och lärarna och 

rektorerna är överordnade eleverna.  

 

Då rektorn berättar om hur viktigt det är att visa respekt för den enskilde eleven använder han 

sig av personliga åsikter och tankar, det vill säga hur han tänker istället för att hänvisa till 

lagar och förordningar ”för mig handlar det om…”. Om man använder sig av personliga 

känslor och omdömen blir den byråkratiska effektiviteten lägre då det regelstyrda tänkandet 

minimeras enligt Weber. Anledningen till varför han använder sig av personliga känslor, 

skulle kunna bero på att skolan är en liten skola, där alla känner alla. En liten skola innebär att 

graden av byråkrati blir lägre menar Ahrne & Hedström (1999). Samtidigt skulle samhällets 

grundläggande värderingar kunna spela roll i rektorns tolkning, då värderingar brukar prägla 

de anställdas tänkande. Då samma organisation (skola) finns i två olika länder kommer de 

anställdas samhällsvärderingar att skilja sig åt. Detta stärks då Jacobsen & Thorsvik (2002) 

påpekar att det finns märkbara skillnader då samma organisation finns i två olika länder.  

 

När han beskriver att de inte har några specifika mål som de jobbar mot när det gäller 

värdegrundsfrågor, kan man koppla det till Ahrne & Hedström (1999) då de förklarar att en 

organisations mål ofta är förknippade med resurser och det är ofta resurserna som anger i 

vilken mån målen förskjuts. Istället för att försöka uppnå målen lägger man ner mer tid åt 

annat än den huvudsakliga uppgiften som i detta fall är värdegrundsarbete. Skolan lider av 

ekonomin och de dåliga resurserna så som datorer och moderna undervisningshjälpmedel och 

prioriterar inte värdegrundsarbete. Detta förstärker Zackari & Modigh (2002) då de skriver, 

att om en skola har dåliga resurser blir kunskapsuppdraget viktigare än värdegrundsfrågor. En 

konsekvens blir när rektor B tolkar målet, då ser han det som något naturligt i verksamheten 

och inte något de måste lägga ner extra tid på.   
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Eftersom det är en friskola som ligger i Spanien finns det ingen svensk kommun som är 

mellanhand mellan staten och skolan gällande decentralisering av mål. Det vill säga att målen 

inte decentraliseras från stat till kommun. Skolan får därför större ansvar då de bara utgår från 

nationella mål och får bryta ner målen själva utan kommunen som mellanhand. Rektorn säger 

att det är svårt att ha en gemensam arbetsplan och det är svårt att ha specifika mål som rör 

hela skolan. Alexandersson (1999) säger att det är kommunen och skolan tillsammans som 

ska ha ansvaret för verksamheten. Att skolan i Spanien inte har någon kommun som hjälper 

till med detta skulle kunna vara en av orsakerna till att det inte finns något fungerande 

värdegrundsarbete. Syftet med decentraliseringen av mål är att lärarna och politikerna 

tillsammans ska ha ansvaret för utveckling av skolan (Ibid). I och med att det inte finns någon 

kommun faller hela ansvaret på skolan och framförallt på rektorn som har huvudansvaret. Då 

skolan får mer ansvar och har dåliga resurser skulle värdegrundsarbetet kunna komma i 

skymundan då kunskapsmålen prioriteras.  

5.8 Analys rektor B – Sociala faktorer 
Rektorn förklarar att de studieambitiösa eleverna på skolan inte bryr sig om att få vara med 

och bestämma. De vill att någon berättar för dem vad de ska göra och det är inte särskilt 

enkelt att få dem delaktiga. Eleverna på skolan har ett högt kapital eftersom de flesta föräldrar 

har en akademisk utbildning och ett välbetalt yrke. Detta bidrar till att eleverna och lärarna 

har ett ganska jämlikt kapital och maktskillnaderna inom fältet inte är så stora. Detta skulle 

kunna vara en förklaring till att eleverna vill att lärarna säger till dem, hade det varit att 

eleverna haft ett lägre kapital hade en större maktskillnad funnits inom fältet. Vi antar att 

eleverna vill bli tillsagda då deras kapital är jämlikt med lärarnas och därför vill de ta till sig 

kunskap och lära sig mer. Att lärare och elever har ett jämlikt kapital skulle kunna vara en 

förklaring till att skolan inte behöver arbeta så mycket med värdegrundsarbetet då eleverna 

förståelse för demokrati och respekt redan finns. 

 

Majoriteten av föräldrarna på skola B har en akademisk utbildning och ett välbetalt yrke. Det 

betyder att deras kulturella och ekonomiska kapital är relativt högt, vilket i sin tur medför att 

deras barn kommer ha bättre förutsättningar för ett bra studieresultat än en som kommer från 

en annan klass, till exempel arbetarklassen (Ahrne m.fl, 2003). Föräldrarna till eleverna på 

skola B räknar antagligen med att deras barn ska prestera bra i skolan. Förväntningarna från 

föräldrarna kan vara en anledning till att rektorn känner att han måste fokusera mer på 

kunskapsämnena än på värdegrundsarbetet och att eleverna uppnår höga betyg. 
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En annan viktigt detalj han resonerar om är ”att i sitt arbete med eleverna utgå från att veta 

var eleverna befinner sig, både i sociala situationer och i lärandet i klassrummet”. Man kan 

koppla det rektorn säger med Bourdieu teorier om begreppet habitus, vilket syftar på sättet 

man tänker och handlar på. I och med att skola B har många gäststudenter som bara stannar 

en termin är elevgruppen i ständig rörelse, då är det viktigt för lärare och rektorer att veta hur 

eleverna ”tänker” och handlar, det vill säga, var de befinner sig. Borelius (1998) förklarar att 

en människas habitus kan förändras då den utsätts för nya erfarenheter. Detta blir extra tydligt 

på skolan då det ständigt kommer och går nya elever, och eleverna på skolan får hela tiden 

nya erfarenheter vilket leder till att situationen på skolan blir instabil och orolig. Rektorn får 

det därför svårt att greppa vart eleverna befinner sig, och menar på att det är viktigt att det 

genomsyrar hela verksamheten, att alla förstår hur de skall uppträda mot varandra.   

 

Det figuren visar är att skolan ständigt tar emot nya elever och gäststudenter under både korta 

och längre perioder. Vissa elever börjar gå i skolan från förskolan, andra elever börjar i andra 

ring på gymnasiet. Därmed blir det en ständig förändring inom verksamheten då det hela tiden 

kommer och går nya elever. Pilen är ojämn för att visa förändringen som sker när det 

tillkommer nya elever. 

 

 

   

 

 

 

 

5.9 Sammanfattning: varför tolkas målet olika? 
Den största skillnaden är att skola A är en kommunal skola jämfört med skola B som är en 

liten friskola belägen i Spanien, vilket i sig leder till att det är två helt olika fungerande 

organisationer. Storleken på en organisation är en avgörande faktor hur stor grad av byråkrati 

en organisation har. Då skola A är en kommunal skola som befinner sig i ett stort fält där 

andra skolor och organisationer är placerade finns det en risk att alla kommer att ta efter den 

Gäststudent/ny elev 

Figur 2. Elevflöde Skola B  
(Författarnas modell) 
 

Förskola 1a ring gymnasiet 3e ring gymnasiet Årskurs 3 Årskurs 6 
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kommunala byråkratin (isomorfism). Detta kan medföra att man lättare hänvisar till regler och 

förordningar som redan är nedskrivna för att på så sätt slippa ta tag i uppgiften. Till skillnad 

från skola A är skola B inte lika byråkratisk då det inte finns ett samarbete med någon 

kommun och det finns inte några svenska organisationer (skolor) i området som de kan 

efterlikna. I och med att skola B inte är lika byråkratisk hänvisar inte rektorn hela tiden till 

lagar och förordningar på samma sätt som rektor A gör.  

 

Skola B har problem med ekonomin och deras resurser, vilket gör att prioriteringen av 

värdegrundsmålet är låg, istället prioriteras kunskapsmål framför värdegrundsarbeten. Då 

skola B har en gäststudentsverksamhet förändras sammansättningen av elevgruppen hela tiden 

och därför måste rektorn ständigt ta hänsyn till alla nya elevers handlingar och tankar. Det kan 

därför bli svårt för skolan att jobba mot målet då det ständigt sker en förändring. Däremot är 

skola A en väldigt homogen skola där elevernas bakgrund och individuella kapital är nästintill 

lika. Detta skulle kunna bidra till att det inte uppkommer lika många instabila situationer 

eftersom det är ”samma” elever som går från förskolan till årskurs nio.  

 

Eftersom föräldrarna på skola B har ett högt kulturellt och ekonomiskt kapital medför det att 

eleverna har bättre förutsättningar för att nå högre studieresultat. Man kan även anta att detta 

skulle innebära att förväntningarna på eleverna bör öka, och rektorn prioriterar kunskap före 

fostransuppdraget för att tillgodose föräldrarnas förväntningar.  



 25 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Att vi skulle använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden var för oss ganska självklart 

eftersom det just var rektorernas tolkningar, det vill säga deras egna ord som vi ville få fram. 

Nu efteråt finns det en del saker som vi kunde ha gjort annorlunda. Vi kunde till exempel ha 

intervjuat två rektorer från kommunala skolor och två rektorer på friskolor för att på så sätt se 

om skillnaderna var gemensamma mellan de kommunala skolorna och friskolorna. Istället 

valde vi endast att fokusera på två olika rektorer. För att förenkla det för oss hade vi även 

kunnat be rektorerna om den fakta vi behövde om skolorna under själva intervjutillfället, 

istället för att skicka mejl och be dem svara på frågorna där. I och med att den ena skolan 

ligger i Spanien kunde vi inte be om en ny intervju för att få svar på dessa frågor. Däremot 

hade vi kunnat ha en telefonintervju. Vi hade inte kunnat använda oss av den kvantitativa 

metoden då det just var orden och tolkningar som vi var ute efter, däremot skulle vi kunnat 

välja några andra respondenter än rektorer. Hade vi valt att intervjua två lärare i stället hade 

förmodligen tolkningarna sett annorlunda ut.   

6.2 Slutdiskussion 
Vår studie gav oss tydliga skillnader vad det gäller rektorernas tolkningar av 

värdegrundsmålet. När rektor B tolkar målet ser han det mer som en handling och något 

naturligt i verksamheten, det vill säga hur man ska vara mot varandra. Medan rektor A ser det 

som någonting som eleverna ska lära sig. Denna skillnad ser vi som väldigt tydlig och är ett 

tydligt exempel på hur tolkningsbart ett mål är. Det finns självklart fler faktorer som man 

skulle kunna undersöka för att hitta orsaken till varför ett mål tolkas olika. Att vi valde just 

skolans organisationsstruktur och sociala faktorer berodde på att vi antog att vi skulle hitta 

förklaringar på varför målen tolkades olika.  

 

Av erfarenhet vet vi att när en skola är liten, och där alla känner alla, är det oftare ett mycket 

bättre klimat då alla vågar komma till tals och vill vara med och bestämma. Det rektor B 

tydligt diskuterar är att de studiemotiverade eleverna på skolan inte vill vara delaktiga i 

verksamheten då det handlar om planering och målformulering. Detta tycker vi är konstigt, då 

vi varit med i seminariegrupper på universitetet och i småklasser i grundskolan där det varit få 

antal personer, där har alla velat vara delaktiga i hur seminariet eller lektionen skulle gå till. 
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Har vi däremot haft en större grupp vågar man inte på samma sätt komma till tals och ser 

istället att det finns någon som styr. Detta säger emot våra erfarenheter.  

 

Det vi märkt när vi varit ute på skolor är att lärare ofta koncentrerar sig på sitt ämne. Lärare 

prioriterar istället att deras elever får godkänt i ämnet än att jobba specifikt med 

värdegrunden. Samma sak gäller det hos eleverna, de vill oftast bara ha sitt betyg, de är inte 

intresserade av att lära sig övriga kunskaper. Detta skulle kunna bero på att betygen har blivit 

en så pass viktig del i skolan så att all de andra kunskaperna glöms bort. Vi tror att man som 

rektor gärna ser att skolan uppnår bra resultat i kunskapsämnena istället för att lägga tid för 

värdegrundsarbete. Som rektor vill man nog att sin skola har en hög status. Det vi tycker är 

positivt med hur rektor B tolkar målet är att målet alltid skall genomsyra hela verksamheten 

och inte bara viss undervisning. Skolan har ju trots allt en fostransplikt. Vi anser även att en 

skola ibland bör arbeta mer specifikt med värdegrunden just för att visa relevansen av det, då 

det är en viktig punkt för att få ett samhälle att fungera. Vi tror att en anledning till att det är 

en sådan skillnad på skolorna kan vara att den ena ligger i Sverige, där eleverna får 

värdegrunden presenterad för sig i vardagen, medan eleverna i Spanien lever i ett annat 

samhälle där en annan värdegrund utspelas. Därför borde skola B arbeta mer utifrån 

värdegrunden, då det inte är lika tydligt för eleverna. Samtidigt förstår man skolans problem 

med att ha ett ordentligt arbete med värdegrunden med tanke på deras gäststudentverksamhet. 

I och med att vissa elever bara stannar under en termin, blir det svårt för rektorn att 

tillsammans med lärarna planera ett strukturerat värdegrundsarbete, då det är viktigare att lära 

känna eleven och lära ut kunskap om de ”vanliga” ämnena än att arbeta med värdegrunden. 

Dock kan man se detta som en del av ett värdegrundsarbete, det vill säga, lära känna sina 

elever och känna till vart de befinner sig i de sociala situationerna och i lärandet. Vi anser att 

värdegrunden ändå är så mycket mer än just detta.  

 

Eftersom det visade sig att den kommunala skolan hänvisade mer till regler och förordningar 

än friskolan ställer vi oss frågan om det är så i allmänhet när det gäller kommunala skolor. Vi 

anser att skolan i Spanien borde hänvisa mer till regler och förordningar då den är belägen i 

ett annat land, och måste därför bevisa för till exempel föräldrar och skolverket hur noga de är 

med att följa den svenska läroplanen. Samtidigt tror vi att en skola i ett annat land har större 

möjlighet att ”strunta i” vissa regler just för att de är placerade i ett annat land och inte har 

lika många ögon på sig. När rektor B tolkar mål hoppas vi att han har detta i åtanke. Det är ju 

trots allt han som är skolans huvudman och har det yttersta ansvaret för att verksamheten skall 
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fungera. Att referera så mycket till regler och förordningar som rektor A gör är både bra och 

dåligt. Det är alltid bra att ha regler att hänvisa till, men det är viktigare att skolan verkligen 

jobbar aktivt med värdegrundsfrågorna.   

 

Efter vår studie har vi lärt oss hur pass olika ett mål kan tolkas. Detta kan bero på väldigt 

många faktorer men vi har endast studerat ett fåtal. Därför kommer vi i vår kommande 

profession att ha detta i åtanke när den dagen kommer då vi själva ska tolka mål. Det finns 

mycket som kan påverka hur vi tolkar målen och denna studie har gjort att vi i våra 

kommande tolkningar av mål alltid kommer att fundera över vilka faktorer som kan påverka 

oss.   
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