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Sammanfattning 

Föreliggande studie baseras på semistrukturerade intervjuer med tre lärare från tre olika skolor. Vår 

studie relaterar till värdegrundsundervisning, och avgränsas till att specifikt studera undervisning om 

medmänsklighet.   

  

Studiens resultat visar på vad lärarna anser är syftet med att undervisa om medmänsklighet. Syftet är 

att främja förståelse för elevernas olikheter och att eleverna ska acceptera och respektera dessa 

olikheter. Lärarna försöker organisera värdegrundsarbetet så att dessa syften berörs i deras 

undervisning. Medmänsklighet innebär att ha omsorg om en annan människa och att acceptera 

varandra. Utifrån resultatet har lärarna en enad syn på denna innebörd, men hur eleverna få ta del av 

det skiljer sig åt. Lärarnas inställning till medmänsklighet återspeglar också hur pass väl eleverna får 

möjlighet att ta del av medmänsklighet. Vidare visar studiens resultat att när det kommer till att 

beskriva hur arbetet om medmänsklighet genomförs så skiljer sig lärarna åt vad gäller organisation, 

metoder och arbetsmaterial. Exempelvis hur undervisningen organiseras såsom inlagt i schemat eller 

tematiska arbeten har varit olika förslag på hur undervisningen redovisas hos de vederbörande lärarna 

och på deras arbetsplatser. Arbetsmaterial och undervisningsmetoder så som SET, Charlie och 

STARK har våra respondenter talat om att de använder i undervisningen. Dessa övningar som kan 

innebära tillit och samarbete, mynnar sedan ut i diskussioner i gruppen. Således arbetar lärarna med 

interaktion där språket är ett centralt verktyg, vilket sammanfattningsvis visar att  lärarna är 

sociokulturellt inspirerande. 
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1.   Inledning 

Alla skolor och klasser utgår från samma styrdokument, vilket i teorin bör resultera i en mer 

enhetlighet inom värdegrundsarbetet. Trots detta, har vi under våra år på lärarprogrammet, den 

verksamhetsförlagda utbildningen och tidigare arbete inom skolan, sett skillnader mellan skolor och 

deras arbete med värdegrund. Skiljaktigheten vi sett är hur undervisning i värdegrundsfrågor varierar 

mellan olika skolor. Vissa skolor har värdegrundsarbetet schemalagt varje vecka, andra skolor har 

temaarbete i början av terminerna, och en del skolor har endast värdegrundsarbete vid behov. 

Skolverket har get ut ett stödmaterial Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg 

och metoder (2013), vilket har till syfte att ge stöd och inspiration till ett fortsatt arbete med 

värdegrund. I materialet skriver de att isolerade insatser i form av metoder och arbeten med 

värdegrund endast utgör komplement i undervisningen (Skolverket, 2013:8). Skolan är den 

gemensamma plattform där individer möts, formas och utvecklas, och i och med de olika kulturer och 

hem våra elever kommer ifrån, har de olika sätt att hantera situationer. Skolan tenderar därmed att bli 

den plats där värden och normer kommer i konflikt och konkurreras med varandra. I en rapport ur 

tidsskriften för lärarutbildning och forskning skriver Lovisa Bergdahl (2006) att 

  

I ett mångkulturellt samhälle som vårt blir skolan en spännande arena där grupper med rivaliserande 

och konkurrerande normsystem möts. Således blir skolan också en miljö där värdekonflikter tydliggörs 

på ett särskilt sätt (s.17) 

  

I vår studie förankrar vi bland annat det Bergdahl skriver om angående konkurrerande normsystem, 

genom att undersöka hur lärare uppger att de arbetar med medmänsklighet i klassrummet. Det 

förefaller olika tolkningar kring hur man uppfattar begreppet och hur det levandegörs i praktiken såväl 

i skola, jobb och vardag. Undersökningen tar avstamp i att undersöka hur undervisningen om 

medmänsklighet genomförs, det vill säga hur lärarna beskriver varför de arbetar med det, samt hur de 

organiserar undervisningen och vad de har för utbildning, material och metoder beträffande det.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi har valt att, inom skolans värdegrund och uppdrag avgränsa oss genom att undersöka hur lärare 

uppger att medmänsklighet kommer till uttryck i undervisningspraktiken. Vi vill undersöka hur lärare 

definierar och motiverar sin undervisning om medmänsklighet. Vi vill således undersöka hur de 

uppger syftet med att undervisa om medmänsklighet, samt hur de beskriver hur de genomför sin 

undervisning. 

 

 

Frågeställningar 

● Hur talar lärare om syftet med att undervisa om medmänsklighet? 

● Hur talar lärare om hur medmänsklighet kommer till uttryck i skolpraktiken? 
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2. Tidigare forskning  

Det har varit svårt att finna didaktiska studier om begreppet medmänsklighet som 

undervisningsinnehåll. Vi har sökt i databaser såsom Swepub, DiVA, Libris och google scholar. I våra 

sökningar har vi tittat efter avhandlingar inom ämnet medmänsklighet, för att försöka finna den 

information vi anser lämplig för studien. Sökord så som ”values”, ”citizen”, ”humanity” kombinerat 

med sökord ”citizen education”, ”school education” ”values in school” och så vidare. Dock har 

utbudet varit glest beträffande det och många studier har varit av filosofisk och psykologisk karaktär 

och saknat utbildningsfokus. Vi har utökat vårt sökande för att se efter forskning om 

värdegrundsundervisning. Vi har försökt titta på andra studier som på ett sätt ringar in 

medmänsklighet och därefter se de referenser som de utgått från. Även värdegrundsundervisning har 

varit svårt att ringa in med tanke på att den ska passa vår avgränsning. Däremot har vi hittat forskning 

inom värdegrund utifrån lärarperspektiv, vilket är det perspektiv som även vår studie fokuserar på. 

2.1 Didaktik 

Vår uppsats är en didaktisk uppsats. I Sverige är didaktik ett förhållandevis ungt forskningsfält och 

behandlar undervisningens och inlärningens teori och praktiska överväganden. Ordet didaktik 

kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ”undervisa”. Det handlar om att analysera och 

förstå de olika faktorer som påverkar undervisningen och lärandet. Denna analys man gör utgår från 

didaktiska grundfrågor, vilka är vad individen ska lära sig, hur individen ska lära sig detta, och varför 

individen ska lära sig det.  Undervisningen innehåller dimensioner vilka svarar för undervisningen 

syfte, innehåll och metoder. Syftet är varför eleven ska lära sig innehållet, varpå innehållet motsvarar 

vad eleven ska lära. Undervisningen kräver således metoder för hur eleven ska lära sig detta, vilket 

utgör den tredje dimensionen (Lindström, Pennlert, 2006:27). Den didaktiska triangeln innehåller de 

tre viktigaste aktörerna i pedagogisk verksamhet och är de aktörer som ryms under syfte, innehåll och 

metod. Triangeln består av tre hörn: Lärare, innehåll och elev, och förhållandet där emellan är hur 

läraren planerar innehållet samt hur innehållet introduceras och genomförs och elevernas erfarenhet av 

lärandet. Relationen mellan lärarens tal om medmänsklighet och hur de talar om hur 

medmänskligheten blir till undervisningsinnehåll är den del av didaktiken vi undersöker. Teorierna är 

verktyg till läraren för att få hjälp med att reflektera och kritiskt granska sin undervisning. Genom 

dessa didaktiska grundfrågor får läraren även hjälp att strukturera sin undervisning och tolka 

skolverksamheten. I vår uppsats kommer alltså de didaktiska grundfrågorna varför och hur tillämpas 

för att diskutera undervisning om medmänsklighet. 
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2.2 Värdegrund i Lgr 11 

I den här studien används värdegrundsarbete som en praktisk tillämpning till begreppet värdegrund. 

Med andra ord är värdegrund en teoretisk beskrivning om ett visst förhållningssätt, medan 

värdegrundsarbete är hur synen och förhållningssättet gestaltas i praktiken. 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är strukturerat i olika 

avsnitt som utgör olika delar av vad skolan har för ansvar att förmedla till eleverna. Första kapitlet i 

läroplanen handlar om värdegrund, och hur skolan ska förmedla och utveckla kunskaper och värden 

för eleverna. Kapitlet om värdegrund är uppdelat i flera delområden som skolväsendet ska gestalta, 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket, 2011:7). I skolans 

värdegrund och uppdrag står det under rubriken ”förståelse och medmänsklighet” (ibid:7) även att 

skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Med hänsyn till att 

begreppet medmänsklighet endast finns med som en rubrik i läroplanen, men därefter inte nämns mer, 

ser vid det som ett motiv att undersöka hur lärarna förstår begreppet och hur deras process går till för 

att definiera och begripliggöra begreppet för dem själva. Skolväsendet ska vila på demokratins grund, 

och syftar till att eleverna ska inhämta kunskaper och värden (ibid:7). Eftersom skolan inte är en plats 

fri från motsättningar kan människor bli oeniga om vilka värden som är “rätt” respektive “fel” 

(Thornberg, 2008:4). I den aktuella läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 

följer texten under ”förståelse och medmänsklighet” 

  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten (…) Medvetenhet om det egna och delaktighet i 

det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 

där (Skolverket, 2011:7). 

 

I Values and values eduacation in schools (1996) skriver författaren Halstead om värden och menar 

att många grupper i samhället har ett legitimt anspråk på en andel i utbildningsprocessen och en 

mångfald av värden. 

  

Many groups within society have a legitimate claim to a stake in the educational process - parents, 

employers, politicians, local communities, leaders of industry and taxpayers, as well as teachers and 

children themselves - and within each of these groups there is a wide diversity of political, social, 

economic, religious, ideological and cultural values. The expectations of interested parties are thus 
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often in conflict, and schools sometimes become the battleground where groups with different value 

priorities vie for influence and domination (Halstead, 1996:3) 

  

I skolan möts barn, där de formas och utvecklas, där elever med olika bakgrund, intressen och 

värderingar befinner sig på en mötesplats. I det ovannämnda citatet skriver författarna om att värden 

är sociala konstruktioner, vilka kan förändras och motsättas. I skolan samlas dessa värderingar och 

utgör en viktig komponent i att få alla enas om en gemensam värdegrund. I Skolverkets stödmaterial 

om inspiration till att arbeta med värdegrund framkommer det att det är av stor vikt att möta 

värderingar och att tydligt organisera arbetet kring värdegrund.  De skriver om skolan som en plats 

som inte är fri från motsättningar, men att värdegrundsarbetet behöver organiseras så man kan lära sig 

av dessa och använda dem (Skolverket, 2013:10). Således lyfts didaktikens hur-fråga: hur 

värdegrundsarbetet genomförs och organiseras för att mynna ut i bästa måluppfyllelsen. Skolverkets 

stödmaterial om hur arbetet bör organiseras för att på bästa vis bemöta motsättningar inom 

skolväsendet blir en viktig infallsvinkel för denna studie. 

  

Thornberg (2008) beskriver i sin intervjustudie om att värden representerar skäl, föreställningar, 

övertygelser eller dygder som vägleder människors handlingar. Han skriver om Luckmann som menar 

att värden liksom normer, kunskaper, idéer och vanor är sociala konstruktioner som därmed förändras. 

Värden och värderingar betraktas enligt Thornberg synonymt som idéer om vad som är gott, önskvärt 

eller eftersträvansvärt respektive dåligt, icke-önskvärt eller avskyvärt som socialt och personligt 

konstruerade (ibid:3). Vidare skriver Thornberg att “individer kan vara oeniga med varandra om 

sociala praktikers innebörder och om normer och värden som reglerar dessa praktiker”. Han menar att 

man kan utveckla kritik mot dessa och till och med att försöka förändra dem genom sociala 

interaktioner så som språk och hur människor tolkar och upplever värden (Thornberg 2008:4).  

 

Thornberg (2008) skriver att begreppet värdegrund i sig enligt många lärare och elever anses rymma 

innebörder av såväl ordningsregler som existentiella frågor. Det förstärks i Frånberg (2006) som 

skriver att begreppet värdegrund, utifrån lärarutbildarna inte omfattas av en enhetlig definition av 

begreppet. Det tolkas på olika sätt, något som också sätter sina spår i de sätt som värdegrunden 

levandegörs i den konkreta undervisningen (Frånberg, 2006:125). Av både lärare och lärarstudenter 

anses värdegrund som ett relativt diffust begrepp, vilket Frånberg (2006) skriver vidare om. 

Thornberg hänvisar fortsättningsvis till Lawson och Edmun från 2001, vilka menar att det är de egna 

personliga utgångspunkterna, idéer och värden som har stor del av inflytandet i lärarens undervisning 

(Thornberg, 2008:25). 
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2.3 Medmänsklighet 

Medmänsklighet är ett vitt begrepp och studier av begreppet finner vi främst inom psykologifältet. 

Via Uppsala Universitets databas Education Source (EBSCO host) har vi funnit en internationell 

rapport från professor Lazarus som berör medmänsklighet, dock utifrån psykologisk forskning och 

utan utbildningsfokus. Därefter har vi i en tidskrift om forskning funnit en professor i psykologi som 

genomfört en undersökning om medmänsklighet och empati. Inom utbildningsforskning lyser dock 

studier av begreppet medmänsklighet med sin frånvaro. 

 

Professor Tania Singer är psykolog och neuroforskare som har en insyn i begreppsfrågan om 

medmänsklighet. Hon menar att empati handlar om compassion, det vill säga medkänsla. Singer 

kallar en del i empatin för förfinad empati (compassion), vilket snarare innebär omsorg om en annan 

människa och inget medlidande. Empati innebär således att man ska känna medlidande för en annan 

människa, medan medkänsla snarare handlar om omsorg för andra människor (Lagerström, Anna: 

2014). För att exemplifiera innebörden av detta kan man säga att empati innebär delade känslor, det 

vill säga att man känner samma sak i samma situation, medan medkänsla handlar om omsorg och se 

andras bästa för ögonen. Richard Lazarus (1991) skriver i sin bok Emotion and adaptation att ordet 

empati i sin innebörd inte är en enkel definition. Han menar att ordet empati är influerat av kultur och 

begränsat av generationer och anses ibland ha en godtycklig innebörd. Det används av många och 

betyder olika genom att ordet, inom olika kulturer och generationer, anses betyda och tolkas olika 

(Lazarus, 1991:288).  

  

Empathy is regarded as sharing another’s feelings by placing oneself psychologically in that persons’ 

circumstance (Lazarus 1991: 287). 

  

Innebörden av ordet kan innebära svårighet om man ska utgå från dessa betydelser. Om någon känner 

smärta, kan upplevelsen för en annan person vara sorg eller olycka tillägger Lazarus. Empati kan 

därmed inte endast utgöra en känsla, utan en varierad emotionell reaktion på en annan människas 

upplevelse. Det innebär således att man snarare kan ha omsorg för en annan människa och att bry sig, 

men inte nödvändigtvis känna samma sak. Lazarus menar också att medmänsklighet handlar om 

medkänsla. (ibid: 289).  

 

I vår studie knyter även medmänsklighet an till begreppet fostran. Utbildning och fostran anses inom 

skolan handla om en fråga att överföra och utveckla kulturarv så som värden, traditioner och 

kunskaper (Skolverket, 2011:9). Således menar vi att medmänsklighet och därmed fostran anknyter 

till utbildningsvetenskap som rör detta. Bergdahl ser relationen som så att lärarens uppdrag utöver att 

undervisa och förmedla kunskap ska fostra eleverna till gemensamma värden (Bergdahl, 2006:17). I 
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läroplanerna som kom i början av 1990-talet, kom värdegrundsarbetet att betecknas som skolans 

fostranspraktik. Enligt Thornberg handlar det således om att skolan ska förmedla och gestalta och med 

eleverna förankra den värdegrund som formuleras i läroplanen. Därmed innebär förmedlandet att 

stärka de demokratiska värdena hos eleverna (Thornberg, 2006:35). Utifrån den forskning vi tittat 

finns det ingen tydligt definition av såväl värdegrund eller medmänsklighet. Medmänsklighet anges 

endast som en rubrik i läroplanen, och värdegrund anses vara brett och kan tolkas på så många olika 

sätt. Enligt Thornberg tenderar det snarare blir lärarnas personliga åsikter som kommer att påverka 

undervisningen. I läroplanen framskrivs det endast att skolan ska främja eleverna att utveckla 

förståelse för andra människor, men begreppet medmänsklighet behöver nyanseras och definieras. 

Psykologerna och forskarna Lazarus och Singer menar på att det som många menar är empati, inte ska 

ses synonymt med ordet medkänsla. Att medmänsklighet i läroplanen endast finns med som ett 

begrepp i en rubrik, och hur lärare förstår begreppet är en viktig del i att undersöka hur 

undervisningens måluppfyllelse skildras av det. Medkänsla är det ord som ligger närmast ordet 

medmänsklighet och det utgör därmed att medmänsklighet inte heller kan ses synonymt med empati. 

Det råder en viss begreppsförvirring kring ordet, men utifrån den litteratur vi tagit i beaktning för 

studien handlar medkänsla, det vill säga medmänsklighet, att ha omsorg för andra människor och inte 

att känna medlidande för andra.   

 

I en studie från Skolverket (2000) En fördjupad studie om värdegrunden: om möten, relationer och 

samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena, gjordes en fördjupad analys 

för att se hur bland annat grundskolor arbetar med värdegrunden. Studien tar fasta på hur skolor med 

hög andel elever med utländsk bakgrund arbetar med att försöka ta tillvara på mångkulturen i klassen, 

främst genom att eleverna får berätta om sina olika kulturer. Å andra sidan uppvisar studien att de 

skolor där mångkulturen inte förekommer, har svårare att få in arbetet med mångkultur i det 

vardagliga arbetet eftersom det inte sker lika naturligt i elevernas vardag.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter – ett sociokulturellt 

perspektiv 

Vi ämnar i denna studie, att diskutera hur lärarna uppger att de arbetar med medmänsklighet i relation 

till respondenternas svar hur de upplever och uppger att de arbetar.  

 

Vygotskij talade om att individen utvecklas i samspel med andra, och att utvecklingen hos individen 

är beroende av omgivningen (Hwang, Nilsson, 2011:66). Utifrån olika individer som möts och 

utvecklats i olika omgivningar, väljer vi att diskutera hur medmänsklighet yttrar sig skolpraktiken 
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utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär det lärandet som startar vid sociala aktiviteter med 

andra (Säljö, 2000:11ff). Lev Vygotskij ansåg även att barn ingår i ett socialt och kulturellt 

sammanhang och att barnets utveckling är beroende av den kulturella situation barnet växer upp i. 

Vygotskij menar, precis som Thornberg, att det är på detta sätt som ett barn utvecklar förståelse för 

andras perspektiv. Han byggde upp vad som kommit att kallas för den kulturhistoriska skolan och 

menade att barns samspel med andra är viktigt för att få ta del av andras perspektiv (Hwang, Nilsson, 

2011:66ff). Utvecklingen ska ses som ett resultat av barnets sociala samspel med såväl lärare, 

vårdnadshavare och syskon och är således beroende av den kulturella situationen och miljön. För att 

hantera problem och tolka sin omgivning utvecklar barnet psykologiska verktyg i form av språk. 

Språk och kulturella sammanhang utgör därmed grundpelare för barnets kognitiva utveckling 

(ibid:67) Språk och kulturella sammanhang blir således viktiga begrepp som vi vill belysa i 

föreliggande studie. 

 

Ett sätt att förklara hur människor lär och ett sätt att betrakta kunskap kan man se utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. 

 

 

Ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande, är (…) att människor handlar inom 

ramen för praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt samspel med andra (Säljö, 

2000:104).  

 

Säljö skriver om lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv och anser att man ska betrakta 

lärandet som en större och övergripande kunskap som återskapas i ett samhälle. Man behöver se att 

lärandet inte är begränsat till enstaka miljöer, (exempelvis skola och utbildning) utan snarare ha 

insikter om att de färdigheter vi behöver även förvärvas i andra sammanhang: bland familj, bland 

vänner, föreningar och på arbetsplatser. Dessa miljöer är inte i huvudsak till för att förmedla 

kunskaper, men lärande sker genom interaktion mellan människor (Säljö, 2000:12) Säljö menar att 

vardagliga praktiker av kommunikativa och fysiska aktiviteter som samhället utgör också innehåller 

en pedagogik där människor lär. Fortsättningen av lärande är således en aspekt av mänsklig 

verksamhet, där kunskaper förvärvas och förs vidare. Lärande handlar enligt Säljö om vad individer 

och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden (ibid:13).  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet skriver Säljö att lärdom behöver ses utifrån de sätt vi lär och 

tar del av kunskaper och menar att de är beroende av de kulturella omständigheter vi lever i. Sättet på 

vilket barnet kommer i kontakt med kunskaper och färdigheter skiljer sig åt. Lärandet kan ske i olika 

former och socialisationer, uppdelat inom det sociokulturella perspektivet i primära och sekundära 

socialisationer. Den primära socialisationen äger rum i mindre gemenskap, exempelvis familjen. Här 
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förmedlas livets mest grundläggande och viktigaste kunskaper och färdigheter; språk, regler för social 

samspel, hänsynstagande och insikter. I hemmet och i familjen är pedagogiken osynlig. Sekundära 

socialisationen är det som sker i skola, där villkoren för lärande är annorlunda, men där pedagogiken 

är ytterst påtaglig. Vygotskij var en förespråkare av det sociokulturella perspektivet och menade att 

barn ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang och att dess utveckling är beroende av den 

kulturella situation som det växer upp i (Säljö, 2000:14, 40, Hwang, Nilsson, 2011:66), det vill säga 

såväl primär som sekundär socialisation. I en socialisation som dessa, kan värderingar och idéer se 

olika ut, vilket genererar i att uppfattningar kan vara olika. Säljö menar att kultur innebär den 

uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som förvärvas genom interaktion med 

omgivningen (Säljö, 2000:29). En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv lärande och 

handlande är intresset för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 

resurser, där fokus hamnar på samspelet mellan kollektiv och individ (ibid:18). I föreliggande studie 

behandlar vi bland annat medmänsklighetsbegreppet, ett begrepp som i psykologisk forskning visar 

sig vara att interagera med andra människor och på så sätt lära sig av andra. När Lgr11 skriver fram 

medmänsklighet görs det i termer så som ”förståelse för andra och förmåga till inlevelse”. Hur lärarna 

anser att de talar om medmänsklighet och hur de anser att den kommer till uttryck i sin undervisning i 

relation till detta, är vad vi vill undersöka i studien.  

 

Genom interaktion mellan individer krävs vad som inom sociokulturellt perspektiv kallas verktyg 

eller redskap. Redskap syftar till de resurser som vi har tillgång till och använder när vi förstår vår 

omvärld och agerar i den. Språket, det vill säga kommunikation, är en sådan typ av resurs som 

används i lärandet, såväl i utbildning som i vardag. Det är genom kommunikation som sociokulturella 

resurser skapas och förs vidare (Säljö, 2000:20ff). Genom språket har människor också en unik 

förmåga att dela erfarenheter med varandra vilket gör att vårt lärande inte är styrt av insikter eller 

begränsat till vad vi själva funnit i vår personliga, fysiska kontakt med världen. Tillsammans med 

språket formas de sociala och kulturella erfarenheterna av de sätt vi människor beter oss, tänker, 

kommunicerar och uppfattar verkligheten (ibid:34,35). 

 

Med hänsyn ur det sociokulturella perspektivet kommer vi fortsättningsvis belysa några centrala 

begrepp som vi tagit fasta på, och använda för den kommande analysen. Att människor handlar inom 

ramen för kulturella sammanhang som Säljö skriver om, är intressant att analysera utifrån det faktum 

att begreppet kulturella sammanhang kan vara komplext i ett samhälle där det finns många olika 

kulturella sammanhang på såväl arbetsplatser som skolor. Det är också viktigt eftersom barn utvecklas 

i de kulturella situationer de omges av, vilka kan skilja sig åt mellan elevernas hem och skolor, samt 

inom elevgruppen. Även interaktion och språk är centrala begrepp i detta teoriavsnitt som vi 

presenterat. Språket svarar på vilka redskap som vi finner att lärarna har när de undervisar och hur de 

talar om syftet med att undervisa om medmänsklighet. Interaktionen är lärarnas syn på lärande för att 
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diskutera huruvida lärarna har ett sociokulturellt perspektiv i sin undervisning. Slutligen tar denna 

studie också hänsyn till att samma företeelse kan förstås på olika sätt vilket vi också vill lyfta fram 

som en viktig infallsvinkel i undervisningssammanhang som också är beroende av och/eller påverkas 

av de kulturella sammanhangen. 

  

4. Metod 

Arbetsfördelningen mellan oss författare under föreliggande studie har varit jämnt fördelad. Vi har 

delat upp läsning av litteratur och tidigare forskning, och sedan delat med oss om vad vi läst. Vi har 

även använt oss av panelintervjuer, vilket innebär att det är flera intervjuare. Båda var delaktiga under 

intervjuerna där en av oss (Nicole) intervjuade och den andra (Josefin) observerade och 

dokumenterade samt ledde diskussionen kring de följdfrågor som intervjun mynnade ut i. Under 

transkriberingen gjorde vi tillsammans en sammanställning av respondenternas svar. Sedan 

analyserade vi materialet från intervjuerna, det vill säga de inspelningar vi gjorde samt anteckningar. 

Vidare har vi arbetat tillsammans med diskussion, slutsats och övrigt arbete. 

 

4.1 Val av metod 

I följande studie använder vi en kvalitativ forskningsmetod, genom forskningsintervjuer. Då vår 

studie tar avstamp i forskningsresultat som pekar på att lärare uppfattar detta med värdegrundsarbete 

som diffust är vi främst intresserade av att undersöka hur lärare talar om medmänsklighet som 

undervisningsinnehåll. Således begränsar vi oss till att intervjua lärare och väljer att inte göra 

observationer av lärarens praktiserande i klassrummet. Viktigt att poängtera är att vi är väl medvetna 

om att tala om sin undervisning och att genomföra den ofta är två helt skilda saker beroende på 

undervisningspraktikens komplexa verklighet. Trost (1997:24) skriver att intervjun bland annat går ut 

på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har och hur den 

intervjuades föreställningsvärld ser ut.  Genom att samtala och prata om de tankar och känslor som 

respondenten har eller får upp under samtalet, anses en intervju mer lämplig för studien, än 

exempelvis en observation. Vid en observation kan vi endast se hur läraren agerar, men inte höra hens 

reflektioner och tankar kring sina val. Genom en intervju är intentionen att nå respondentens 

föreställningsvärld, vilket är intressant att analysera vidare kring i studiens resultat och analys. I 

studien besöker vi  tre skolor där vi intervjuar en lärare på respektive skola som undervisar elever på 

lågstadiet. Under semistrukturerade intervjuer kan det förekomma att uppföljningsfrågor ställs vid 

svar som bedöms viktiga (Bryman, 2008:206). Kvale (2014) understryker att intervjuer är ett effektivt 
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sätt för både intervjuaren och intervjupersonen att konstruera kunskap om människors erfarenheter 

och beteenden.  

 

Vi strukturerade våra intervjufrågor utifrån rubriker vi delat in vår intervjuguide i, dessa rubriker är 

bakgrund, värdegrund i läroplanen, medmänsklighet och värden och värdegrund i klassrummet. Trost 

(1997:47) menar att även fast man utgår från en semistrukturerad intervju och frågorna inte behöver 

ställas i någon ordning är det skönt att ha dessa rubriker att utgå från och falla tillbaka på. Enligt både 

Bryman (2008), Kvale (2014) och Trost (1997), finns den en mängd olika typer av intervjuer. Tanken 

med att använda panelintervjuer är att flera personer ska kunna uppfatta vad som sägs av den 

intervjuade (Kylén, 2004:23,24). Detta har varit till fördel för oss eftersom vi intervjuare inte alltid 

uppfattar saker på samma sätt och därför kan det ställas bra följdfrågor den andra personen inte tänkt 

på. En annan fördel med att använda sig av panelintervjuer har varit att man kunnat diskutera 

intervjuerna i efterhand. Kylén skriver att man under en panelintervju har en huvudintervjuare och en 

som för anteckningar om samtalet, uttryck och kroppsspråk. Detta har tagits hänsyn till under vår 

studie. Bryman (2008) menar även att om olika personer intervjuar kan svaren skilja bara på frågans 

tonläge. Därför har vi alltid haft samma författare av studien som huvudintervjuare, för att få 

intervjuerna så lika som möjligt för att därmed också göra studien med reliabel. Under våra 

semistrukturerade intervjuer har vi utgått från intervjuguide. 

  

Trost (1997) poängterar även hur viktigt det är med val av intervjuplats. Atmosfären ska vara så 

ostörd som möjligt och viktigt är att den intervjuade personen känner sig trygg i miljön. Detta för att 

den intervjuade ska känna att den kan tala ostört och fritt om erfarenheter och känslor (Trost 

1997:43,44). Vi har under våra intervjuer suttit i klassrum. Det är en miljö våra respondenter själva 

valt att sitta i och det kan finnas många anledningar till det. Vi tolkar det precis som Trost (1997) att 

våra respondenter valt denna atmosfär för att de känner sig trygga i miljön och kan tala ostört då 

eleverna slutat för dagen. Ett sätt att underlätta sitt arbete på är att spela in intervjuerna antingen en 

ljudinspelning eller en videoinspelning (Kylén, 2004:40). I denna undersökning har ljudinspelning 

använts. En fördel med detta är att man i efterhand kan gå tillbaka och lyssna på intervjun igen, om 

vad som sagt och vilket tonläge som används. Man kan även engagera och koncentrera sig mer på vad 

den intervjuade svarar, då man inte behöver ta lika mycket anteckningar (Trost, 1997:50). Eftersom 

vår studie handlar om hur lärare i lågstadiet talar om syftet med att undervisa om medmänsklighet, är 

intervjun metoden i enlighet med uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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4.2 Urval 

I vårt urval har vi styrts av frågor om vad som påverkar undervisnings- och lärandeinnehåll gällande 

medmänsklighet. Vilka faktorer som inverkar på innehållet så som lärare, undervisningsmaterial, 

elevgrupp och skolans geografiska placering. Studien fokuserar på lärarnas tal om hur de ser på syftet 

med att undervisa om medmänsklighet och hur de uppger att de undervisar om medmänsklighet. 

Vidare har vi valt tre skolor med olika geografiska placeringar för att också se om det ger 

konsekvenser för elevgruppens sammansättning. Trots att vi intervjuar lärare kan vi uttala oss om 

skolans geografiska placering och elevgruppens sammansättning och undersöka hur dessa faktorer 

märks i hur lärare talar om sin undervisning om medmänsklighet. Således avgränsas denna studie till 

att undersöka hur lärare talar om hur de definierar och undervisar om medmänsklighet. Därmed 

värderar vi inte olika sätt att prata om medmänsklighet utan uppsatsens huvudsyfte är att undersöka 

hur lärarna uppger att de undervisar om medmänsklighet. Genom att undersöka hur lärarna motiverar 

undervisning om medmänsklighet och hur de uppger att de genomför sådant undervisningsinnehåll 

bidrar uppsatsen med didaktisk kunskap om värdegrundsarbete i skolpraktiker.  

 

Undersökningen genomfördes i tre kommuner i Mellansverige, vilken är baserad på tre intervjuade 

lärare från tre olika skolor. Detta för att få en större spridning i materialinsamlingen och för att få en 

uppfattning om eventuella skillnader som rör sig mellan skolorna. Deltagarna är utvalda enligt 

kriteriet att de alla är undervisande och utbildade lärare för lågstadiet och har genom intresse för 

intervjun ställt upp för att delta i denna studie. Vi tog själva kontakt med lärarna, och valde därmed 

undervisande lärare som vi sedan innan har en relation till, ett så kallat bekvämlighetsurval. Vårt val 

av att intervjua tre lärare beror dels på att uppsatskursen inte möjliggör många fler, men också på att 

valet av ett fåtal intervjuer har inneburit att vi lagt mer tid till förarbete, längre tid till intervju samt en 

mer ingående analys av intervjuerna (Kvale: 1997). Det finns också problem med intervjuer enligt 

Bell. Hon menar att intervjuer kan ta lång tid, men under kortare projekt är det därför lämpligare att 

välja ett fåtal intervjuer vilka är möjliga att göra längre och därmed få ett mer rikt material att 

analysera. (Bell, 2006:158ff). Trost (1997) nämner att man inom kvalitativa studier vill ha en så stor 

variation som möjligt inom urvalet, vilket vi ville ta hänsyn till för att eventuellt kunna framställa 

olika synsätt. Med fler respondenter på skolorna, genom att intervjua två lärare på samma skola, hade 

utfallet av svaren kunnat ge oss mer data att analysera och därmed fått större variation i svaren. Hade 

denna studie gjorts vid en annan tidpunkt eller av andra människor skulle resultatet förmodligen se 

annorlunda ut, och detta hade påverkat studiens reliabilitet vilket innebär hur pass tillförlitlig något är, 

alltså om resultaten från en undersökning skulle bli desamma om undersökningen genomfördes på 

nytt eller om det påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga premisser. Det hade också påverkat 

studiens validitet, vilket går ut på att bedöma om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller inte (Bryman, 2008:161).  
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4.2.1 Presentation av undersökningsgrupp 

Utifrån de forskningsetiska principerna, är deltagarnas svar i studien konfidentiella, och de tre 

intervjuade personerna och skolorna har därmed fått fiktiva namn för att de inte ska kunna identifieras 

(Bell, 2006:57). Vår första respondent är Ylva.  Hon är utbildad förskollärare, vidareutbildning inom 

lärarlyftet och läst kompletterande kurser för legitimation att undervisa i lågstadiet och undervisar nu i 

årskurs 3. Ylvas skola är för nuvarande en F-6 skola men utvecklas till en skola som inkluderar elever 

från förskoleklass till årskurs nio. Vår andra respondent är Sara och hon är utbildad förskollärare och 

idrottslärare i årskurserna 1-3. Sara undervisar i en förskoleklass. Skolan Sara arbetar på består av 170 

elever från förskoleklass till årskurs 6.  Saras skola består av en homogen grupp där många elever har 

annan etnisk bakgrund, medan Ylvas skola har en sammansättning elever som är mer blandad vad 

gäller etnisk bakgrund. Karin arbetar på en byskola med årskurser från förskoleklass till årskurs fem, 

bestående av 80 elever. Skolan har en relativt homogen grupp, med elever födda i Sverige, men där 

familjeförhållandena skiljer sig 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

Samhället och medborgare har inom forskning ett berättigat krav på att forskning bedrivs enligt hög 

kvalitet och inriktad på väsentliga frågor. Detta kallas för forskningskrav, vilket innebär att kunskaper 

som redan finns tillgängliga ska utvecklas och fördjupas samt att metoder ska förbättras. Samhällets 

medlemmar har dessutom krav på skydd mot insyn av exempelvis livsförhållanden. Kravet detta berör 

kallas för individskyddskravet och innebär också att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002:5). I studien vi arbetat med har dessa 

krav tagits i beaktning och framskrivits i medgivandeblanketten (se bilaga 10.2) men också 

informerats muntligt till våra deltagare.  

 

Individskyddskravet är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden och 

innehåller fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det första, Informationskravet, innebär att forskaren skall informera om forskningens 

aktuella syfte, och respondenternas/deltagarnas uppgift i studien. I denna del av kravet ska det också 

ingå att deltagandet är frivilligt och att det när som helst under studien är frivilligt att säga upp sin 

medverkan. Detta är någonting som framskrivits i medgivandeblanketten (se bilaga 10.2) Ett annat 

huvudkrav är samtyckeskravet. Det innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan och ska godkänna exempelvis inspelningar, eller omyndiga personers 

deltagande i studien. Konfidentialitetskravet är ytterligare en del inom individskyddskravet. Det 

behandlar de personer som deltar i studien att ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem vilket vi också 
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framskrivit i medgivandeblanketten. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som är insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:5ff) 

 

5. Resultat 

I föreliggande del av uppsatsen tar vi upp de resultat vi fått fram av våra semistrukturerade intervjuer. 

Våra respondenter är Ylva, Sara och Karin som alla tre arbetar som lågstadielärare på skolor i 

Mellansverige. I vår resultatdel har vi främst inspirerats av de didaktiska varför- och hur frågorna, 

vilka redogjorts för i avsnitt 2.3. I den här delen redovisas vad lärarna svarat på våra frågor med 

utgångspunkt ur våra frågeställningar. Dessa frågeställningar utgår från kategorier som berör 

didaktiska frågan varför: vilken inkluderar syftet med undervisningsinnehållet. Denna besvarar 

således frågeställning 1, samt hur: vilken vi delat in i organisation, metoder och arbetsmaterial och 

besvarar därmed frågeställning 2. I resultatet har vi sammanställt respondenternas svar under 

kategorierna med frågeställning ett som redogörs för först, följt av frågeställning två. Alla rubriker 

redogör inte för alla lärares svar, utan vi har valt att redogöra för de vi anser mest relevanta för 

studiens syfte och som kan generera i en givande analys. Nedan följer citat från intervjuer, där I1 är 

intervjuare 1 (Nicole), som höll merparten av intervjun, Y är vår första respondent Ylva, S är Sara och 

K är Karin. Tecknet (…) som finns med under delar av transkriberingar i studien, betyder att 

respondenten inte får fram sina ord, velar, stammar eller tänker. Tecknet förekommer även i citat från 

litteratur vi använt i denna studie, som i det avseendet innebär att vi valt bort delar från meningen som 

inte utgör relevans. 

5.1 Hur talar lärare om syftet med att undervisa om 

medmänsklighet? 

Under denna rubrik, som motsvarar första frågeställningen för studien ämnar vi att redogöra för det 

resultat som framkommit i intervjuerna med lärarna. Här berörs de svar som handlar om definition om 

medmänsklighet, syftet med att undervisa om medmänsklighet och målet med undervisningen  

5.1.1 Lärares syn på värdegrund  

Utifrån Ylvas syn på värdegrund menar hon att man inte ska “väcka den björn som sover” och därmed 

inte dra upp problematik om den inte finns där. 

  

I1: Vad innebär värdegrundsarbetet för dig? 

Y: “Det innebär att ha en bra grogrund och stå på för barnen” (...) om man inte har viss problematik, så 

ska man inte heller kanske dra upp de (...) i förhållanden, då blir det fel. Vi försöker ha en bra grogrund 
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och kolla på det som är forskningsbaserat.(...) Däremot tror jag det är bra att ha det schemalagt. Vi 

kallar det klassmöte och har det varannan vecka, men vid behov kan man ju ha det en hel vecka. (...) 

5.1.2 Varför anser lärare att skolan ska främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse? 

I intervjun ställde vi frågan om hur lärarna ser på citatet “Skolan ska främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse” och varför de anser att eleverna ska lära sig det. Ylva svarade 

att det ska genomsyra allt i skolan, och tillägger att: 

  

Y: alla är olika och har olika behov som kan innebära såväl skolarbeten men även i allmänhet. Man kan 

ha olika krav på många i klassen och det finns olika mål för varje individ i klassen som man ska ha rätt 

till utan att bli kränkt. 

  

Sara anser att under värdegrundsarbete i skolan ska eleverna får lära sig att sätta sig in i en annan 

människas situation, att acceptera andra. Hon menar att värdegrundsarbetet hjälper eleverna att skapa 

en förståelse för att vi alla är olika. I den klass Sara undervisar i, får eleverna kännedom kring att leva 

sig in i andra människors vardag, och det är också hennes svar på varför det är viktigt att eleverna lär 

sig det. Hon exemplifierar händelser då eleverna lär varandra nya språk eller berättar historier från 

deras uppväxt, vilka kan skilja sig åt mellan majoriteten av eleverna i klassen. Karin tycker att 

eleverna ska lära sig om förståelse för andra och förmåga till inlevelse för att kunna bli goda 

medborgare och för att skapa förståelse för människors olikheter. Om eleverna inte har med sig den 

kunskapen anser hon att man inte kan fungera i ett klassrum, samhälle eller arbetsplats. 

5.1.3 Definition av medmänsklighet  

Begreppet medmänsklighet definierar Karin som att visa hänsyn och respekt för andra människor och 

att bry sig om andra. Saras definition av begreppet anser hon innebär att alla människor är olika, och 

att man ska ha en förståelse för varandra och hjälpa och stötta varandra när det behövs. För Ylva 

innebär definitionen av begreppet medmänsklighet att man måste se till individen, att man måste göra 

olika för olika barn och acceptera att alla är olika.  

5.1.4 Begreppets framväxt hos respondenterna 

Uppfattningen om begreppets framväxt för Ylva, grundar sig i hennes erfarenhet och har ändrats med 

tiden och hon menar att det är många aspekter som kan lyftas fram i begreppet. Hur Saras uppfattning 

kring detta begrepp vuxit fram säger hon började under hennes uppfostran i hemmet som liten. 

Därefter har det vuxit fram och formats under hela livet genom familj, släkt, skola och kamrater. 

Karin känner att hon inte fått sin uppfattning kring begreppet från tidigare utbildning, utan den har 

snarare vuxit fram genom hennes erfarenhet, bakgrund och uppfostran.  
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5.2 Lärares tal om hur medmänsklighet kommer till uttryck i 

skolpraktiken 

Denna del av resultatet redovisar svaren kopplat till frågeställning två och den didaktiska grundfrågan 

hur, berör frågan om lärarens tal kring genomförandet så som organisering, metoder och material. Vi 

har också samlat svar som berör frågan om vilka utmaningar lärarna ser med att arbeta med 

medmänsklighet. 

 

Sara tycker inte att det är svårt att få det att komma till uttryck i undervisningen. Hon menar att 

medmänsklighet faller naturligt i vardagen. Sara exemplifierar en situation som hon menar är 

medmänsklig. Det skulle exempelvis kunna vara om man frågar sin kamrat om hen vill ha hjälp med 

att skala sin potatis i skolmatsalen. Hon fortsätter sin utläggning med att alla elever har olika 

värderingar med sig från hemmet, och att de är uppfostrade på olika sätt. Dessa olikheter ser hon inte 

som något problem. Hon menar att det inte finns några rätt eller fel, men att man måste respektera 

andras åsikter även om man inte håller med. Däremot kommer medmänskligheten inte till uttryck lika 

tydligt för Sara, eftersom den snarare genomsyras hela tiden. Karin tycker inte heller det är svårt att 

undervisa om medmänsklighet eftersom det handlar om att visa hänsyn till andra och det tycker hon 

genomsyras i hennes undervisning och kommer till uttryck dagligen, men hon uttrycker sig däremot, 

att begreppet medmänsklighet inte är något hon använder i undervisningen, men hon önskar att hon 

gjorde det bättre. Hon anser att det är viktigt att eleverna får lära sig rätt ord. Ylva talar inte heller om 

begreppet medmänsklighet eller dess innebörd med eleverna, men hon anser att det ger uttryck i 

hennes undervisning. Exempelvis när eleverna får arbeta med samma uppgift men med olika verktyg, 

i form av till exempel iPads eller att skriva olika långa texter beroende på prestationer, krav och mål.  

5.2.1 Organisering 

Således strävar alla mot samma mål att slutföra uppgiften, samtidigt som det finns en omtanke om alla 

i klassen att få lära sig på det sätt som passar individen bäst. Ylva menar dock att frågor och 

diskussioner om hur man är mot andra kommer upp när problemet uppstår eller när det känns lägligt 

att samtala om det. Ylva nämnde inledningsvis att de har klassmöten varannan vecka, eller vid behov 

en hel vecka. Genom att individualisera sin undervisning och ge alla elever samma förutsättningar för 

att lära, men att lära sig på olika sätt når hon eleverna och därmed medmänskligheten dem emellan.  

Ylva berättar att eleverna ibland kan känna förtroende för henne om de exempelvis inte hunnit göra 

matematikläxan. Då kan de tillsammans komma fram till en lösning som fungerar bäst för eleverna. 

Hon anser att det är ett tydligt uttryck i hur medmänsklighet fungerar i praktiken mellan henne och 

eleverna. Hon menar att när lärare ser och lyfter fram olikheterna hos eleverna och tar dessa i 

beaktning i undervisningen, tycker hon att medmänskligheten blir som tydligast. 
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Medmänskligheten mellan Karin och eleverna blir påtaglig varje morgon, då hon börjar dagen med att 

ta alla elever i hand och uppmärksammar eleverna exempelvis vid deras nya skor eller nya frisyr. Hon 

menar på att eleverna, genom att bli sedda på det viset får känna sig stolta och unika. Medmänsklighet 

yttrar sig också genom att eleverna får säga snälla kommentarer till varandra, främst under en 

schemalagd timme som de kallar för “kompistimmen”, men påtalar även att eleverna är duktiga på att 

tala om sådant för sina kamrater även på raster och liknande. På så vis visar Karin och eleverna 

omsorg för andra människor och enligt hur Karin ser på begreppet medmänsklighet yttrar den sig i 

enighet med hur undervisningen är utformad. Även för Sara och Ylvas del handlar medmänsklighet 

om att ha omsorg för andra och att de uppger att det mer eller mindre kommer till uttryck i 

undervisningen och mellan eleverna och läraren.  

5.2.2 Material och metoder för att undervisa om medmänsklighet  

Vi uppmanade Karin och de andra respondenterna att tänka fritt kring vilka verktyg de anser är 

centrala för att kunna undervisa om medmänsklighet, det vill säga vilka förmågor, kompetenser och 

skickligheter de anser är viktiga. 

 

Verktyget för att hantera medmänsklighet i praktiken tycker Karin ligger i att vara en god ledare, och 

att vara strukturerad och tydlig. Beträffande värdegrundsarbetet för Karin, menar hon att det handlar 

om hur man är som lärare, och säger att hon försöker vara en god förebild genom att lyssna på sina 

elever, hålla sig lugn och använda en god ton. Hon har läst kurser i SET (social emotionell träning), 

läst artiklar och hämtat material från EQ-verkstaden som funnits tillgängliga på hennes tidigare 

arbetsplats. Utöver detta kommer hon på eget material, kollar på filmer om värdegrund och leker lekar 

inom området som mynnar ut i diskussioner som utgår från elevernas verklighet. För det mesta utgår 

hon från egna erfarenheter när hon lär ut, men förankrar sin undervisning på viss forskning. För att 

kunna prata om medmänsklighet i klassrummet och undervisa om det anser Karin att det krävs 

tålamod, gott lyssnande, att vara konsekvent och lugn. Hon tycker det är viktigt att upprepa och 

repetera det man gjort och menar att man inte får vara för snabb i sitt sätt att lära ut och gå vidare i 

tron om att alla eleverna förstått. 

 

Skolan Sara arbetar på använder sig av ordet STARK när det pratar om värdegrundsarbete, vilket står 

för Samarbete, Tillit, Acceptans, Respekt och Kamratskap. Det är ett arbete där de under fem veckor 

tar upp en bokstav i taget och arbetar med ordets innebörd. Det utgör därmed ett tematiskt arbete som 

bedrivs i början av terminer eller under delar av terminer. Som en följdfråga på intervjun, vilka vi 

frågade alla respondenter, frågade vi vilka forskningsbaserade material de utgår ifrån när de bedriver 

undervisningen. Sara utgår från forskningsbaserat material i sin undervisning, men hon kunde hon inte 
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precisera en specifik metod, förutom STARK, huruvida den metoden är forskningsbaserad har vi 

författare inte någon klarhet om. 

 

Utifrån vår intervju med respondenten Ylva, har vi kunnat få ett resultat i studien som visar på att hon 

använder forskningsbaserat material när hon ska bedriva undervisning i värdegrund. Ylva säger att det 

är viktigt att utgå från forskningsbaserat material men också vara kritisk till dess innehåll. Hon 

nämner bland annat material från Skolverket som SET, Charlie och Friends och tillägger att alla har 

fått dålig kritik bland lärare. Ylva menar att man i allra största grad ska undvika personliga åsikter i 

sin undervisning, och därmed inte vara för personlig med eleverna. Hon anser att det ligger mer 

relevans i måluppfyllelse att diskutera elevernas prestationer snarare än deras förmåga till 

medmänsklighet exempelvis hur bra kompisar de är. Ylva arbetar däremot med något som de kallar 

för “veckans elev”, där de hyllar en elev varje vecka för dennes goda prestationer i såväl kamratskap 

som i skoluppgifter.  

 

5.2.3 Vilka utmaningar lärarna ser med att arbeta med medmänsklighet 

Denna del av uppsatsen tar upp huruvida lärarna anser sig ha rätt utbildning och “verktyg” för att tala 

om medmänsklighet med eleverna samt vilka utmaningar de ser med att undervisa om det.  

 

Karin påstår att den största utmaningen och problematiken är att alla är olika, även om man kan dra 

nytta av det. Karin betonar dock att elever med speciella diagnoser, exempelvis ADHD, blir en 

utmaning i hennes undervisning. Hon exemplifierar en elev i klassen där hon finner problematik kring 

att skapa medmänsklighet mellan eleven och kamraterna. Karin anser att det är viktigt att försöka 

involvera eleven i klassrummet, men uttrycker att man “lätt kan bli polis” och tillägger att elever med 

sådan typ av problematik som just ADHD, kan hamna snett med andra elever. Däremot tycker Karin 

det är viktigt att inkludera och samtala om alla människors olikheter, och har erfarenhet av att alla 

elever ofta är tillmötesgående och nyfikna på dessa olikheter. Vidare berättar hon utifrån sina 

upplevelser att elever med ADHD ofta vill ha det strukturerat. Skolan som Karin arbetar på kommer 

inför hösten få nya elever. Det är barn från ett asylboende och ska börja förskoleklass. Karin beskriver 

det som en utmaning att ta sig an och inkludera elever från annan etnisk bakgrund, då de elever som 

nu går på skolan kommer från generellt sätt lika bakgrund. Karin har därför inte någon erfarenhet av 

mångkultur på skolan. Eleverna är förväntansfyllda, eftersom Karin redan “sått lite frön” och pratat 

om vad denna skolstart kommer innebära för de nya barnen och hur eleverna på skolan ska arbeta för 

att ta emot dem. Karin berättar också om en utmaning som framförallt rör värderingar, där eleverna 

kommer från olika “klasstillhörigheter” (men betonar att hon gärna inte vill se att det finns 

klasskillnader i Sverige). Det har blivit mer påtagligt på den skolan hon numera arbetar på, som ligger 

beläget en bit utanför staden. Hon anser att eleverna hon har hand om i skolan, kommer från skilda 
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hem där familjer har olika uppfattningar och åsikter om att exempelvis lära och bilda sig och vad det 

innebär. Det uppstår värderingar hon tycker är en “hård nöt att knäcka”. Beträffande erfarenheten, 

svarar Karin att hon saknar kunskap i att hantera värderingskonflikter som kan uppstå, och önskar att 

hon fått gå en kurs för att ha mer kunskap kring hur man ska bemöta det. Däremot poängterar Karin 

att ledningen på skolorna är viktiga och anser att man bör ha en god relation till dem för att kunna 

diskutera frågor och få stöd.  

 

Det förekommer utmaningar i undervisningen även för Ylva, vilka hon generellt sätt anser ligga i att 

se varje individ. Med det menar hon att det är viktigt att se även “den grå massan”(som hon uttrycker 

det) och de elever som inte nått upp till “normen”, men att detta är svårt. Vidare ser hon en utmaning 

att berömma alla elever när det gör någonting bra. Att skilja på sak och person är någonting som Ylva 

tycker är viktigt och försöker arbeta med. Ylva tycker att det är för lite erfarenhet och bemötande med 

föräldrar i lärarutbildningen och hon känner inte att hon fått tillräcklig kunskap kring att hantera det. 

De svårigheter som kan uppstå mellan elev och lärare tycker Ylva är viktiga att se och viktiga att 

respektera, även om hon inte håller med. Hon tar ingen diskussion i affekt, men talar ut om konflikten 

en stund senare. Ylvas egen erfarenhet säger hon därmed är att jobba med föräldrar snarare än mot 

dem och en dialog och uppföljning mellan henne och föräldern är det viktigaste verktyget.  

 

Sara berättade att en liten del i utmaningen för eleverna är de som kommer från olika kulturer. Hon 

menar att de elever som är födda i Sverige har med sig mer gratis hemifrån. Det kan innebära såväl 

begrepp och ord, men att utmaningen snarare ligger i språket än i värderingar och normer. Saras 

kunskaper om medmänsklighet och hur hon använder det i klassrummet tycker hon är svårt att knyta 

an till hennes utbildningar. Saras verktyg för att bemöta svårigheter i hennes yrke säger hon är sin 

auktoritet och hennes personlighet. Hon uttrycker sig följande: 

 

S: Jag tänker att livet har lärt mig det jag kan, genom andra utbildningar, kollegor och arbetsplatser. 

Med erfarenhet och kunskap på annat håll har jag fått kännedom om att undervisa om medmänsklighet 

(…) Man behöver ha levt ett tag, man är aldrig fullärd. Läsa in dig på olika litteraturer (läroplanen) och 

sen behöver man också delta i olika diskussionsforum som blandar sig med andra. 

 

Hon menar att samhället utvecklas och man behöver vara med och utvecklas med det, och har man 

arbetat länge som lärare och är äldre, behöver man därmed läsa på om ny forskning för att kunna 

förmedla rätt kunskaper till eleverna.  
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6. Resultatanalys av lärarnas svar 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare uppger, i form av en intervju, vad syftet är med 

värdegrund med fokus på medmänsklighet samt hur de uppger att det kommer till uttryck i 

verksamheten. Utifrån syftet, och de frågor vi ställde under intervjun diskuterar vi i denna del av 

uppsatsen de olika kategorier som vi valde att presentera i intervjun. Vi har med den här studien velat 

undersöka lärarnas inställning till att undervisa om medmänsklighet utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

6.1 Syftet med att undervisa om medmänsklighet  

På frågan om varför eleverna ska lära sig om medmänsklighet har respondenterna i undersökningen 

varit enade om syftet. Ylva menar att alla är olika och har därmed olika behov. Hon anser att eleverna 

behöver lära sig detta i och med att samhället också visar på att det förekommer olikheter hos alla 

individer. Saras anledning till varför hennes elever ska lära sig om medmänsklighet uppger hon är för 

att lära eleverna att sätta sig in i en annan människas situation. På så sätt har Sara explicit uttryckt sitt 

syfte med undervisningen som ett svar på vad det står i läroplanen att skolan ska förmedla till eleverna 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, 2011:7). 

Karin uppger att eleverna ska lära sig om medmänsklighet för att vara goda samhällsmedborgare och 

klara sig i skola, jobb och vardag. På så sätt menar Karin, enligt undersökningens resultat, på att 

medmänsklighet utgör en övergripande del av elevernas fostran och skolgång och därmed en väsentlig 

komponent i en individs uppväxt.  

 

Syftet med att undervisa om medmänsklighet enligt respondenterna är att lära eleverna att vara 

omtänksamma mot varandra och att lära dem att se situationer ur andras perspektiv. Omsorg och 

acceptans är ord som använts under intervjuerna, som ett sätt för respondenterna att sätta ord och 

definition på medmänsklighet. Omsorg om andra individer och att acceptera varandras olikheter är 

vad medmänsklighet också kan beskrivas som enligt forskarna Lazarus och Singer.  

 

Om värdegrundsarbetet i sin helhet, svarar Ylva att det innebär att bygga en bra grogrund att stå på för 

eleverna, men det är inte nödvändigt att dra upp ämnen och problem som för stunden inte är relevanta. 

Vad Ylva egentligen menar med det lämnas därhän, men utifrån hennes svar vi fått fram i studien kan 

vi lyfta fram olika aspekter om hur det påverkar hennes undervisning. Dels ser vi till undervisningens 

innehåll och till skolans uppdrag att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Med hänsyn till de krav skolan ansvarar för gällande det, ställer vi oss frågande till huruvida Ylva 

bedriver sin undervisning som får eleverna att utveckla förmågan till inlevelse. Med utgångspunkt i 

Ylvas beskrivning som vi tolkar den, verkar eleverna inte få tillräckligt med utrymme att tänka på 
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saker eller händelser de själva inte varit med om. Däremot råder det en oklarhet i vad Ylva menar med 

“relevanta problem”, det kan innebära relevanta problem i elevernas nära vardag som exempelvis bråk 

på raster, eller större problematik så som flyktingkriser eller krig. Om hon inte diskuterar andra 

händelser som händer i världen, eller problematiserar en händelse för eleverna som de ska sätta sig in 

i, brister det i hennes undervisning och därmed missar hennes elever möjligheter att utveckla 

förmågan att leva sig in i andra människors upplevelser. Ylva nämnde också att medmänsklighet för 

henne inte innebär en bedömning i måluppfyllelse hos eleverna, utan att hon snarare ser till vad varje 

elev presterat. På så sätt kan vi tolka det som att Ylva är saklig i sin undervisning och undviker att 

beröra problem som kan röra värderingar. Eftersom Ylva dessutom föredrar forskningsbaserat 

material framför personliga åsikter när hon bedriver sin undervisning, är det ytterligare ett skäl att 

tolka hennes svar som att hon utgår från forskning för att säkra att hon undervisar på “rätt” sätt. Sara 

och Karin visar sig vara eniga i sina svar om vad värdegrundsarbete innebär för dem, och varför det är 

viktigt att eleverna lär sig det. De menar att värdegrundsarbetet genomsyrar allting man gör i 

vardagen, så som att samarbeta och att acceptera andra. Karin tillägger även att hon i 

värdegrundsarbetet ser ett uppdrag i att fostra samhällsmedborgare. Utifrån Karins syn på 

värdegrundsarbetet som uppdrag att fostra, förankras det till begreppets innebörd som vi redogjort för 

tidigare i uppsatsen. Hon ser ett ansvar att lära eleverna om moraliskt och socialt handlande och 

därmed vara en förebild för eleverna. Enligt Vygotskij är barn beroende av den kulturella situation de 

växer upp i, och de utvecklas i samspel med andra människor som ska främja förmågan att sätta sig in 

i andras perspektiv. Karin är ensam om att uttrycka sig kring skolans ansvar för fostran och huruvida 

hon ser sig själv förverkliga det i sin egen undervisning. De andra lärarna uttrycker inte detta under 

vår intervju, och därför tar vi ingen hänsyn till sådant som inte sades i kontexten.  

 

Beträffande lärarnas definition av medmänsklighet berättade Karin att hennes uppfattning om 

begreppet medmänsklighet grundar sig i hennes bakgrund och uppfostran snarare än utbildning. Ylva 

och Sara har också uppgett att de fått erfarenheter genom livet som format deras syn på vad 

medmänsklighet är. Vi kan se det som så att undervisningen således är personrelaterad och beror på 

lärarens respektive syn på begreppet och mindre på vad som står i LGR 11. I och med att våra 

respondenter har med sig kunskaper om ämnet genom sina hem, blir det också tydligt att lärarna i 

detta fall utgått från personliga utgångspunkter. Det kan bero på att varken lärarutbildningen eller 

läroplanen lyfter fram dessa begrepp och nyanserat dem.  

6.2. Lärares tal om att genomföra undervisning om 

medmänsklighet  

Sara förklarade under intervjun att medmänskligheten kommer till uttryck naturligt i vardagen och 

exemplifierade situationer där elever kan komma till henne för att berätta om en kompis som är 
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ledsen. Ylva beskrev situationer i klassrummet där eleverna känner förtroende för henne. För Ylvas 

del menar hon på att hon ”uttrycker” medmänskligheten när hon ser till varje individ, även om hon 

också medgav det som en del i utmaningen. Att låta en elev skriva en kortare text, låta eleven skriva 

på dator eller göra en uppgift på iPad menar hon är ett sätt att uttrycka medmänskligheten genom att 

visa omsorg för en annan individ. Genom att Karin varje morgon har en ritual där hon ställer sig i 

dörröppningen in till klassrummet för att ta varje elev i hand visar även hon att medmänskligheten 

uttrycks. När det mötet uppstår mellan Karin och hennes elev ser hon varje individ. Genom den 

interaktionen mellan Karin och hennes elever ser vi att hon visar medkänsla för sina elever.  Karin 

inspireras också från det sociokulturella perspektivet då hon arbetar med interaktionen mellan 

människor, redan från klassrumsdörren, för att sedan fortsätta planera ”kompistimme” där eleverna 

talar gott om varandra. Genom att eleverna får se och höra hur deras kamrater uttrycker sig mot 

varandra blir det en effekt av att alla lär sig vara snälla av varandra, och mot varandra. Det är vad 

sociokulturella perspektivet handlar om, att lära av varandra, vilket är vad Karin och hennes elever 

gör i skolan varje dag.  

 

Medmänskligheten i lärarnas undervisning kommer till uttryck genom de sociala interaktionerna 

mellan såväl elever som läraren. Med hänsyn till lärarnas tillägnande av kunskaper, det vill säga hur 

definitionen om medmänsklighet vuxit fram, har svaren visat att de lärt sig genom interaktion med 

andra. I inledningen i den här studien uppgav vi Vygotskij som ansåg att lärandet startar i samspel 

med andra. Genom deras uppväxt och omgivning har respondenterna i studien fått en inblick i och 

kunskap om medmänsklighet genom att de lärt och formats av andra. Det är således den kulturella 

situationen som format lärarna, vilka skiljer sig åt från deras hem. Det innebär också att de kulturella 

sammanhang som förekommer mellan lärarnas elevgrupper också skiljer sig åt. Med utgångspunkt ur 

det sociokulturella perspektivet har lärarna tillägnat sig kunskaper och erfarenheter genom samtal där 

de delat erfarenheter med andra. De har också tagit med sig saker, det vill säga värderingar, kunskaper 

och erfarenheter från sociala situationer och brukar dessa i sin roll nu och i framtiden.(Säljö, 2000:13)  

 

Med hänsyn till Säljö (2000) kan vi se att de erfarenheter respondenterna inhämtat har till stor del 

blivit möjliga genom kommunikationen - det verktyg som används inom sociokulturellt perspektiv. 

Det är genom kommunikation med andra under uppväxten som lärarna har fått förmågan att lära sig 

och ta del av andras erfarenheter för att sedan använda sig av dem på egen hand. Även de personliga 

utgångspunkterna påverkar undervisningen, eftersom lärarna själva menar att de lärt sig genom 

erfarenheter och samtal med andra. Säljö har också poängterat att saker kan uppfattas olika, så som 

värden, normer och begrepp. Enligt lärarna har de en enad syn på begreppets innebörd, men eftersom 

begreppets betydelse vuxit fram genom åren, påverkade av olika faktorer har det lett till att vissa av 

lärarna anser det mer vitalt än andra. Sara exemplifierade en situation om medmänsklighet som kan 

innebära att man hjälper sin kamrat att skala en potatis, medan Karin snarare menar att 
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medmänsklighet är en livsnödvändig kunskap att ha med sig för att fungera i ett samhälle. Begreppet 

medmänsklighet kommer således att uppfattas olika av dessa respondenter, vilket också är en 

företeelse som sker inom det sociokulturella perspektivet. Att saker och ting kan uppfattas olika 

mellan individer och grupper påverkas också av den sociala omgivningen man befinner sig i. Det 

förekommer således olika kulturella sammanhang som kan få dessa olika företeelser att därav 

uppfattas olika. Konflikter och motsättningar uppstår på grund av olika uppfattningar. Vad som för 

Karins elever uppfattas på ett vis behöver inte nödvändigtvis uppfattas på samma vis för Ylvas eller 

Saras elever. Det är olika elevgrupper som vuxit upp med olika kulturer med kulturella sammanhang. 

Samtidigt uppstår det olika uppfattningar inom grupper, då individer också har med sig en viss 

erfarenhet.  

 

Eftersom att det sociokulturella perspektivet utgår från situationer där människor interagerar med 

varandra, kan vi göra gällande att respondenterna är sociokulturellt inspirerande och i vardagligt 

arbete arbetar med medmänsklighet. Om en vardag för eleverna är fylld av medmänsklighet, fostras 

eleverna till att bli mer medmänskliga. Eftersom Vygotskij talade om att barns utveckling är beroende 

av den omgivning det växer upp i, är det således viktigt att samtala och agera i en medmänsklig miljö 

för att eleverna ska lära sig bli medmänskliga. Att värdegrundsundervisning anses som ett diffust 

begrepp för lärare och lärarutbildare kan också visa tendenser på att värdegrundsundervisningen och 

dess resultat ser så olika ut. Det är, precis som medmänsklighet, ett svårdefinierat onyanserat begrepp 

i många fall, och vill lärare få ut det bästa resultatet av sådan undervisning bör de studera innebörden 

av ämnet för att kunna sätta upp tydliga mål om vad eleverna ska sträva mot.  

6.2.1 Material och metoder för att undervisa om medmänsklighet   

I denna del av diskussionen riktar vi in oss på hur-frågan där vi samlar svaren om hur 

medmänskligheten yttrar sig. Här diskuteras hur de går tillväga när de bedriver 

värdegrundsundervisningen, vilka metoder de använder samt vilka utmaningar lärarna ser med att 

undervisa om medmänsklighet. 

6.2.2 Organisation 

Ylva och Karin undervisar om värdegrund med fokus på medmänsklighet schemalagt en dag i veckan, 

medan Sara lägger arbetet periodvis, en vecka i början av varje läsår för att få ihop gruppen, och 

sedan ett lite längre temaarbete i mitten på höstterminen. Eftersom det framkommit av studien att 

lärarna har två olika sätt att organisera värdegrundsarbetet i skolan, det vill säga tematiskt eller 

schemalagt, utgör det en skillnad i hur det ger effekter i praktiken. Skolverket menar att isolerade 

insatser i form av metoder och arbeten med värdegrund endast utgör komplement i undervisningen 

(Skolverket, 2013:8) Vad lärarnas organisering av arbetet i praktiken tenderat till, har dock visat ge 

större effekt vid schemalagda undervisningstimmar. Det innebär således att det stödmaterial som 
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skolverket skrivit fram, där de påvisar att schemalagda undervisningstimmar endast utgör ett 

komplement i undervisningen, inte går att befästa i lärarnas sätt att undervisa på i den här studien.  

 

6.2.3 Metoder och arbetsmaterial 

Karins klass kallar en lektion inom värdegrundsundervisning för ”kompistimmen” och där används 

material som SET och EQ-verkstaden. Under kompistimmen arbetar de med en annan klass, där man 

får lära sig att vara fadder och föregå med gott exempel. Under ”kompistimme” kan det ibland 

förekomma avslappningsövningar där eleverna masserar varandra eller övar på tillit. De kan också 

sitta i ring och skicka fina komplimanger till varandra. Utöver detta kommer Karin på eget material, 

kollar på filmer om värdegrund och leka lekar med sina elever inom området som mynnar ut i 

diskussioner som utgår från elevernas verklighet. I vår intervju utgick vi från en fråga som berörde 

arbetsmaterial, bedriven på forskning eller om de undervisar utifrån egna idéer och värderingar. 

Utifrån de svar vi fick, har vi kunnat konstatera att två av de tre lärarna använder sina personliga 

värderingar, sin auktoritet och erfarenhet som en grund för undervisningen. Att lärare utgår från 

personliga utgångspunkter när de bedriver värdegrundsundervisningen är därmed dominerande bland 

våra respondenter. 

 

Varken Karin, Sara eller Ylva uppfattar undervisningen av medmänsklighet som särskilt svår. De 

menar alla tre att det genomsyrar deras undervisning dagligen och det på så sätt faller naturligt. Dock 

är ordet medmänsklighet inget ord som någon av lärarna nämner konkret i sin undervisning. Detta 

menar Karin egentligen vore bra att göra, så att eleverna får lära sig rätt ord till deras vardagliga 

handlingar och visar hänsyn och respekterar varandra. Det gäller inte främst bara för att eleverna bör 

lära sig ämnesspecifika ord, och att lärare borde ha för vana att använda rätt termer. Det handlar också 

om att samtal överlag får mening och förståelse för individerna att växa fram, och de lär sig använda 

varandra som resurser. I ett sociokulturellt perspektiv betonas elevers tidigare erfarenheter och 

kunskaper. Det är också i dialoger med andra och lärdom av varandra som det sociala perspektivet 

utvecklas (Skolverket, 2010: 137). Inom sociokulturellt perspektiv har vi benämnt att språket är ett 

viktigt begrepp att diskutera med hänsyn till teorin vi använt oss utav. Alla våra respondenter har ofta 

inslag i deras undervisning där det sker interaktioner mellan eleverna som språk och samtal, där 

erfarenheter delar och möts och görs till nya. Våra lärare är således sociokulturellt inspirerade då de 

arbetar med interaktion, språk och acceptansen för att saker och ting kan uppfattas olika.  

 

6.3 Didaktiska utmaningar 

För att arbeta som lärare kan det vara viktigt att bygga upp förtroende och relationer med såväl elever 

som deras vårdnadshavare. Huruvida lärare känner att de har verktyg för att bemöta elever och 

föräldrar som kommer från olika bakgrund har varit en del i de diskussioner vi hade med respondenter 
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under intervjun. Skolan är trots allt den samlingsplats för många individer där de möts, formas och 

utvecklas och där värderingar mellan individer och grupper inte alltid är eniga. Värden har diskuterats 

tidigare i studien, där vi redogjorde för att värden är sociala konstruktioner som kan förändras eller 

motsättas. Vi lyfte fram detta med våra respondenter för att undersöka deras sätt att tala om saken. 

Våra respondenter ger olika exempel på motsättningar.  

 

Sara upplever att utmaningen kan röra sig om värderingar man har inom olika kulturer, där 

inblandade parter hamnar i en värderingskonflikt för att de inte är överens om vilka värderingar som 

gäller. Saras klass har mycket mångkulturalism, där det sker många värderingskonflikter eftersom de 

kommer från olika hem där värderingar och normer skiljer sig åt. Karin å andra sidan, har inte 

erfarenhet av mångkultur på sin skola, utan talar snarare om “klasskillnader” och olika uppfattningar 

man har inom klasstillhörigheter. Karin vill inte kalla det klasstillhörighet, utan vill snarare förneka att 

det existerar, men upplever trots det att dessa finns. Vad Karin menar är att hon upplevt en utmaning i 

att människor från olika hem, med dessa olika klasstillhörigheter har olika syn på framförallt vikten 

av bildning och utbildning. Synen hos olika familjers och elevers bakgrund skiljer sig. Hon utmanas 

med att försöka medla i en sådan typ av värderingskonflikt, och finner inga verktyg för att hantera 

dessa. Karin menar däremot att den största utmaningen är att alla elever är olika och understryker att 

elever med diagnoser så som ADHD är en stor utmaning. Hon menar att det svåra är att skapa 

medmänsklighet mellan eleven med ADHD och resten av klassen. Hon ser det som en utmaning att 

hantera detta, på grund av att elever med ADHD kräver tydlighet och struktur, tenderar att lägga sig i 

och ”rättar till” andra elevers arbeten och ageranden. Det leder till att eleven med ADHD har svårt att 

ta hänsyn till och respektera att alla är olika, utan vill snarare att allting ska vara lika. Karin arbetar på 

en liten byskola med 80 elever där generellt sätt alla elever har samma typ av bakgrund, även om 

värderingarna kan skilja sig. Karin tycker också att en utmaning är att inkludera elever från annan 

etisk bakgrund eller elever med diagnos. Hon menar att hon inte har stött på mångkultur eller barn 

med olika behov under sina år som verksam lärare och det innebär att hon idag ställs inför en större 

utmaning. Sara beskrev tidigare, vilket vi redogjort för i resultatet, att det är lättare för barnen att 

knyta an till händelser och förlopp som är förankrade i elevernas vardag. Det ger således eleverna 

möjligheter att få en inlevelse i en annan människas liv om man får vara med och uppleva, eller höra 

någon återberätta en historia om sitt liv. På Saras skola kan eleverna presentera nya språk för varandra 

eller samtala om olika maträtter de äter hemma som skiljer sig från andras maträtter. Vi ser det som en 

viktig aspekt i undervisningen och i elevers och barns utveckling att få ta del av sådana upplevelser. 

Utifrån Karins svar tolkar vi det som att den del i undervisningen som berör omvärlden och annan 

kultur inte lyfts fram lika tydligt för eleverna. Karin påtalade dock att eleverna ser filmer, leker lekar 

och samtalar om medmänsklighet. Sådana samtal kan säkert involvera dessa aspekter, men utifrån 

våra frågor har vi inte kunnat få specifika svar på det. 
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Ylva ger däremot inga konkreta exempel på utmaningar hon stöter på, utan talar snarare om hennes 

verktyg för att komma den andra parten tillmötes. Ylvas verktyg menar hon handlar om att ha en god 

dialog och relation med elever och deras vårdnadshavare. Ylvas inställning är till syvende och sist att 

respektera andras värderingar även om hon inte håller med. Alla respondenter anser att de fått för lite 

utbildning att bemöta föräldrar och hantera värderingskonflikter mellan elev och lärare samt lärare, 

kollegialt och föräldrar. De anser snarare att deras egen erfarenhet och auktoritet har hjälpt dem 

hantera sådana situationer. 

7. Diskussion 

Medmänsklighet är ett begrepp som alla respondenter definierar lika. Att acceptera alla människors 

olikheter, att respektera och stötta varandra och visa hänsyn för varandra menar respondenterna är 

deras uppfattning av begreppets innebörd. I avsnittet om teoretiska utgångspunkter hänvisade vi till 

Thornberg (2006) och Hwang, Nilsson (2011) som menar att individen utvecklas i samspel med 

andra. I en klass med andra elever och vuxna ger det individen möjlighet att utveckla såväl medkänsla 

som inlevelse och förståelse för andra människor. Eftersom barnet är beroende av den kulturella 

situation det växer upp i, utgör skola och hem en viktig del i deras utveckling. Fostran och 

medmänsklighet blir således vitala aspekter att ta i beaktning i skolans ansvar, för att skolan ska fostra 

eleverna i medmänsklighet. Vad individen, i detta fall eleven, lär sig är beroende av omgivningen och 

kulturen (Hwang, Nilsson, 2011:66) och det är därmed viktigt att medmänsklighet kommer till uttryck 

så att individen kan lära sig om det.  

 

För att få förståelse för andra och förmåga till inlevelse är det endast Karin som explicit uttrycker att 

det är viktigt för eleverna, eftersom hon anser att de ska kunna bli goda medborgare och för att skapa 

förståelse för människors olikheter. Hon ser arbetet långsiktigt om hur det påverkar hennes elever i 

framtiden. På så sätt ger hennes syn på medmänsklighet enligt oss en större måluppfyllelse för 

eleverna, eftersom hon också arbetar kontinuerligt med det. Beträffande skolan Karin arbetar på, och 

den homogena grupp elever som förekommer på skolan, ser vi  däremot en intressant ingång att 

diskutera huruvida lärarna på Karins skola får in till exempel mångkultur eller världshändelser i 

undervisningen.  

 

I avsnittet om urvalet (5.2) frågade vi oss vilka påverkningsfaktorer som kan inverka på 

undervisnings- och lärandeinnehåll gällande medmänsklighet. Hur stor inverkan elevgruppens 

sammansättning spelar in, och hur skolan ligger beläget var några frågor. I den här studien har tre 

intervjuer skett med tre olika lärare på tre olika skolor vilka ligger beläget med olika geografiska 

placeringar och elevgruppssammansättningar. Vi ställde oss frågan om dessa faktorer kan generera i 

olika förutsättningar för elevernas undervisning. Från tidigare forskning, redogjorde vi för Skolverkets 
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(2000) fördjupade studie om värdegrunden. Där beskrevs hur lärare som arbetar på skolor med hög 

andel elever med utländsk bakgrund, värnar om att tillvarata mångkulturen bland elever genom att de 

får berätta om sina olika kulturer. Karins klass har inte mångkultur i sin elevgrupp, inte heller på 

skolan, därav ser vi att skolor med mångkultur, i exempelvis Sara och Ylvas klass, lyckas bättre i 

detta avseende. Bergdahl (2006) skriver om olika kulturers normsystem och värderingar. Hon menar 

att skolan blir en arena som möjliggör värderingskonflikter. Vi tänker att det möjliggörs tydligare i 

klasser där mångkultur förekommer. Det är således viktigt att främja elevernas förståelse för andra 

och förmåga till att leva sig in i andra människors situationer för att hantera dessa 

värderingskonflikter. Utifrån resultatet blir på så vis tydligt att elevgruppen storlek och 

sammansättning av individer, samt skolans geografiska placering har inverkan på vad eleverna får 

med sig från skolundervisningen 

 

I det inledande kapitlet hänvisade vi från källor som beskrev hur värdegrundsbegreppet anses som ett 

diffust begrepp och därmed tolkas olika, vilket också kan förstås i relation till att resultatet blir olika 

mellan skolor och lärares organisering av undervisningen. Ett diffust begrepp leder till en diffus 

undervisning. Utifrån våra respondenters svar kan vi konstatera att deras uppgifter eller deras sätt att 

undervisa om medmänsklighet inte är så konkreta. I och med att begreppet medmänsklighet, precis 

som värdegrund, är diffust tenderar det att spegla undervisningen till att också bli diffust. Det saknas 

konkreta verktyg för att arbeta med medmänsklighet, och det saknas tydliga mål och riktlinjer. Det 

kan förklara varför många lärare och lärarstudenter upplever att det är diffusa begrepp och svårt 

innehåll att undervisa om. Som svar på det, kan det resultera i att lärarnas personliga utgångspunkter 

och idéer lyfts fram i undervisningen och att måluppfyllelsen därmed blir olika mellan skolor och vad 

eleverna lär sig. 

Studien har också visat att lärarna organiserar arbetet olika. En lärare arbetar med det återkommande 

varje vecka, så kallad schemalagd undervisning,  medan en lärare lägger arbetet periodvis, i början av 

en termin eller tematiskt tillsammans med övriga klasser på skolan. Det stödmaterial från skolverket 

(Skolverket, 2013) som vi hänvisat till tidigare i studien, menar att schemalagda undervisningstimmar 

endast utgör ett komplement i undervisningen. Vårt resultat visar att skolverkets ”rekommendationer” 

inte går att applicera på hur lärarna väljer att organisera undervisningen i den här studien. Resultatet 

har visat att schemalagd undervisningstid varit dominerande bland lärarnas sätt att organisera 

undervisningen. Studien har också visat att två av tre lärare arbetar kollegialt för att arbetet ska mynna 

ut i lika resultat i klasserna. Utifrån de rapporter som redogjorts för tidigare i studien förankras 

lärarnas svar i enlighet med litteraturen. Karin, Sara och Ylva menar att de lärt sig om 

medmänsklighet genom egen uppväxt och erfarenhet. Våra tre respondenter är eniga när det kommer 

till att lärarutbildningen inte ger någon kunskap i hur man ska undervisa om värdegrund med fokus på 

medmänsklighet. Enligt Thornberg är det de egna personliga utgångspunkterna, idéer och värden som 
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har stor del av inflytandet i lärarens undervisning (Thornberg, 2008:25), vilket vi sett som ett resultat i 

den här studien. 

 

Lärarna uppger att eleverna ska lära sig om medmänsklighet för att acceptera andra och ha omsorg för 

andra människor. Utifrån elevernas olika kulturella situationer, lär sig eleverna i de olika klasserna om 

medmänsklighet på olika sätt, vilket till stor del beror på hur lärarna själva ser på medmänsklighet. 

Läraren med mångkulturalism i klassen menade att språket kan vara en sak att ta hänsyn till för 

eleverna i klassen, och därmed acceptansen för allas olika kulturer. Den lärare vars elever inte 

kommer från annan etnisk bakgrund, utan snarare från socioekonomiska skillnader, berör 

medmänsklighet genom att lära eleverna vara snälla mot varandra. Exempelvis masserar de varandra 

för att skapa tillit, eller säga snälla saker om sina kompisar. Således kommer medmänsklighet till 

uttryck i klasserna, men skildras av lärarnas syn på vikten av medmänsklighet. Det beror på att lärarna 

svarade att de utgår från egna personliga erfarenheter som de tagit med sig från sin uppväxt och 

bakgrund, vilket vi ovan redogjort för som ett resultat av studien. Vad eleverna får med sig beror på 

den sociala kontexten, dels var skolan ligger beläget och klassen elevsammansättning. Detta svarar på  

att lärarens didaktiska kompetens kring undervisningsinnehåll, organisering och metoder spelar stor 

roll.  

8. Vidare forskning 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utifrån detta, har valt att 

inom skolans värdegrund och uppdrag avgränsa oss genom att undersöka hur lärarna anser att 

medmänsklighet kommer till uttryck i undervisningspraktiken, samt vad lärarna anser är syftet med att 

undervisa om medmänsklighet. Vidare kan studien göras utifrån ett större perspektiv där infallsvinklar 

kan vara hur skolledningen ser på medmänsklighet och hur man kan se likheter och skillnader om 

uppfattningen kring det mellan skolledning, lärare och elever. Ytterligare förslag på forskning kan 

innebära hur skolor arbetar med mångkultur och närma sig området än mer genom att exempelvis 

besöka skolor i områden där mycket mångkultur förekommer och undersöka hur medmänskligheten 

kommer till uttryck på dessa skolor. Andra alternativ kan vara att undersöka medmänsklighet ur 

skolans värdegrund och uppdrag, med fokus på föräldrar och vårdnadshavare. Det är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till eftersom elever kommer från olika hem där normer och värden skiljer sig åt, och hur 

pass väl vårdnadshavare anser att lärare tar dessa i beaktning kan vara en intressant undersökning. 

Forskningen kan också göras med en observation istället för en intervju, för att på så vis även se hur 

arbetet fungerar i praktiken och jämföra med intervjuer om hur lärare och elever själva uppfattar vad 

de lär sig. Ytterligare ett förslag på vidare forskning kan vara att undersöka detta utifrån 

ramfaktorteorin, det vill säga en didaktisk teori med fokus på undervisningens innehåll. 
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Undervisningsinnehållet begränsas eller möjliggörs av de konstitutionella, organisatoriska och fysiska 

faktorerna. Dessa ger konsekvenser för vad som möjliggör eller begränsar undervisningen. 
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 

Introduktion 

1. Presentation av oss intervjuare. 

● Namn 

● Ålder 

● Studerar vad och vart 

  

2. Presentation av arbetet 

● Vi läser kursen Självständigt arbete 1 och gör denna studie på grundläggande nivå vid 

Uppsala Universitets grundskollärarprogram. 

  

3. Studiens syfte. 

● Syftet med vårt arbete är att vi vill undersöka hur lärare talar om medmänsklighet som 

undervisningsinnehåll i förhållande till skolans styrdokument att ”skolan ska främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse”? 

  

4. Urvalet av respondenter 

● Vi har tidigare haft verksamhetsförlagt utbildning på skolorna. Valet av skolorna grundar sig 

dels i var skolorna är belägna, samt att vi på ett effektivt sätt skulle få tag på undervisande 

lärare. 

  

5. Konfidentialitet och anonymitet 

● Får vi lov att spela in? 

● Anonymitet: inga namn på lärare eller skola kommer anges och dina svar kommer inte kunna 

identifieras 

● Data och bandinspelning från intervjun används endast till syfte för uppsats 

● Frivilligt att när som helst under studien avbryta din medverkan.  

 

Bakgrund 

● Vad har du för utbildning/utbildningar? 

  

  

Värdegrund i läroplanen 

● Vad innebär värdegrundsarbete för dig? 
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● I skolans värdegrund och uppdrag skrivs det att “Skolan ska främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse”: 

-       Hur ser du på det? Varför ska eleverna lära sig detta? 

  

Medmänsklighet som undervisningsinnehåll 

● Hur skulle du definiera begreppet “medmänsklighet” (i allmänhet)? 

-       Kan du förklara hur din uppfattning kring begreppet har växt fram? Det vill säga: 

vilka källor, erfarenheter och utbildning har bidragit till din uppfattning av begreppet? 

● Vi har funderat på det här med medmänsklighet, det verkar svårt att få det att komma till 

uttryck undervisningen? 

-       Vad tycker du, är det svårt? 

-       Vad är det svåraste? 

  

Medmänsklighet i undervisningspraktik 

● Vilka utmaningar ser du med att jobba med medmänsklighet utifrån det faktum att eleverna är 

olika – kommer från olika hem och olika uppfostran? 

-       Kan du nämna något konkret exempel där du upplever att medmänsklighet kommer 

till uttryck mellan dig och eleverna? 

-       Ser du att medmänsklighet ger någon effekt i elevgruppen såväl i, som utanför 

klassrummet? 

  

● Känner du att du har rätt utbildning, kunskap och erfarenhet av att undervisa om 

medmänsklighet? 

-       På vilka sätt har din utbildning bidragit till att jobba med detta? 

-       Vilka egna erfarenheter har du haft som gör att du arbetar som du gör med 

medmänsklighet i klassrummet? 

  

Om du får tänka fritt, vilka ”verktyg” (d.v.s. förmågor, kompetenser och skickligheter) menar du 

är centrala för att kunna undervisa om detta? 
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10.2 Medgivandeblankett 

  

Medgivande till deltagande i en studie 

Vi heter Nicole och Josefin och studerar till grundskollärare med inriktning F-3. Vi skriver en 

studie som rör lärares syn på värdegrundsarbetet i lågstadiet. Studien, som kommer att handla om 

syftet med medmänsklighet och värden i värdegrundsundervisning, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Nicole Hutchinson och Josefin Bengtsson och 

vi går sjätte terminen på grundskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Vi har valt att utgå från pedagoger vi mött under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar och skulle gärna vilja intervjua dig. Om du samtycker till en 

intervju önskar vi snarast boka in en tid som passar oss alla. Vi utgår från vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilka innebär att ditt medverkande är helt frivilligt, och du har därmed 

rätt att när du vill avbryta din medverkan. Det som behandlas i uppsatsen är konfidentiellt - inga 

namn kommer alltså lämnas på skola eller deltagare i intervjun. Intervjun kommer att spelas in 

och utföras mellan en respondent, och två intervjuare, där vi fördelat arbetet så en av oss för 

intervjun och den andra antecknar och observerar. All insamlad data kommer endast utnyttjas och 

behandlas i syfte för denna studie av oss författare till uppsatsen samt handledaren. Materialet 

från intervjuerna kommer att förvaras hos författarna tills kursens slut. 

  

Mvh Nicole Hutchinson och Josefin Bengtsson               Handledare: Michael Håkansson 

  

Jag har tagit del av informationen och tillåter att svaren på frågorna kommer att användas i 

uppsatsen. 

Ort/datum                        Namnunderskrift                              Namnförtydligande                                                 

                     

__________________________________________________________________________________ 

 

josefin.bengtsson@live.se                     0700487347 

mnicolehutchinson@hotmail.com        0730851294                                               

  

Uppsala Universitet 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet 

 


