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Abstract 

Aim 

The purpose of this study is that, from a student perspective, study how the implementation of 

the school's core values based curriculum context is experienced in school activities and the 

context of physical education. 

- How do the students perceive the basic moral values in school activities and more 

specifically in physical education? 

- Is there ethical aspects of physical education that can be linked to students' moral 

fostering and if so, how? 

Method 

The study's methodological approach is hermeneutic and data collection is therefore 

qualitative in nature. Through focus group interviews gathered material into which aimed to 

gain insight into students' subjectively experienced life-world in which their experiences, 

feelings and values were at the center. The investigation resulted in the execution of three 

focus group interviews with four students in each group from three different classes. In other 

words, participated and contributed twelve individuals to the study's results. Respondents' 

statements were analyzed and interpreted accordingly by the hermeneutic spiral multi-step 

process (Stensmo 2002, p. 111). 

Results  

The results show that students experiencing fundamental values and values in different ways 

in groups. Basic values are difficult to put into words; students connect it mainly to rules, how 

to behave and common sense. The fundamental values such as solidarity, integrity and 

sanctity of human life as concepts are hard but also powerful. Furthermore, it appears that the 

situations the students in the focus groups described in relation to physical education as 

competitive element, cheating, teaching methods and activities may have an ethical dimension 

and impact on student moral reasoning. 

Conclusion 

The study shows that students perceive value in the everyday activities in general but it is 

described as something unconsciously or granted. Value system itself is somewhat 

paradoxical. Based on the discussions in the focus groups, it can be concluded that based on 

the events and situations that students describe in relation to physical education, there is scope 

to implement and develop moral values by making didactic choices grounded in an ethical 

approach. Previous research also confirms this. 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, ur ett elevperspektiv, studera hur implementeringen av skolans 

grundläggande värden utifrån läroplanens kontext upplevs inom skolans verksamhet och 

ramen för ämnet idrott och hälsa. 

- Hur upplever eleverna närvaron av skolans värdegrund och grundläggande moraliska 

värden i skolans verksamhet och mer specifikt ämnet idrott och hälsa?  

- Finns de etiska aspekter i ämnet idrott och hälsa som kan kopplas till elevernas 

moraliska fostran och i sådana fall, hur? 

Metod 

Studiens metodologiska ansats är hermeneutisk och datainsamlingen är därmed av kvalitativ 

karaktär. Genom fokusgruppintervjuer samlades material in som syftade till att få insyn i 

elevernas subjektivt upplevda livsvärld där deras upplevelser, känslor och värderingar stod i 

centrum. Undersökningen resulterade i genomförandet av tre fokusgruppintervjuer med fyra 

elever i varje grupp ur tre olika klasser. Med andra ord deltog och bidrog tolv individer till 

studiens resultat. Respondenternas utsagor analyserades och tolkades därefter utifrån den 

hermeneutiska spiralens flerstegsprocess (Stensmo 2002, s. 111). 

Resultat 

Resultatet visar att eleverna upplever grundläggande värden och värdegrunden på olika sätt i 

grupperna. Värdegrunden är svår att sätta ord på, eleverna kopplar det främst till regler, hur 

man beter sig och sunt förnuft. De grundläggande värdena som begrepp, exempelvis 

solidaritet, integritet och människolivets okränkbarhet, upplevs svåra men också kraftfulla. 

Vidare framkommer att de situationer som eleverna i fokusgrupperna beskriver i relation till 

idrottsundervisningen såsom tävlingsmoment, fusk, undervisningsformer och aktiviteter kan 

ha en etisk dimension och inverka på elevens moraliska sätt att resonera.  

Slutsats 

Studien visar att eleverna upplever värden i den vardagliga verkssamheten överlag men det 

beskrivs som något omedvetet eller givet. Värdegrunden i sig blir något paradoxal. Utifrån 

samtalen i fokusgrupperna kan slutsatsen dras att utifrån de händelser och situationer som 

eleverna beskriver i relation till idrottsämnet finns det utrymme för att implementera och 

utveckla moraliska värden genom att göra didaktiska val grundade i ett etiskt förhållningssätt. 

Detta styrker också tidigare forskning. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Under de år jag har studerat på GIH har jag även arbetat en del i öppen ungdomsverksamhet 

samt med ett nationellt antivåldsprojekt. Projektet genomfördes på olika skolor med klasser 

från åk 9 och uppåt. Fokus låg på dialogen med ungdomarna samt att uppmuntra dem att 

diskutera med varandra i syfte att medvetandegöra och reflektera kring våldets mekanismer 

och dess konsekvenser. Många ungdomar delade med sig av känslor kring rädslan för 

utanförskap, pressen i skolan och erfarenheter av att bli utsatta för psykiskt och fysiskt våld. 

All denna intensitet och öppenhjärtlighet i mötet med ungdomarna har bidragit till en större 

ödmjukhet inför mitt läraruppdrag samtidigt som en viss frustration vuxit fram, där framför 

allt en tanke återkommer: hur undervisar jag egentligen i medmänsklighet? Hur arbetar jag 

praktiskt för att uppfylla mitt uppdrag som lärare där en etisk och moralisk aspekt ska 

genomsyra de beslut jag tar i min undervisning? Detta är en ren och skär hjärtefråga då min 

erfarenhet får mig att inse att reflektion och medvetenhet kring sina etiska och moraliska 

ställningstaganden är bland det viktigaste en lärare har att göra. Orlenius och Bigsten (2006, s. 

60) beskriver lärarens uppdrag som ”ett moraliskt projekt” och jag är benägen att hålla med. 

Hur förhåller jag mig egentligen till skolans värdegrund varpå skolans pedagogik och således 

min didaktik ska vila? Skollagen (2010:800) fastslår; ”skolväsendet syftar till att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden”. Hur gestaltar jag värden som ”människolivets 

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

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” så att de blir hanterbara och 

begripliga för eleverna? Och hur förmedlar jag dessa värden specifikt inom mitt ämne; idrott 

och hälsa? I föreliggande studie ämnar jag därför nysta i elevernas upplevelser av närvaron av 

dessa värden samt närvaron av andra moraliska värden i skolans verksamhet, särskilt inom 

ämnet idrott och hälsa 

 

Jag önskar tydligt klaragöra att syftet med studien dock aldrig har varit att bedöma eller döma 

om skolan eller lärarna där studien är genomförd gör ”rätt” eller ”sköter sitt uppdrag” utan att 

undersöka hur eleverna resonerar kring och tolkar skolans grundläggande värden i syfte att 

förhoppningsvis öka min egen förståelse för den etiska dimensionen till arbetet i skolans 

verksamhet och specifikt inom mitt ämne; Idrott och hälsa.  
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1.2  Problematisering: Idrott, samhälle och ämnet idrott och hälsa 

Förutom att jag i allmänhet är intresserad av moralfilosofi i stort, då i synnerhet ungdomars 

moraliska utveckling och vad den grundar sig i, är relationen moraliska värden och idrott 

också av intresse här. Idrotten i samhället är, vad Riksidrottsförbundet uttryckligen kallar, ”en 

stark kraft” och har historiskt sett antagits ha en socialt fostrande roll för barn och ungdomar. 

Att vid ung ålder introduceras i olika idrotter ska, förutom de givna positiva effekter fysisk 

aktivitet för med sig samt idrotten som egenvärde i sig, ge barnen struktur och sociala 

fördelar. Där får de möta andra barn och genom idrotten utvecklas och formas till individer 

som förhoppningsvis utvecklar en god social kompetens och blir en tillgång för samhället. 

(Engström & Redelius red. 2002) Det debatteras dock friskt om huruvida vi använder idrotten 

som medel för ”rätt” fostran och vad våra barn genom idrotten egentligen fostras till att 

värdesätta? Vad som främst verkar premieras redan från unga åldrar är prestation, tävling och 

vinnarskalle och i många fall till vilken bekostnad som helst. Barnens lek och moraliska 

utveckling i grupp, såsom individuellt, kan hamna i bakvattnet. (Ibid.)  

 

Nu är inte idrott som bedrivs på förenings- eller elitnivå och kunskapsämnet idrott och hälsa i 

skolan samma sak, utan snarare helt olika arenor. I alla fall ska det vara så. Jag tror mig dock 

inte sticka ut hakan alltför långt när jag påstår att den gränsen även i dagens ljus inte alltid är 

solklar för varken idrottslärare, elever, föräldrar eller samhället (Engström & Redelius red. 

2002; Larsson & Redelius red. 2004). Anledningen till att jag för detta resonemang är för att 

skolan är en del av samhällets normer, värderingar och struktur. Eleverna och skolans 

verksamhet färgas av de allmänna uppfattningar samhället har och de förändringar som sker. 

Skolan är inte en fristad från politiska eller sociokulturella värderingar och det är därför inte 

heller styrdokumenten.(Ibid.) Den aspekten går inte att frångå och den blir därmed också en 

av mina utgångspunkter för studiens utformning, i och med att frågan jag ställer mig är; hur 

gestaltar jag skolans grundläggande värden utifrån gällande läroplan och hur kan jag använda 

mig av idrottsämnets potential som moralisk fostrare?  

 

Tidigare studier visar att idrottslärare ofta säger att det är viktigaste med idrottslektonerna är 

att eleverna har roligt, är fysiskt aktiva och att de lär sig samarbeta (Ibid.). Jag menar att det 

finns en outnyttjad potential eller ett utrymme för att även utnyttja ämnets essens för etiska 

diskussioner (Lodewyk & Elcombe 2010; Åhs 2002, s.244). Tanken är att ämnet idrott och 

hälsa möjliggör, i kanske större utsträckning än andra ämnen, tillfällen för etiska diskussioner. 
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Jag tänker att det finns aspekter eller kanske mer specifika situationer en idrottslärare skulle 

kunna utnyttja för elevernas moraliska fostran. (Ibid.) Här följer därför en problematisering 

som jag har för avsikt att förhålla mig till. Skolans värdegrund är, som redan fastslaget, något 

som ska genomsyra hela skolans pedagogiska verksamhet men jag menar att det finns vissa 

aspekter som gör att värdegrundsarbetet inom ämnet idrott och hälsa och idrottslärarens 

yrkesetik till viss del kan skilja sig från andra ämnen i skolan:  

 

1. Interaktionen mellan eleverna kan i större utsträckning vara mer intensiv än under 

andra lektioner. Eleverna är i rörelse på ett annat sätt vilket ger fler tillfällen för både 

konfrontationer, möten och fysik kontakt. Omklädesrummet kan också vara en 

problematisk arena, där prövningar av individens frihet, integritet och människans 

okränkbarhet kan förekomma. 

2. Skiljelinjen mellan föreningsidrotten och idrottsämnet är fortfarande inte solklar och 

det innebär att attityder från föreningsidrotten kan komma att påverka kunskapsämnet 

idrott och hälsa fast de inte har där att göra.  

3. Idrottslärarens egna erfarenheter av tävlingsidrott, prestation och lärarutbildning är 

också faktorer som kan komma att påverka innehållet och det yrkesetiska 

förhållningssättet.  

 

2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Nedan följer det avsnitt som avser utgöra uppsatsens stomme. Det tar sin början i att klargöra 

centrala begrepp i den djungel som avser moralfilosofin, då det i grund och botten är vad 

denna studie utgår ifrån. Av uppenbara skäl redogörs för de aspekter av etik och moral som 

jag anser är av intresse för just denna studie denna gång men detta betyder inte att det finns 

andra intressanta ingångar. Jag har för avsikt att motivera och tydligt klargöra vad jag kopplar 

till min studie och någonstans måste gränsen dras för vad som är av betydelse och på vilken 

nivå saker och ting behöver klargöras. Jag vill poängtera att följande avsnitt är en del av hela 

uppsatsens teoretiska byggställning och löper sedan vidare genom samtliga underrubriker för 

att sedan mynna ut i studiens syfte och frågeställningar.  
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Med hänvisning till ämnesområdets komplexitet, övervägande filosofiska utgångspunkt och 

hermeneutiska ansats menar jag att det inte är riktigt möjligt att dela upp teori och tidigare 

forskning utan detta går hand i hand eller flätas snarare löpande ihop som uppsatsens röda 

tråd och ska således även tas del av på det sättet. Att det går att göra på andra sätt är mycket 

möjligt men jag har valt att göra på detta sätt efter noggranna överväganden. Det innebär att 

nedan följer en kortare diskussion och beskrivning av olika begrepp och definitioner av 

moralfilosofi (etik, moral, värden, värderingar & normer), skolans värdegrund, 

värdepedagogik, idrottsämnets etiska potential i tidigare forskning samt ungdomars generella 

utveckling. Därefter redogörs för studiens syfte och frågeställningar innan metodavsnittet tar 

vid. 

2.1 Moralfilosofi – en överblick 

Collste (2002 s. 20) beskriver i Inledning till etiken att moralfilosofin är etikens 

verksamhetsområde och grundar sig på begreppen etik och moral. Etik heter på grekiska ethos 

och moral kommer av latinets moralis, båda begreppen betyder sed eller sedvänja. Etik och 

moral används ofta som synonymer i tal men nutida moralfilosofer gör skillnad på begreppens 

innebörd samtidigt som begreppen står i relation till varandra.(Ibid, s. 20) Vidare fortsätter 

Collste att förklara hur etiken är reflektionen bakom moralen som utgörs av handlingen eller 

ställningstagandet: Etiken teoriserar det moralen praktiserar. Det finns olika riktningar att 

studera inom moralfilosofi. Nedan redogör jag enbart för ett antal av dem för att sedan gå 

över till att bena ut hur värden, värderingar och normer kan definieras. 

 

Inom deskriptiv etik arbetar etikern beskrivande med moraliska handlingar och tänkande i 

nutid, historiskt eller den praktiska moral som sker i vardagslivets kontext. Inom detta område 

finns forskare med olika vetenskaplig hållning representerade såsom historiker, sociologer, 

psykologer och teologer.  

 

Metaetiken problematiserar villkoren för argumentation i olika värdefrågor. Exempelvis 

undersöker den, som svar på metaetiska frågeställningar, på vilka grunder en värdefråga är 

sann eller falsk samt det moraliska språkets funktion i vilket det kan ge information om en 

verklighet, uttryck för känslor eller om det utgör någon annan språklig funktion. Collste 

exemplifierar en metaetisk problematisering med utsagan: ”Det är orätt att göra abort”. Det 

kan sedan diskuteras utifrån om uttalandet grundar sig i en känslomässig motvilja till abort 
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och/eller om går det att bevisligen avgöra om uttalandet verkligen kan vara sant eller falsk 

och i så fall på vilka grunder.  

 

En tredje riktning inom moralfilosofin är den normativa etiken som denna studie teoretiskt 

främst kan kopplas till. Den normativa etiken ställer vad som är gott och rätt i fokus. Men det 

innebär också att den normativa etiken kan föreskriva en viss moralisk hållning. Vad är god 

handling eller rätt handling och hur kan en människas karakteristiska egenskaper ställas mot 

en moralisk handling eller mot det som har värde? Inom den normativa etiken finns olika 

teorier exempelvis; dygdetik och Kants pliktetik, vilka söker förklara vad som de facto är en 

moralisk handling eller vad som utgör ett rättvist samhälle. (Ibid. s. 21)  

 

Ännu ett område inom etiken är tillämpad etik eller områdesetik som precis som det låter 

tillämpas på ett specifikt område inom samhällets ramar och etiskt problematiseras 

exempelvis; vårdetik, affärsetik, yrkesetik. Tillämpad etik kan exempelvis användas till att 

problematisera lärarens yrkesetik och moraliska problem som kan uppstå i skolans 

verksamhet vilket är av intresse för denna studie och kan kopplas till det området som senare i 

texten beskrivs som värdepedagogik. 

 

Att dra paralleller mellan moralfilosofi och idrott blir i detta fall intressant. Jönsson (2007) 

beskriver i boken Idrottsfilosofiska introduktioner ett antal etiska och moraliska dilemman 

eller överväganden som kan uppstå eller vara närvarande inom idrottens kontext och som i 

många fall återspeglar viktiga frågor i samhället. Exempel på dessa kan vara: dopning, fusk, 

homofobi, rasism, sexism, exploatering och ojämställdheten mellan kvinnor och män. Jönsson 

(2007) menar att moralfilosofin med fokus på idrotten inte stannar vid att konstatera att dessa 

fenomen förekommer utan försöker också göra anspråk på att söka djupare förståelse och göra 

analyser utifrån filosofiska centrala begrepp och teoretiska perspektiv såsom pliktetik, 

dygdetik och utilitarism. (Ibid.) Jag önskar också återge Jönssons syn på begreppen etik och 

moral som han kopplar till filosofen Mike Mcnamee’s moralfilosofiska teorier. Moralens 

betydelse här liknar beskrivningen av Collste (2002) och utgörs av ett försök till ”att 

universalisera vissa riktlinjer för hur man bör handla”. Etiken i sin tur kan vara eller begränsar 

sig snarare till ”att handla om samhällskonventioner och regler”. Dessa konventioner och 

regler behöver nödvändigtvis dock inte uppfattas som moraliska, i detta avseende kan alltså 

moral ses som ”mer krävande”. (Ibid.)  
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2.1.1 Värden 

Värden i den här bemärkelsen syftar till Orlenius och Bigstens beskrivning i Den värdefulla 

praktiken av etiska värden som ”[…]ett inneboende och universellt värde, ett egenvärde som 

är gott i sig självt oberoende av specifika orsaker som motiverar detta värde” (2006, s. 63). I 

skolans verksamhet som kontext avses här de värden som läroplanen kommunicerar som 

värdefulla och grundläggande, till exempel; Människors lika värde, människolivets 

okränkbarhet och solidaritet med svaga och utsatta m.fl. (Skolverket 2011, s. 2)  

 

2.1.2 Värderingar  

Värderingar i denna studie anses, till skillnad från ett värde som är något ”gott i sig självt”, 

vara ett uttryck för både bra och dåliga personliga uppfattningar. Värderingar påverkas av det 

samhälle som vi lever i och har inget egenvärde i sig på så sätt. Orlenius och Bigsten 

framhåller att värderingar är mer än bara attityder som kan kopplas ihop med löst tyckande 

utan handlar om att ge uttryck för en grundläggande åsikt som kan kopplas till en människas 

identitet och ”syn på vad som är viktigt i livet”. (2006, s. 64) 

 

2.1.3 Normer  

I nationalencyklopedin finns två definitioner av norm. Dels definieras det som 

”handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller 

organiserat” och den andra definitionen är ”det "normala" eller godtagna beteendet i t.ex. en 

social grupp; konvention, praxis” som lättare beskrivs som den sociala normen.  Den 

pedagogiska verksamheten inom skolans arena har flera sociala normer eller sociala 

konventioner som upprätthålls av elever, lärare och övrig personal. Exempel på detta kan vara 

hur man ska bete sig i matsalen, ha skor eller huvudbonad inomhus, komma i tid till lektionen 

eller hur man sitter på sin stol i klassrummet. Dessa är ofta regler som beskriver hur man ska 

eller inte ska göra. Dessa regler uppföljs oftast av tillsägelser eller likande. Den andra 

distinktionen av normer, den etiska normen, kan härledas till etiska föreskrifter, ofta 

omedvetna sådana. De är oskrivna och ofta tagna för givna. Ett exempel på etisk norm i 

skolan ur ett moraliskt perspektiv är; lojalitet. En norm om lojalitet inom lärarkollegiet kan 

göra avkall på elevernas grundläggande värden. Detta är inte specifikt kopplat till lärarnas 
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yrkesetik utan handlar om normer som finns på många arbetsplatser där det värderas högre att 

hålla varandra om ryggen istället för att göra det etiskt riktiga. Inom den pedagogiska 

verksamheten är dock den etiska aspekten större då maktförhållandet står mellan vuxna och 

ungdomar/barn. (Orlenius & Bigsten 2006) 

 

2.2 Skolans värdegrund 

Vidare följer en kort historik av värdegrundens framväxt. Under 90-talet, som Orlenius (2001, 

s. 20) beskriver som etikens årtioende, kom diskussioner om etikens plats inom skolan att bli 

ett alltmer aktuellt diskussionsämne. Till grund för den uppkomna diskussionen låg de 

förändringar som skedde under 90-talet där en internationalisering, kommersialisering och 

mer individualiserad syn på samhället kom att bli mer framträdande.  

 

En ökad mångfald i samhället drev också på en omvärdering av den gällande människosynen. 

Diskussionerna gick mellan etik som ett eget ämne eller ett förhållningssätt som genomsyrade 

alla skolans ämnen (Ibid.). Det beslutades om, av dåvarande skolminister, att utlysa år 1999 

till Värdegrundsåret. Syftet var att samtliga som arbetade i skolans verksamhet aktivt skulle 

främja ett systematiskt arbete för etiska diskussioner samt skapa handlingsplaner för att 

förankra skolans grundläggande värden som skulle ”prägla samvaron i mellanmänskliga 

relationer”. (Franck 2003, s. 18)  

 

Anledningen till Värdegrundsåret var, beskriver Franck, antagligen att uppmärksamma och 

”sätta stålkastarljus” på skolans grundläggande värden vilket inte hade gjorts tidigare. Men 

också för att formuleringen av skolans värdegrund är så pass formell att en diskussion och 

förtydligande av dem var minst sagt nödvändig om de praktiskt skulle kunna implementeras i 

det mänskliga mötet i verkligheten. (Ibid.)  

 

Etik blev dock inte ett specifikt ämne utan i Lpo 94 introducerades istället ett etiskt 

förhållningssätt, med tillhörande värdegrundsfrågor, med mer genomslagskraft än i tidigare 

läroplaner. (Orlenius 2001, s. 20) I nuvarande Lgr11 är formuleringarna desamma gällande de 

centrala grundläggande värdena, de står skrivna i följande ordning; Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket 2011 s. 2)  
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Studiens uppkomst kopplas till de formuleringar av centrala värdebegrepp i den inledande 

delen av Lgr 1, som benämns Skolans värdegrund och uppdrag med underrubrik 

Grundläggande värden (Ibid.) Till den delen finns stödmaterialet Förskolans och skolans 

värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder som ger tydligare riktlinjer för vad som 

avses med skolans värdegrund och hur man förslagsvis arbetar med den. (Skolverket 2011) I 

stödmaterialet finns förslag på metodisk praktisk implementering av värdegrunden. Detta är 

naturligtvis bra och ska underlätta skolan och lärarens uppdrag att gestalta och förmedla 

värdegrunden men i grund och botten är min frågeställning ändå om värdena når, förstås och i 

så fall hur de upplevs av eleverna.  

 

Citat från Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder (Ibid.) 

som beskriver hur arbetet med värdegrunden kan bedrivas följer nedan. Motiveringen till att 

just dessa citat har valts ut är för att jag anser att de på ett givande sätt problematiserar 

värdegrundsarbetet och sätter fingret på att det arbetet inte handlar om en skola fri från 

problem och motsättningar utan att man utgår från värdegrundsarbetet som en plattform för 

moralisk fostran och etiska diskussioner. 

 

”Den ideala förskolan och skolan är inte en plats fri från alla motsättningar och en stor del av 

värdegrundsuppdraget innebär just att bemöta motsättningar, använda dessa och lära av dem”. 

(Skolverket 2011, s. 10) 

 

”Arbetet med värdegrunden är i första hand ett främjande arbete men fungerar också i 

förlängningen förebyggande mot ojämlikhet, kränkningar, rasism och fördomar. Arbetet är 

också en del av hur man hanterar problematiska situationer och händelser när de uppstår.” 

(Skolverket 2011 s. 10) 

 

”En deliberativ demokratisyn har lyfts fram som fruktbar för förskolans och skolans 

demokratiska uppdrag. Det är en demokratisyn där den kommunikativa förmågan i form av 

deliberativa samtal sätts i centrum. Sådana samtal tar sin utgångspunkt i något som upplevs 

problematiskt och denna typ av samtal kan ses som demokratins bärande element.” 

(Skolverket 2011 s. 12)  

 

”I förskolan och skolan kan problematiska händelser utgöra lärtillfällen för alla berörda – 

både för barn, elever och dem som arbetar i förskolan och skolan.” (Skolverket 2011 s. 12) 
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Franck (2003) menar i Domens eller hjärtas etik att människor har en universell rätt att 

uppleva mening, och att etik och moral i sig inte har ett egenvärde. Vidare menar Franck för 

att värden ska ges mening måste de i någon mån ”relateras till frågor om hur denna rätt ska 

hanteras och spridas i högre utsträckning än vad som många gånger är fallet”. (Ibid. s. 17) 

Detta är delvis vad jag uppfattar att stödmaterialet syftar att bidra till. 

 

Det som i kursplanen för ämnet idrott och hälsa kan härledas till moralisk fostran i ämnet är 

frasen; ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga 

och respekt för andra”. (Skolverket 2011 s. 1) Det finns dock utrymme för att tolka andra 

begrepp och formuleringar i kursplanen som betydelsefulla ur ett etiskt perspektiv. Begreppet 

Hälsa innefattar, enligt min mening, elevernas kännedom om moraliska värden. 

2.3 Värdepedagogik  

Skolans värdegrund, lärares yrkesetik och därmed begreppet värdepedagogik som på engelska 

kallas values education är tätt sammankopplade. Forskare inom värdepedagogik har till viss 

del olika uppfattningar om vad som ingår i begreppet (Orlenius & Bigsten 2006, s. 79 ). I linje 

med studiens syfte begränsar jag mig till den del som kallas för moral education – där de 

grundläggande värdenas förankring hos eleverna står i fokus, det vill säga den moraliska 

utvecklingen inom människan själv i samspelet med andra. Det jag då gör avkall på är vad 

man kallar för citizienship education eller civic education. Den delen av värdepedagogiken, 

eller för den del värdegrunden, behandlar demokratins okränkbara värde, delaktighet och 

civila rättigheter. (Ibid. s. 80) Jag är egentligen inte av åsikten att det ena utesluter det andra 

eller att det går eller ska hållas isär. Elevernas utveckling av deras moraliska kompass och 

inkännande av alla människors lika värde ger ju direkt eller indirekt samhällsdugliga 

medborgare. Människor som kan föra etiska resonemang utgör grunden för demokratin. Men 

utifrån definitionerna av inriktningarna är det som är intressant ändå elevernas moraliska 

kompass i bemärkelsen moral education.   

 

Förutom de grundläggande värden som till störst del utgör plattformen för intervjuguiden 

ingick där även de moraliska värden Orlenius och Bigsten tar upp i sin värdepedagogiska 

modell om lärarens yrkesetik (2006, s. 127). Dessa är ansvar, omsorg, mod, ärlighet, tolerans, 

generositet, respekt, rättskänsla och social sensitivitet. 
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Figur. 1 Värdepedagogisk modell om lärarens yrkesetik (Orlenius & Bigsten 2006, s.127) 

 

Dessa värden, menar Orlenius och Bigsten, blir som underkategorier till de grundläggande 

värdena i skolans läroplan. Vad som krävs för att uppnå solidaritet, jämställdhet, människors 

lika värde etc. ( Ibid. s.127). I detta fall riktas modellen mot lärarens yrkesetik men med 

studiens syfte i fokus anser jag likväl att de moraliska värden som beskrivs ovan är minst lika 

intressanta att förmedla till och diskutera med eleverna. 

 

2.4 Elevernas moraliska utveckling i ämnet idrott och hälsa  

Lodewyk och Elcombe (2010) beskriver i sin vetenskapliga artikel Fostering Ethical 

Developmentin Physical Education hur forskning visar att skolans undervisning i ämnet idrott 

och hälsa (Physical Education, PE) kan kopplas samman med elevernas moraliska fostran. I 
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jämförelse med de andra ämnena i skolan menar Lodewyk och Elcombe att skolans PE 

möjliggör flera arbetsmetoder just med motiveringen av ämnets strukturella upplägg. En av 

slutsatserna författarna drar är; ”Physical educationcan effectively and authentically nurture 

ethical maturation in students”. Det kan dock endast göras i det fallet idrottslärarna tar tillvara 

och inser potentialen att arbeta utifrån en etisk utgångspunkt i deras undervisning. Nedan 

följer en tabell som Lodewyk och Elcombe skapat där tio olika förslag till arbetsmetoder ges.  

 

Tabell. 1 Förslag till moralisk fostran i ämnet idrott och hälsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en annan studie som presenteras i artikeln Constructive readings of interactive episodes: 

examining ethics in physical education from a social constructionist  perspective har 

författarna Barker, Barker-Ruchti och Puhse (2011) i schweizisk studie studerat händelser av 

moralisk karaktär inom idrottsundervisning som kontext, vilket möjliggjordes genom empiri 

från en etnografisk studie. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv presenteras i studien 

på vilka grunder de har tolkat att incidenterna kan vara av moralisk karaktär.  

(1) meanings are created through dialogue and consensus and are context-relative; 

(2) interactions between people are joint accomplishments;   

(3) contexts affect how people interact with one another. 

Författarna drar slutsaten utifrån de tre typexempel de studerat, där exempel av incidenter 

med en etisk dimension beskrivs närmre i undersökningen. De menar att även om det är svårt 

att på ett helt tillförlitligt sätt avgöra ”hur” lärandet går till när det kommer till den moraliska 

gebiten går det att påvisa att de händelser som utspelas inom PE har en stark koppling till 

elevens socio-moraliska fostran. I och med att det utgår från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv är det interaktionerna som är intressanta i deras undersökning då författarna menar 

 

1. Model ethical behaviors and processes. 

2. Help students understand ethical values. 

3. Foster an ethos of care. 

4. Utilize service-learning opportunities and indirect teaching 

methods. 

5. Emphasize self-referenced competition. 

6. Take advantage of 'teachable moments.' 

7. Stimulate ethical dialogue. 

8. Include ethical objectives in lessons. 

9. Use adventure education activities. 

10. Incorporate structured experiences, case studies, role plays, and 

stories 

 

Table 1: Suggestions for Fostering Ethical Development 

in Physical Education 
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att det är genom interaktioner människor utvecklas och i PE är fler interaktioner just det som 

skiljer ämnet från övriga ämnen i skolan. Därmed argumenterar de, som i likhet med 

Lodgewyk och Elcombess slutsats, att vikten av medvetenhet för den etiska dimensionen i 

idrottsundervisningen hos de ansvariga (lärare, rektorer, ansvariga för utformandet av 

kursplan) borde öka.  

 

Syftet med Jacobs, Knoppers och Webb (2011) studie från Nederländerna som de presenterar 

i artikeln Making sense of teaching social and moral skills in physical education var att 

undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med social och moralisk fostran av eleverna i 

deras undervisning. Studien utfördes i tre olika faser vilket inleddes med djupintervjuer av 

åtta idrottslärare, detta följdes upp av 55 enkäter som sedan skickades ut och följdes upp av 

ytterligare 95 djupintervjuer för att följa upp de nya teman som uppenbarade sig. Resultaten 

visade att idrottslärare konstruerade deras undervisning på sådant sätt att elevernas moraliska 

engagemang borde och skulle kunna utvecklas. De visade sig att idrottslärarna likställde de 

sociala interaktionerna med moraliska fostran. Det som skiljde sig åt var metoderna och 

strategierna för att göra detta. Studiens slutsats; ”The PE teachers involved in this study 

actively worked to contribute to the social and moral development of their pupils by teaching 

and monitoring social interactional skills.” (Jacobs, Knoppers & Webb 2011)  

 

2.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, ur ett elevperspektiv, studera hur implementeringen av skolans 

grundläggande värden utifrån läroplanens kontext upplevs i skolans verksamhet och mer 

specifikt inom ramen för ämnet idrott och hälsa 

 

Frågeställningarna som mynnar ut ur syftet är: 

 

- Hur upplever eleverna närvaron av skolans värdegrund och grundläggande moraliska 

värden i skolans verksamhet och mer specifikt ämnet idrott och hälsa?  

- Finns de etiska aspekter i ämnet idrott och hälsa som kan kopplas till elevernas 

moraliska fostran och i sådana fall, hur? 
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3 Metod 

Studiens metodologiska ansats är hermeneutisk och datainsamlingen är därmed av kvalitativ 

karaktär. Genom semistrukturerade fokusgruppintervjuer samlades material in som syftade till 

att få insyn i elevernas subjektivt upplevda livsvärld där deras upplevelser, känslor och 

värderingar stod i fokus (Wibeck 2000, s. 10). Undersökningen resulterade i genomförandet 

av tre fokusgruppintervjuer med fyra elever i varje grupp ur tre olika klasser. Med andra ord 

deltog och bidrog tolv individer till studiens resultat. Respondenternas utsagor analyserades 

och tolkades därefter utifrån den hermeneutiska spiralens flerstegsprocess (Stensmo 2002, 

s.111). Grupp 1 bestod av fyra killar, grupp 2 av fyra tjejer och grupp 3 av två killar och två 

tjejer. Nedan följer en utförligare beskrivning av respektive steg som togs vid insamlingen av 

det empiriska materialet. I förhållande till varje steg i processen diskuteras aktuella 

metodologiska spörsmål från det hermeneutiska förhållningssättet och min egen förförståelse 

till intervjuförfarandet och analysen av intervjuerna. 

 

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutik beskrivs som en förstående- eller tolkningslära där tolkandet av olika fenomen 

står i fokus, det kan exempelvis appliceras inom skolans värld som är aktuellt i detta fall. Ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är passande när studiens syfte är att tolka, förstå och förmedla 

en människas egen upplevelse av fenomenet som sådant. (Fejes & Thornberg 2012 s. 62) 

Hermeneutiken växte fram och kopplas samman med tolkningen och förståelsen av en text, 

främst kanske litterära eller religiösa texter. Annan text som räknas in är de utsagor den 

vetenskapliga intervjumetoden ger. Den hermeneutiska tolkningsprocessen startar då tidigare 

än vid ovan nämnda så kallade ”avslutade texter” (Hassmén & Hassmén 2008, s. 74f). 

Eftersträvansvärt är att det hermeneutiska förhållningsättet appliceras när de intervjuade ges 

stort utrymme att uttrycka sig kring ämnesområdet (Fejes & Thornberg 2012, s. 62). Själva 

tolkningsprocessen för att uppnå djupare förståelse beskrivs som den hermeneutiska spiralen 

eller cirkeln och grundar sig i att processen ta sin början i helheten, från att gå till delar och 

slutligen tillbaka till helhet igen. Vad som ingår i tolkningsprocessens ingångsskede är 

forskarens förförståelse för det som ska problematiseras. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 75). 
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3.1.1 Förförståelse 

Studien grundar sig alltså på en hermeneutisk forskningsansats vilket kräver en granskning 

och utvärdering av min egen förförståelse för det fenomen som problematiseras. Hur förhåller 

jag mig till data utifrån en hermeneutisk utgångspunkt som blir vetenskaplig och inte 

vardaglig? Resultaten i uppsatsen kommer att bygga på tolkning av respondenternas svar 

samt, till den punkt det är möjligt, också på vilket sätt svaren levereras (skratt, engagemang, 

frustration etc.). Dessa kommer behöva prövas gentemot en vetenskaplig bakgrund för att just 

undvika en naiv vardaglig analys. För att undvika problem i det avseendet kommer processen 

hela tiden att prövas och vägas mot tidigare forskning och studiens teoretiska byggställning. 

(Westlund 2009, s. 76) I praktiken har detta också skett genom att jag behövt tydliggöra den 

förförståelse jag har för de elever som deltog i fokusgrupperna. Att inse att min erfarenhet och 

vetskap om de sociala strukturer som finns i klasserna kan ha en inverkan på de tolkningar jag 

gör av materialet. I och med klargörandet av detta faktum kan jag använda mig av det som ett 

verktyg i analysen istället för att bli omedvetet styrd av det. Jag har inte möjlighet att förhålla 

mig helt objektivt men det är inte heller meningen i en studie med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. (Ibid. 2009, s. 71f) 

3.2 Urvalsprocess och etiska överväganden 

Initialt i urvalsprocessen gick mina funderingar kring huruvida jag skulle vända mig till elever 

som jag hade en etablerad relation med eller inte. Med motiveringen att jag i fokusgrupperna 

hade för avsikt att komma åt respondenteras känslor, upplevelser och värderingar i linje med 

hermeneutiken såg jag det som en fördel att jag redan hade etablerat en relation med eleverna 

(Wibeck 2000, s. 10). De elever som ingår i studien har jag under vissa perioder träffat två-tre 

gånger i veckan under den treårsperiod de gått i den skola där jag haft min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). De är förtrogna med mig och jag har en viss 

förförståelse för dem. Det innebär att det fanns en större möjlighet att eleverna skulle känna 

sig trygga med mig och således kunna öppna sig mer i samtalet. Men det innebar också att jag 

kände till de sociala mönster som fanns i de olika klasserna och att det kunde ha inverkan på 

mina frågor och mitt förhållningssätt under intervjuerna och under analysen. Detta har jag 

strävat efter att medvetandegöra för mig själv genom att utvärdera min förförståelse för 

eleverna, skolan och situationen (Se 3.1.1 Förförståelse). Jag kontaktade skolan och ett 

tillfälle erbjöds mig att komma dit och presentera syftet för de tre årskurser 9:or som finns på 
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skolan. Under detta tillfälle presenterade jag syftet med studien, informerade kort om ämnet 

och upplägget för fokusgruppintervjun, därefter frågade jag efter fyra diskussionssugna 

frivilliga ur varje klass som kunde tänka sig att ställa upp. Detta resulterade i att de tre 

fokusgruppernas konstellation utgjordes av (samtliga namn är figurerade): 

- Grupp 1 Niklas, Pelle, Oskar och Rasmus 

- Grupp 2 Anna, Camilla, Lisa och Maja 

- Grupp 3 Benjamin, Hanna, Karl och Jessica 

Ett könsperspektiv var initialt inte aktuellt för denna studie. Jag var främst intresserad av 

samtalet i gruppen och planen var att gruppkonstellationerna skulle vara jämnt fördelade 

mellan könen. Urvalsprocessen gav dock ett annat utslag med två homogena grupper och en 

heterogen. Det blev under analysen, och även redan under själva samtalen, ganska uppenbart 

att vissa ämnesområden och situationer i skolans verksamhet samt deras livsvärld i övrigt 

upplevs olika utifrån om respondenten var en kille eller tjej. Detta gällde samtliga tre 

fokusgrupper. Jag har valt att förhålla mig till de könsmönster som uppenbarade sig genom att 

i resultatdelen och i den analytiska diskussionen redovisa de skillnader och likheter grupperna 

uppvisade utifrån deras kön. 

 

Elever ur årskurs 9 var intressanta med anledning av deras erfarenhet av skolans verksamhet 

och förhoppningsvis också en någorlunda stor kännedom om innehållet i de styrdokument 

(Lgr 11) som låg till grund för undersökningen. Men kanske främst deras utvecklade förmåga 

att samtala om abstrakta ämnen i jämförelse med yngre elever (Hwang & Nilsson 2003, s. 

234). 

 

De etiska överväganden som genomgående tagits hänsyn till under uppsatsens utformning är: 

skolans/deltagarnas anonymitet samt valmöjlighet att när som helst innan eller under 

gruppintervjuerna avböja medverkan, att inför skolan och eleverna tydliggöra studiens syfte 

och framtida användning. Eleverna var 14-15 år vilket innebar att en fullmakt gick ut till de 

elevers föräldrar som ännu inte fyllt 15 år. Denna skrevs under och återlämnades sedan till 

mig. Ännu en aspekt ur etisk synpunkt var att tydliggöra för skolan, eleverna samt läsarna att 

denna uppsats inte har för avsikt att på något sätt döma eller granska. Detta poängteras även i 

introduktionen till uppsatsen. (Vetenskapsrådet 2013-10-14) 
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3.3 Konstruktion av intervjuguide  

Vid konstruktionen av intervjuguiden utgick jag först och främst utifrån de centrala 

värdebegrepp i Lgr 11 som jag önskade samtala med eleverna om. I och med att syftet var att 

skapa dynamiska fokusgruppintervjuer formulerade jag först för mig själv teman som kunde 

kopplas till de grundläggande värdena och därefter skapade jag öppna frågeställningar som 

grund för ett levande samtal.(Wibeck 2000) Utifrån frågeställningarna formulerade jag sedan 

mer konkreta frågor, främst att för min egen del konkretisera och motivera varför temat var 

passande för intervjuguiden och därmed i linje med studiens syfte och frågeställningar (Se 

bilaga 4). Det kändes ytterst viktigt att försöka vara ordentligt förberedd på de många 

riktningar samtalen kunde ta men också på att eleverna kanske skulle ha svårt att komma 

igång eller att gruppens dynamik skulle kunna försvåra samtalen. Jag ville ha möjlighet att 

vara så flexibel som möjligt medan intervjuerna pågick, dels för att inge trygghet för 

deltagarna som en del av mitt ansvar men också för att det skulle leda till ett öppnare 

samtalsklimat där deltagarna kände sig bekväma att uttrycka sig ärligt och uppriktigt. 

Intervjuguiden låg på så sätt till grund för samtalet men utifrån mitt vetenskapliga 

förhållningssätt var syftet också att försöka lära av respondenterna och att utveckla kunskap i 

det mellanmänskliga samspelet mellan moderatorn, dvs jag själv, och fokusgruppen. Det 

ledde till att frågornas form och ordningsföljd varierade mellan de olika grupperna för att jag 

som moderator skulle kunna följa upp det som sades på ett adekvat sätt. (Kvale, 2008 s. 117f)   

 

3.3.1 Stimulusmaterial  

Jag använde mig också av ett så kallat stimulusmaterial under samtalen (Wibeck 2000, s. 66). 

Detta placerades ut på bordet där vi satt under samtalen. Materialet bestod av lappar där jag 

hade skrivet ut de centrala värdebegreppen som utgjorde en del av studiens teoretiska 

ramverk. Jag beslutade mig för att använda stimulusmaterial för att eleverna skulle ha något 

konkret att ”ta på” under samtalet, dels som en påminnelse för att inte komma ifrån ämnet för 

mycket. Jag tänkte också att det kunde underlätta för eleverna att koppla ihop diskussionerna 

vi förde med de begrepp som låg på bordet för att få ett sammanhang. Wibeck (2000, s. 66) 

beskriver det som positivt att använda just stimulusmaterial om respondentera kanske 

befinner sig på olika kunskapsnivå eller om de är obekanta med ämnet. Jag hade ingen insikt 

om elevernas kännedom om ämnet därmed upplevde jag det som ett lämpligt hjälpmedel (se 

fig. 2). 
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Fig. 2. Stimulusmaterialet utplacerat på bordet i konferensrummet  

3.4 Intervjuförfarande 

Innan fokusgruppsintervjuerna påbörjades och medan respondenterna försåg sig med kakor, 

frukt och juice som jag dukat fram informerade jag återigen eleverna om möjligheten att 

avbryta när som helst och att de i studien skulle förbli anonyma med figurerade namn samt att 

jag i föreliggande samtal inte var ute efter något ”rätt eller fel” utan endast deras åsikter och 

upplevelser av frågor kopplade till skolans värdegrund och då främst inom idrottsämnet 

(Vetenskapsrådet 2013-10-14). Vidare utgick jag i samtalet utifrån intervjuguiden men höll 

mig lyhörd och flexibel under samtalets gång för att finna nya ingångar som respondenterna 

gav öppning för.  

 

Jag kom att ställa följdfrågor för att tränga djupare in i vissa av respondentens svar och 

upplevelser utifrån de teman som uppkom. Frågorna ställdes så att respondenterna berättade 

om sina värderingar och sina upplevelser och syn på ämnet. (Wibeck 2000) 

Fokusgruppintervjuerna genomfördes under skoltid på respondenternas skola belägen i en 

förort norr om Stockholm. Vi fick sitta i ett av de mindre konferensrum men intill skolans 

expedition. Rummet hade precis det antal stolar och bord vi behövde, fönstret stod på glänt så 

frisk luft sipprade in, även solens strålar låg på. I ena hörnet av rummet stod en gammal 

trämöbel med en rödvit-rutig duk. Jag var där i god tid och monterade upp min tekniska 

utrustning, testade den, dukade upp med fika på trämöbeln i hörnet och placerade ut 

stimulusmaterialet. Genom att erbjuda eleverna fika hoppades jag kunna skapa en mer 

inbjudande och öppen atmosfär. Intervjuerna spelades in med diktafon samt filmades och 

spelades in med min Ipad som dock endast riktades mot bordet då jag inte bett om tillstånd att 

få filma elevernas ansikten. 
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Alla tre fokusgruppintervjuer utfördes samma förmiddag med cirka 15 minuters mellanrum. 

Under den korta pausen skrev jag ner viktiga tankar som uppkommit, intressanta 

observationer samt överförde inspelningen från diktafonen till min dator för att säkerställa att 

den blev sparad. Medvetet fördes inga anteckningar under själva samtalen då jag inte ville 

påverka gruppdynamiken, atmosfären, förlora ögonkontakt eller missa intressanta detaljer 

(Wibeck 2000). Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna. Avsikten med 

transkriberingarna var att dessa i största möjligaste mån skulle spegla intervjun, både verbal 

som icke-verbal kommunikation. De sagda orden noterades liksom pauser, tveksamheter, 

skratt etc. (Fejes & Thornberg 2009) 

3.5 Min roll som intervjuare  

Jag har tidigare erfarenhet av att leda samtal i grupp med ungdomar i åldrarna 14-17 år. Under 

ett års tid arbetade jag med ett nationellt antivåldsprojekt som samtalsledare. Upplägget var 

sådant att vi besökte en skola eller ett gymnasium och där hade ansvar för en klass under två 

dagar. Det kunde vara en åk 9 eller en åk 1 på gymnasiet. I varje klass var vi alltid två, en 

samtalsledare och en observatör. Samtalsledaren hade ansvaret att starta samtalet, introducera 

temat, plocka upp tråden, se till att samtalsklimatet var tillåtande och aldrig kränkande. Fokus 

låg på att skapa utrymme för ungdomarna att samtala och diskutera med varandra, i likhet 

med en ostrukturerad fokusgrupp. Samtalsledarens likväl ”moderatorns” syfte var alltid att i 

största utsträckning vara så tyst som möjligt. (Wibeck 2002) Till grund för detta låg en 

tydlighet att dialogen främst skulle föras mellan eleverna, vad syftet med dagarna var och att 

inga som helst värderingar skulle läggas i elevernas åsikter.  

 

Samtalsledarens uppgift var att hålla samtalet levande och skapa utrymme för så många som 

möjligt att uttrycka sin åsikt. Observatörens roll var att fånga upp sinnesstämningar, blickar 

och kommentarer. Observatörens observationer var oerhört viktiga för att dagarna skulle 

uppnå sitt syfte samt och för att vi som ledare kunde ta ansvar för den processen som skedde i 

klassrummet. Sammanlagt har jag i detta forum spenderat ca 70 timmar i klassrum där jag 

agerat samtalsledare eller observatör, i och med det har jag lärt mig och utvecklat en djup 

förståelse för vad som sker i den situationen. Jag är också därmed medveten om hur svårt det 

kan vara att inte leda samtalet för mycket eller att undvika att ställa ledande frågor i för stor 

utsträckning. Jag lärde mig att våga låta tystnaden tala och när jag skulle gå in med en fråga 
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eller kommentar för att få ut mer av diskussionen. Det betyder dock inte att jag alltid lyckas 

med det utan det skedde med varierande resultat. 

 

Det finns givetvis skillnader mellan mitt uppdrag då och föreliggande undersökning. Syftet 

med projektet var att samtalet skulle leda till större medvetenhet och reflektion hos 

ungdomarna gällande konsekvenserna av deras handlingar i olika situationer. Metoden var 

samtalet samtidigt som målet var samtalet. I föreliggande undersökning är metoden, 

semitstrukturerade fokusgrupper, inte målet utan tillvägagångsättet för att inhämta data för 

tolkning och analys. Det i sin tur ska bli ett presenterbart resultat och diskuteras utifrån teori 

och forskning inom ämnesområdet. 

 

3.6 Analys av intervjuer  

När jag påbörjade den hermeneutiska tolkningen av transkriptionerna läste jag utskrifterna 

flera gånger för att återskapa en helhetsbild av respektive fokusgrupp. Jag försökte därefter 

sammanfatta respektive utskrift i olika teman. (Stensmo 2002, s. 111).  Även om jag haft 

intervjuguiden som underlag så visade det sig ganska fort att samtalen till viss del tagit olika 

riktningar beroende på hur varje fokusgrupp tolkat och upplevt ämnet eller frågan. Detta hade 

jag också förväntat mig och var förberedd på. Den semistrukturerade ingången på 

fokusgrupperna gav en tidskrävande och inte helt lätt uppgift att finna de teman som var 

intressanta att analysera i linje med uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag kämpade också 

med att påminna mig själv om min egen förförståelse för att bibehålla det vetenskapliga 

förhållningssättet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 75). Det krävdes först många 

genomläsningar av utskrifterna, därefter arbetade jag mer strukturerat utefter Stensmos (2002, 

s. 111ff) beskrivning av den hermeneutiska spiralen som en flerstegsprocess för att få en 

fördjupad förståelse av textens mening. Det gav två övergripande teman att utgå ifrån i den 

analytiska diskussionen: 

1. Värdegrundens innebörd och närvaron av skolans grundläggande värden   

2. Etiska aspekter inom ramen för ämnet idrott och hälsa 

Med andra ord har processen varit induktiv, det vill säga jag har utgått från det empiriska 

materialet vid skapandet av analytiska teman (Ibid. s. 16). 
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4 Resultat  

Resultatet baseras på de tre fokusgruppintervjuer som genomfördes med 12 elever ur tre olika 

klasser i åk 9 under september år 2013. Resultaten presenteras gruppvis i löpande 

sammanfattningar av samtalen där de två teman som baseras på studiens frågeställningar 

redovisas. Varje fokusgrupps utsagor redovisas för sig. Kopplingar och tolkningar utifrån 

studiens syfte i relation till tidigare forskning och uppsatsens teoretiska ramverk analyseras 

och diskuteras mer ingående i den analytiska diskussionen. De tre fokusgrupperna benämns 

Grupp ett, Grupp två och Grupp tre där respektive individ i gruppen har givits ett figurerat 

namn.  

 

4.1 Grupp ett: Värdegrundens innebörd och närvaron av skolans 

grundläggande värden 

Värdegrunden har de pratat om någon gång. De minns inte riktigt när men berättar att när den 

nya läroplanen (Lgr11) trädde i kraft hade de en genomgång av den. Gruppen verkar vara lite 

oense om huruvida de har pratat om värdegrunden eller inte. De beskriver skämtsamt att de 

inte minns med anledningen att det var tråkigt eller att de har svaga minnen. Gruppen skrattar 

mycket i ingångsskedet av samtalet. Jag har svårt att tolka det som om de verkligen inte 

minns att de talat om värdegrunden eller om de kanske tycker det känns knepigt att tala om 

det för stunden. Upplever de att värdegrunden har att göra med deras dagliga liv i skolan? 

Pelle svarar eftertänksamt men med lite skratt i rösten; ”Nä, inte fast det borde ha det. Känns 

som en rätt bra grej att ha koll på.” Gruppen kommer slutligen överens om att värdegrunden 

omnämnts inom vissa ämnen av lärarna men att det då handlar om samhället i stort.  

 

Samtalet går över till stimulusmaterialet placerat på bordet. Går det att koppla något av dessa 

värden till en idrottslektion, till exempel människolivets okränkbarhet? Oskar svarar direkt; 

”Rätten att inte bli kränkt”. Gruppen diskuterar solidaritet varpå de skämtsamt påpekar att de 

nog sov på den lektionen. I relation till uttrycket svaga och utsatta menar de att det är folk 

som inte har några vänner fast killarna upplever egentligen aldrig att man ser någon som är 

ensam. I klassen har de flesta vänner. De verkar tala om att en gemenskap är tydlig i deras 

klass och att det går att prata med alla. Gruppen tror att den gemenskapen uppstår av att vara 

en klass och inget som de egentligen aktivt arbetat med. De nämner att vissa har gått med 

varandra sedan 6-års och att det kan ha med saken att göra.  
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Utifrån en etisk aspekt upplever grupp ett att det många gånger är känslan i kroppen som 

avgör vad som är rätt och fel. ”Det känns lite bak i huvudet vad som är rätt och fel. För sig 

själv” beskriver Niklas. Alla killarna säger också att rättskänslan, som är min tolkning av vad 

de beskriver, är något som kommer från föräldrarna. Från den uppfostran man fått.  

 

Läraren som förbild diskuteras. Gruppen resonerar om de ens kan tänka sig en lärare som 

förebild och kommer överens om att det gör de nog inte. De kan tänka sig att om man är 

bättre än en lärare inom ett ämne kan det visa på att man är riktigt duktig. Jag tolkar det som 

att killarna enbart ser på en lärare som en förebild i kunskaper och frågar dem istället; En 

lärare som en moralisk förebild då? Har ni tänkt på det viset någon gång? De skakar något på 

huvudet, innan Niklas säger; ”I sådana fall har jag nog tagit det som givet”.  

 

4.2 Grupp ett: Etiska aspekter inom ramen för ämnet idrott och 

hälsa 

Gruppen upplever att de hinner tänka mer fritt under idrottslektionerna då pressen att ta in 

mycket information inte är lika stor i jämförelse med till exempel en svensklektion. Niklas 

uttalande styrker åsikterna;  

 

Det är snarare det att man kan ta in mycket mer, bara för att det inte är lika mycket information åt 

gången så det känns inte lika mycket som man måste sitta ned och plugga tre timmar […] utan det 

är liksom att jag kan springa runt i en cirkel och ta in det här.  

 

Gruppen menar också att man inte är lika instängd. Hur uppför man sig på idrotten då? Ett 

skämtsamt samtal tar åter vid där killarna säger att man inte får misshandla någon för att det 

står i lagen. Jag undrar då om det finns någon annan anledning till det förutom att det står i 

lagen? Niklas menar att det kan ha att göra med människolivets okränkbarhet varpå gruppen 

skrattar men håller med. Vi talar om elevernas moral i likhet med en kompass: en moralisk 

kompass. Niklas menar att man inte borde behöva göra något särskilt under idrottslektionerna 

utan det är bara att följa ”den” (den moraliska kompassen) men Oskar avbryter; ”Fast alla har 

ju inte den kompassen på samma sätt så det funkar ju inte, för dom som har den och den 

funkar så funkar det men.”. De upplever dock att det vore ganska tråkigt med samtal och 
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diskussioner och att det inte hör ämnet idrott och hälsa till; ”På gympalektionerna ska jag 

liksom röra på mig, nu har jag liksom bytt om, och ska ha roligt liksom, leka, springa i cirklar. 

Men prat och sånt verkar vara en ganska tråkig idé”. Pelle lägger dock till; ”men man måste ju 

ha teorilektioner nån gång också.  

 

Killarna tror att moraliska värden kan utvecklas på andra sätt än genom samtal. Att man 

istället skulle kunna använda sig av specifika exempel vilket skulle knytas till olika former av 

rollspel som förespråkas i Skolverkets stödmaterial till skolans värdegrund;  

 

Alltså, du kan ju visa liksom värden, typ genom att göra det själv (idrottsläraren). Och så kanske 

nån tar in det på det sättet att dom liksom ser vad du gör och känner att det där var ju bra och så gör 

dom det också. (Niklas elev åk 9) 

 

Gruppen upplever att den enda gången de blir behandlade olika på idrotten är till exempel vid 

Beep-testet då tjejerna har lägre krav. Med skämtsam ton menar de att tjejerna också får 

fördelar. Oskar flikar in att tjejerna får dubbelmål när de gör mål och Pelle kommenterar med 

ett skratt: ”Orättvist!”. Jag undrar varför de upplever att tjejerna skulle få fördelar? Niklas 

förklarar att det är för att tjejerna i deras klass är lite ”oengagerade”. Så då får de någonting 

extra ”för det lilla dom gör” medan killarna ”måste ta i lite.” Men det är bara kul poängterar 

Pelle och Oskar. ”Att ta i, alltså”. Jag undrar om de har någon uppfattning om varför tjejerna 

skulle vara mindre engagerade och om det gäller alla tjejer eller om det är individuellt? Det är 

lite svårt att svara på men det är så i deras klass i alla fall, anser gruppen. Men vissa tjejer är 

mer engagerade också. Jag undrar om det finns några killar som är mindre engagerade eller 

tycker alla killar om idrott? Det tror de inte men anser att killarna nog vågar ”ta i lite mer” på 

idrottslektionerna och att tjejerna ger upp lite för lätt. Idrottslärarens ansvar gällande denna 

problematik är inte självklar och gruppen menar att tjejerna mer eller mindre får skylla sig 

själva om de får dåliga betyg. Pelle säger; ”Det är ju liksom deras val om de vill vara med 

eller inte”. Niklas fortsätter;  

 

Alltså, jag tror inte idrottsläraren kan göra så mycket ifall tjejerna inte är engagerade. Det ena är ju 

att anpassa hela lektionen efter tjejerna och då kommer ju vi ha ganska tråkigt ifall vi måste, asså, 

göra det tjejerna vill göra hela tiden. (Niklas elev åk 9) 

 

Killarna uppvisar i samtalet tendenser till frustration över att tjejerna inte vill delta och jag 

undrar vad de kan göra för att lösa situationen och om de kan ha något ansvar? De menar att 
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de har försökt men att det uppfattade som att tjejerna inte vill ha någon hjälp. Killarna tror 

också att de möjligen, om än omedvetet, kan bidra till problematiken för att de är fler än 

tjejerna och kan uppfattas som en ganska ”stark” grupp som tar mycket plats.  

 

Killarna tog upp simningen som de upplevde som en känslig situation från en etisk aspekt. 

Anledningen var att man har lite kläder på sig och det kanske kan upplevas jobbigt för några. 

Men det är mest tjejerna som upplever det så, tror de. Niklas förtydligar;  

 

Vi (killarna) tar ändå såhär säkerheten i gruppen. Med tanke på att ifall alla står i badbrallor så blir 

man ändå såhär, jag är ändå bara en i gänget just nu. Då är det inte nån som direkt tittar på mig 

medans tjejerna är lite ”såhär”.. (Niklas elev åk 9) 

 

Killarna verkar också tycka att det är ett problem i samhället överlag. ”Att tjejer har helt 

vrickade kroppsbilder” men kanske mer specifikt i deras klass i alla fall i jämförelse med 

parallellklasserna. Jag undrar lite hur de bemöter det i skolan men det har de inte tänkt på 

direkt. De killarna beskriver tolkar jag som en medvetenhet om ett samhällsproblem men att 

det kanske inte vet riktigt varför det ser ut så eller vad man skulle kunna göra åt det. 

 

Gruppen diskuterar också omklädningsrummet. De menar att även där kan det vara känsligt, i 

alla fall för tjejerna. Men från deras synvinkel upplevs inte något problem snarare tvärtom. De 

menar att det inte är jobbigt för någon av killarna för att de är ”så pass löjliga därinne”. Pelle 

exemplifierar med en skämtsam ton på följande sätt: ”Nä, alla står och skriker. Skvätter 

vatten på varandra. Slår varandra med handdukar”. Gruppen har, som sagt, för det mesta en 

skämtsam ton under samtalet och ett avdramatiserande sätt inför mig och varandra. Killarna 

tror inte att någon störs av deras beteende för att det är en så pass avslappnad miljö i deras 

omklädningsrum och ingen riktigt bryr sig. Detta uttrycks av de två killarna som styr samtalet 

framåt vilket får mig att fundera på de hierarkier som eventuellt kan existera i klassen. 

 

Fusk under idrottslektionerna kan ha varierande orsaker upplever gruppen. Om det är en 

aktivitet som de vet att de klarar av så skulle man kunna fuska för att man inte orkar just då 

”för att man är lat”(Niklas). Killarna menar dock att man inte fuskar under tävling för då är 

det mer på allvar och man har mer att bevisa för sig själv. Att man klarar av utmaningen. Man 

kan då till exempel fuska mer när man leker ”för då är det så pass oseriöst och jag kan lika 
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gärna fuska nu för då kommer jag ha roligare och det är ingen som kommer förlora på det 

nästan”. (Niklas) Vid tävlingsmoment resonerar gruppen såhär med Niklas i spetsen:  

 

Vid tävling då är det ingen idé att fuska för då gjorde du det för att visa för dig själv att du klarar av 

det här. Ifall du fuskar så visar du för dig själv att du inte klarar av det här[…] för att typ, som 

orienteringen i stan då är det ingen idé att fuska då klarar du inte av det här momentet. Då kommer 

du känna själv att jag behövde fuska för att klara av det här, och det mår man inget bra av. (Niklas 

elev åk 9) 

 

Lagindelning kan också vara lite känslig beskriver gruppen. Att idrottsläraren delar in i lag 

men så smiter någon över till ett annat lag för att man inte ville vara i laget man blev placerad 

i. Killarna ser sitt individuella ansvar i den situationen men menar att de ändå värderar högre 

att få vara med sina kompisar därför gör man så ändå. Denna situation som gruppen beskriver 

upplever jag vara ganska vanlig i skolan överlag. Ett typiskt moraliskt dilemma där ens egen 

vinning går före respekten för lärarens beslut samt respekten och omsorgen för de 

klasskompisar man inte vill vara med. Detta är, enligt min mening, ett exempel på en situation 

som skulle utnyttjas för att föra en etisk diskussion. 

 

4.3 Grupp två: Värdegrundens innebörd och närvaron av skolans 

grundläggande värden 

Grupp två tänker på skolan i relation till begreppet värdegrund. De menar att det har att göra 

med att alla är lika värda; ”Att alla är samma” (Maja). Det märks att de funderar en hel del 

men inte riktigt finner ord att beskriva begreppet. Specifikt vad värden är tycker de är svårt att 

beskriva men jag upplever det som att de tänker i rätta banor men inte kan uttrycka det på ett 

tydligare sätt eller kanske inte riktigt vågar. Anna beskriver det på ett bra sätt som jag tolkar 

är en del av den problematik som härrör värdegrundsarbetet; ”Jag tror inte alla förstår dom 

begreppen, visst dom kanske vet vad det är, men inte att begreppen liksom betyder det, om du 

fattar”.  

 

Känslan för rätt och fel utvecklas från att man är liten upplever gruppen. Man ska respektera 

alla. Den kommer från uppfostran, från föräldrarna, precis som grupp ett också nämnde. De är 

även överens om att det inte är något man födds med utan som utvecklas över tid. Känslan för 

rätt och fel utvecklas också genom att man gör misstag. Camilla säger; ”När man var liten 
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kunde man gå fram och slå nån utan att man fattade att det var fel men nu när man är större så 

vet man ju att man inte får gå runt och slå folk”. Gruppen menar dock att alla kanske inte vet 

vad som är rätt och fel, i och med att det utvecklas genom uppfostran och vissa kanske har fått 

en dålig uppfostran. Anna poängterar att möjligheten ändå finns att utveckla sin moral i 

samspelet med andra och genom andra vuxna förebilder. Ska läraren vara en förebild, frågar 

jag? Det är tjejerna överens om att läraren ska vara.  

 

En lärare ska vara en förebild för den ska ju försöka förmedla hur vi ska bete oss så då underlättar 

det ju. Vi tar ju liksom efter eftersom vi träffar ju den personen varje dag. Vi tar ju efter deras 

kunskaper till oss, vi tar ju liksom åt oss av det. Och det är en jättestor chans att vi tar åt oss av 

deras personligheter också. (Maja elev åk 9) 

 

Skillnaden mellan kunskaper och värden är heller inte självklar och gruppen menar att de är 

något som kompenserar varandra, att det ska finnas en balans mellan dem. De exemplifierar 

det hela med att om elever får olika betyg, en A och en annan F, har det inget att göra med 

deras människovärde. Diskussioner om värden och värdegrunden anser de är viktigt. De 

menar att kommunikation är viktigt överhuvudtaget för att det ska gå bra i skolan och för att 

eleverna ska må bra. Det ska vara diskussioner om allt möjligt inte enbart om värden och 

värdegrund. Jag tolkar det som att det finns en önskan om att i ett tillåtande klimat oftare 

diskutera den dagliga verksamheten. Gruppen poängterar också vikten av att alla elever ska 

ges utrymme i diskussionerna.  

 

Gruppen ger uttryck för att få känna sig delaktiga och viktiga i skolan samt att få argumentera 

för varför saker är si eller så. De upplever dock att det inte riktigt finns utrymme för den typen 

av moraliska diskussioner eller samtal. Maja säger:  

 

Egentligen inte. För det är så mycket press på alla elever, vad man ska lära sig under ett år. Så 

egentligen har man inte det men det behövs verkligen för annars mår man psykiskt dåligt om man 

inte pratar om det. Man känner sig jättepressad. (Maja elev åk 9) 

 

Lisa som inte är jätteaktiv under samtalets gång flikar in och uttrycker en önskan om att 

diskutera allt möjligt men inte bara med läraren utan att eleverna talar med varandra för att 

man ska få vara mer delaktig. Jag tolkar det som att hon menar att en öppnare dialog mellan 

eleverna kanske kan öka gemenskapen. Maja beskriver att skolan är uppbyggd av vuxna 

vilket innebär att de inte alltid förstår vad tonåringar känner eller vill göra utan att fokus 
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ligger på själva utbildningen men eftersträvansvärt, som jag förstår det, menar Maja skulle 

vara om de vuxna tänkte lite mer på hur ungdomarna mår psykiskt också.;  

 

[...] skolan är ju ett ställe vi är på varje dag. Alltså liksom, nästan alla dagar om året förutom när vi 

har lov och helg. Det är ju deras ansvar att se till att vi mår bra när vi är där. Vi måste ju gå i skolan, 

vi har ju inget val. (Maja elev åk 9) 

 

De tror också att må dåligt psykiskt kan det leda till andra jobbiga saker om man inte gör 

något åt det. Alla tjejerna verkar vara överens om att det är skolans ansvar att se till elevernas 

psykiska hälsa men de poängterar också att ansvaret ligger hos eleverna att säga till vilket 

Camilla beskriver i följande citat: ”Säger du inte att du mår dåligt så får du ju leva med det 

själv. Men vill du må bättre så måste du ju ta tag i det och få nån hjälp.”  

 

4.4 Grupp två: Etiska aspekter inom ramen för ämnet idrott och 

hälsa 

Anna säger ganska spontant att det uppkommer mer problem i idrotten ”för då är det mer”. 

Gruppen upplever att killarna i klassen blir med självsäkra under idrotten. Att killarna då 

tycker att de är bäst och att det i sin tur kan leda till fler konflikter mellan tjejerna och 

killarna. Killarna anser sig tydligen vara bättre på idrotten men tjejerna kan ha ett övertag i de 

andra ämnena. Men hur det tolkas och upplevs verkar vara olika. Medan tjejerna blir retade 

för att vara bättre i teoretiska ämnen, retas inte killarna på samma sätt för att tro sig vara 

bättre inom idrotten. Konflikterna brukar dock inte utgöra några större problem ”utan typ nån 

liten fånig grej som man kan lösa på typ några sekunder” säger Maja och Camilla fortsätter 

”det brukar bli så typ, att läraren kommer in och säger ge er nu så slutar man och sen är det 

lugnt”. Att uppföra sig på idrottslektionerna menar tjejerna att de flesta vet förutom några som 

är omogna. Det är saker som ”när idrottsläraren pratar så håller man i bollen när man spelar 

basket”. Förutom det så påpekar Anna: ”[..] alltså det är mer hur man ska vara mot varandra 

också. X (Idrottsläraren) är väldigt noga med det. Faktiskt. Hur vi är mot varandra. Vad man 

säger och sånt”.   

 

Det fungerar oftast bra mellan tjejerna och killarna på idrotten. Gruppen berättar att det finns 

vissa aktiviteter där killarna helst bara vill vara med killar. Gruppen upplever att killarna tror 

sig vara bättre specifikt på styrkeövningar och bollspel men att idrottsläraren då oftast 
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försöker blanda könen. ”Men, säger Camilla, killarna vill gärna vara i ett särskilt lag för då 

vet dom att dom vinner. För att dom är fler och oftast starkare också. Då stärker dom sitt 

självförtroende också.” Gruppen fortsätter förklara att tjejer också kan vara bra eller till och 

med bättre än killarna. Maja säger ”att det är någonting alla fått för sig att killar tydligen är 

starkare än tjejer, så det är nånting som typ är inbyggt i killars hjärnor ’att nej, vi är starkare 

än tjejer’ fast så är det inte”. De menar att det kan vara viktigt att idrottsläraren blandar lagen 

så att killarna får se med egna ögon att tjejerna är lika bra eller bättre. Hur detta skulle kunna 

motverkas inom ämnet idrott och hälsa anser gruppen vara allas ansvar. Att det är elevernas 

men lika mycket idrottslärarens ansvar. En av tjejerna lägger även till att det är föräldrarnas.  

 

Till den etiska dimensionen i koppling till idrottsämnet talar tjejerna om en viss osäkerhet i 

relation till omklädningsrummet; när det ska bytas om och duschas. En av tjejernas uttrycker;  

 

När man är tonåring, då är det väldigt mycket som är privat. Jag tänker liksom på att man kanske 

inte heller kanske vill duscha på idrotten. Skolan tar inte riktigt respekt till det[…] För dom fattar 

inte för dom tänker såhär men ni är tjejer alla ser likadana ut det gör ingenting. Man känner att det 

är nåt privat som man kanske vill dölja. (Maja elev åk 9) 

 

När de samtalar om känslan de har i omklädningsrummet uppfattar jag det som att det handlar 

om känslan att bli bedömd av andra men också att de själva kanske har dåligt självförtroende 

och det egentligen inte är andra som dömer utan främst en själv. De upplever också att det är 

så även utanför omklädningsrummet. Maja säger;  

 

För alla har ju nåt kroppskomplex, nåt som dom inte gillar. Liksom, om det är någonting å dom 

kollar på dig så känner man liksom direkt ”Nej, vad har jag gjort nu. Är det nå fel? Ser dom att jag 

är, liksom, såhär? Det gäller egentligen överallt men grejen med omklädningsrummet är det är 

extra privat i omklädningsrummet eftersom man liksom byter om och duschar och sånt där. (Maja 

elev åk 9) 

 

Hur man uppträder mot varandra generellt på idrotten leder samtalet in på lek, tävling och 

fusk. Hela gruppen blir väldigt engagerad när vi kommer in på fusk. Det är, enligt dem, 

oacceptabelt att fuska men det händer ändå, kanske oftare än man får reda på. När någon i 

deras klass fuskar verkar det bli en väldigt upprörd stämning. Varför eleverna fuskar trots att 

det är oacceptabelt kan vara av olika anledningar. Exempelvis för att alla vill vinna, att de har 

alla vinnarskalle och då gör man vad som helst. Detta leder, menar gruppen, till att många blir 

arga under lektionen. Men de menar också att det fuskas för att eleverna är osäkra på hur 
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aktiviteter eller övningar ska utföras. Att om man inte känner sig bra på något kan det leda till 

att någon fuskar för att slippa dra uppmärksamhet till sig för att man inte kan. Det är dock inte 

acceptabelt ändå poängterar gruppen. Dock verkar det vara mest på tävlingar som flertalet 

elever fuskar. Anna ger som förslag att man kanske inte skulle tävla på idrotten för att inte 

alla skulle ta det på blodigt allvar, de andra tjejerna tror dock inte det skulle spela så jättestor 

roll om det är lek eller tävling då alla i klassen oftast vill vinna ändå. Av vilken anledning 

man än fuskar så är det inte acceptabelt upprepar tjejerna och säger också att det inte handlar 

bara om fusk på en idrottslektion utan kan leda till andra saker.  

 

Man fuskar på en idrottslektion i skolan men sen kan du gå vidare och fuska till ett jättestort prov 

eller liksom om man vill komma in på nån speciell högskoleutbildning eller nåt sånt. Det kan ju 

tillslut förstöra allting. Nä, det är inte alls acceptabelt för det kan ju bara leda till att man fortsätter. 

(Anna elev åk 9) 

 

4.5 Grupp tre: Värdegrundens innebörd och närvaron av skolans 

grundläggande värden 

Grupp tre beskriver värdegrunden som en bok som typ rektorn eller en lärare har. Att det är 

mer eller mindre oskrivna regler om hur man ska bete sig och uppföra sig. Karl menar dock 

att han upplever värdegrunden som; ”Hur dom (lärarna) vill att man ska vara och bete sig. 

Hur dom (lärarna) vill att betygen ska vara och så.” Även om det är oskrivna regler, menar de, 

att de står skrivna men att värdegrunden är mycket som också inte står skrivet. Benjamin 

beskriver det som; ”Alltså, om man kan skolans värdegrund så är det massa andra saker man 

borde kunna ta för givet också och bara, liksom, bara förstå”. 

 

De tar upp olika exempel på normer i skolan såsom att man inte får röka på skolgården av 

olika anledningar till exempel att det kan vara skadligt, det är ett dåligt föredöme för de yngre 

eleverna, det kan ge skolan ett dåligt rykte och det kanske kan leda till värre saker. Man ska 

också visa respekt för andra som inte vill ha rök på sig. De menar att det också kan vara 

otäckt för de yngre eleverna om de äldre står på skolgården och röker. Det upplevde de själva 

när de var yngre, berättar de. Hanna tar en liten strid och säger att hon förstår men att det ändå 

inte betyder att hon inte får röka men det är ändå en bra hjälp mot att inte göra det. Jag frågar 

om de kan koppla ihop det de berättat med något av de värden som ligger på bordet. Benjamin 
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säger; ”Skulle man kunna säga individens frihet och integritet?” Jag tycker det är en intressant 

tanke, där vägs återigen olika värden mot varandra där elevens frihet och integritet ställs mot 

respekt och hänsyn för andra människor. 

 

Fler exempel på normer som gruppen tar upp är att inte springa med knivar på hemkunskapen 

eller inte åka skateboard inomhus. ”Det är något som man bara vet”. Det står inte direkt 

skrivet någonstans. Sunt förnuft kallar de det för. Karl förklarar att det finns regler för 

elevernas bästa och till hänsyn för andra människor runtomkring; ”[…] å du ska inte sabba för 

dom. Om du vill förstöra liksom så gå och gör det nån annanstans men gör det inte i 

klassrummet liksom.”  

 

Inom vissa ämnen som exempelvis på svenskan eller på SO:n upplevs värdegrunden mer 

närvarande. Hanna säger att ord som solidaritet är ett ord som omnämnts på SO:n men att det 

då beskrivs med andra ord. Jessica håller med;  

 

[…] om vi pratar om det, då tycker jag liksom att dom (lärarna) har läst sen gör dom om det så att vi 

ska förstå bättre, så vi lär oss inte riktigt de här orden men det är samma sak. Dom liksom översätter 

det. (Jessica elev åk 9) 

 

Gruppen tycker det är bra att de svåra orden översätts annars kan de upplevas som för 

komplicerade. Gruppen diskuterar dock huruvida orden är för långa och krångliga och 

kommer fram till att det ändå kan var bra att använda sig av begreppen ibland. Hanna menar 

att det är stora ord men också användbara; ”Man ska stå vid varandras sida, liksom, genom 

vått och torrt eller så säger man ’Solidaritet!’ Det är liksom lite mer då det gäller”. Med yngre 

barn, tror gruppen dock, att lärarna nog ska använda ett annat språk men så länge lärarna 

förklarar orden kan begreppen ändå vara till nytta. De kommer in på vems ansvar det är att 

lära sig saker och menar att det är både upp till lärarna och eleverna att möjliggöra 

inhämtandet av kunskaper och värden. Det är hela gemenskapen menar gruppen, och Karl 

säger; ”Så länge du som elev vill så kommer lärarna att hjälpa dig och dom kommer lära dig 

saker om du vill det”. Jag tolkar det som att gruppen talar i termer av att vara ansvarsfull, att 

ha ett personligt ansvar.  
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Man känner sig lite viktigare också om man får ta ansvar själv. Så att inte bara läraren fixar för vad 

ska vi göra då liksom, så om dom lägger mer ansvar på en så tar man ju mer ansvar efter ett tag 

också. (Jessica elev åk 9) 

 

De upplever också att lärarna har mandat att säga till i skolan om vad som är rätt och vad som 

är fel och att man som elev litar på att de gör de utifrån en omsorgsfull utgångspunkt.  

Gruppen beskriver att deras klass har en bra gemenskap. De tror att det kan ha att göra med 

att de går i en klass med en speciell profil vilket innebär att alla i klassen har ett gemensamt 

intresse. Även om de finns uppdelningar i klassen så kan alla umgås. Gruppen upplever också 

att de är en av klasserna som står varandra närmast men kanske att det inte alltid varit på det 

viset utan att det har utvecklats över tid. De förklarar även att deras profil innebär att de måste 

stå på scen och således uppträda för varandra och för andra människor. Gruppen tror att det 

antagligen bidrar till att deras klass är mer stöttande, kan sätta sig in i varandras ställe och 

förstår vikten av att heja på varandra. Det skapar en gemenskap och en större förståelse för 

varandra, menar gruppen. Att eleverna värnar om varandra kopplar de, förutom deras 

gemensamma intresse, till uppfostran och föräldrarna. De nämner också, som tidigare 

grupper, att alla kanske inte har samma uppfostran och att det kan bidra till en variation 

mellan olika individers uppfattningar av rätt och fel.  

 

4.6 Grupp tre: Etiska aspekter inom ramen för ämnet idrott och 

hälsa 

Finns det någon skillnad på idrottslektioner och vanliga lektioner mer specifikt ur en moralisk 

synpunkt?  Karl tror att ett fysiskt hinder kan göra det svårare att vara med. Det kan bli tråkigt 

och kanske jobbigt. Han menar också att en skillnad är att vissa elever ser idrottslektionerna 

lite mer som ”ett lekpass” än som en riktig lektion. Han upplever att man inte behöver 

utveckla lika mycket kunskaper på idrotten, på samma sätt som inom andra ämnen, för att få 

bättre betyg.  

 

Karls tankar leder in samtalet på skillnaden mellan kunskaper och värden på idrotten. Jessica 

svarar; ”Jag skulle vilja säga att kunskapen är hur man spelar fortboll och hur man gör en volt 

men värden är liksom laganda och allt det här man gör med personerna när man har idrott”. 

”Fair play”, flikar Benjamin in med. Jessica fortsätter; ”Att man inte håller på och fuskar och 



31 

 

slåss och sånt för att vinna”. Hanna tar upp ett exempel från orienteringen som i dåvarande 

stund var aktuellt på idrottslektionerna;  

 

Om man är två personer och nån är lite långsammare än den andra, så väntar man på den andra 

personen så att den inte tappar bort sig liksom för det kan vara ganska läskigt för den. Tekniken är 

då liksom att läsa karta. (Hanna elev åk 9)  

 

I stort sett behövs både kunskaper och värden kommer de fram till. Benjamin säger: ”Det är 

att ta hänsyn till alla, alla är olika, alltså jag menar den biten, den moraliska biten typ fair 

play”. Ett samhälle utan och kunskap eller värden tror de inte riktigt fungerar. De börjar 

diskutera med varandra och jag tolkar det som att de kommer fram till att ett samhälle inte 

funkar utan kunskap men att värden är av stor vikt. Jessica uttrycker;  

 

För det är ju liksom när man är med varandra, kunskaperna kan man vara helt själv med. Alltså då 

kan man inte bara vara med andra personer om man bara har kunskap för då har man inte det 

sociala. (Jessica elev åk 9) 

 

Jämställdhet då, i relation till idrotten? Hanna inleder diskussionen; 

 

Alltså killar behandlar typ tjejer likadant ungefär, kanske lite mindre för att de vet att tjejerna eller 

vissa tjejer inte är lika snabba som andra men dom (tjejerna) behandlas nästan likadant. Jag blir 

behandlad nästan som en utav killarna. Men tjejer dom är jätteutstötande. (Hanna elev åk 9) 

 

Karl instämmer och lägger till att han upplever att killar stöttar varandra mer och att de är mer 

bekväma i varandras sällskap. Jessica styrker i princip det Karl beskriver med åsikten att tjejer 

fokuserar något mer på sitt eget än att kanske heja på varandra. Fast Hanna menar då ”att man 

inte kan dra alla över en kam” och att det finns massa tjejer som stöttar varandra. Hon 

upplever också att just deras klass känns väldigt stöttande jämfört med andra klasser. 

 

Omklädningsrummet är ett ämne som även diskuteras i denna grupp gällande integriteten och 

just tjejernas kroppsbilder. Hanna berättar att hon känner sig obekväm att duscha när andra 

tjejer är i duschrummet och när man står och byter om men hon tror inte det är liknande för 

killarna. Det styrker både Karl och Benjamin. Benjamin menar att killar är mer öppna; ”Så är 

det bara, så har det alltid varit och så kommer det antagligen alltid vara”. Anledningen till 

detta är att tjejer generellt utvecklas tidigare i jämförelse med killar och då tidigare börjar 

jämföra och döma varandra, menar Benjamin. Precis som i tidigare grupper uttrycker killarna 
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i denna grupp att killar i allmänhet bryr sig mindre om att vara nakna inför varandra. Tjejerna 

uttrycker också liknande tankegångar som i de andra två grupperna. De menar att det inte är 

säkert att tjejer dömer varandra utan att det handlar om ens egen kroppsuppfattning. Hanna 

ger uttryck för att hon faktiskt tycker det är ett stort problem bland tjejer. Hon upplever att det 

kan kännas jobbigt att inte ens kunna lämna huset utan smink medan killar i princip inte 

behöver göra något särskilt.  

 

Diskussionen får en mer allmän inriktning om framställningen av tjejer och killar i olika 

tidningar och hur orättvis den är. Benjamin säger;  

 

[…] alltså om man kollar på hela samhället i sig och inte bara i skolan utan allting så är det väl att tjejer känner 

att dom har större krav på sig för att fler dömer tjejer än killar men det kanske inte är så men det kanske känns 

så. Allt vi behöver göra är att dra lite vax i håret eventuellt så är vi klara liksom. 

 

Hanna tar ordet med sin syn på saken;  

 

Ni behöver inte bry lika mycket liksom, ni har inte direkt krav att ni ska sminka er eller nånting men 

liksom i alla tidningar och sånt, där är liksom alla tjejer sminkade och har fint hår medans tidningar 

där killar är med har dom vax i håret men det är inte smink och sånt. (Hanna elev åk 9) 

 

Karl hänger på i diskussionen;  

 

Men det är ju också en stereotyp bild. Alltså, ni skulle ju kunna tänka er att det är mycket vanligare 

typ om en tjej i en klass inte ser lika bra ut som alla andra och mår dåligt över det så skulle hon 

kunna bli mobbad än att om en kille som är överviktig går i en klass i stort sett tror jag inte att alla 

skulle bry sig så mycket utan dom skulle bara skita i honom. (Karl elev åk 9) 

 

Hanna markerar då med att förklara ”att det inte bara är tjejer som dömer tjejer”. Hon 

menar att tjejer kan vara elaka och att det finns många bra killar men att hon känner 

flera som dömer tjejer efter deras utseende och att det kan göra en osäker. Jessica håller 

med och menar att det kan upplevas ”lite skrämmande”.  

 

Gruppen nämner likande anledningar till fusk som de andra grupperna. Att man fuskar 

för att framstå bättre än vad man egentligen är. Att man har presterat bättre än vad man 

egentligen var kapabel till. Det händer också att man fuskar när man tävlar. De 

beskriver en specifik aktivitet då det nästan alltid blir tjafs om att någon blir kullad eller 
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inte och beskriver att argumentationerna ibland följer med ut i omklädningsrummen. 

Intressant är att gruppen poängterar att så snart de lämnat omklädningsrummet är det 

som ingenting hänt. Benjamin exemplifierar; ”Så på nästa lektion om Karl och jag var i 

olika lag och blev skitsura på varandra, så fort vi är i klassrummet så är vi best friends 

igen typ.” Om det kan finnas utrymme för en etisk diskussion i en sådan situation är de 

lite osäkra på och menar att det kanske sker omedvetet. Efter en stunds resonerande med 

varandra avslutar Karl med; ”Du kan ju också lära dig saker. Om du hade fel kan du lära 

dig det rätta och dessutom får du ju liksom mer bekvämlighet att prata med massa 

människor”. Jag upplever att i dialogen överväger gruppen och finner tillsammans flera 

alternativa svar till frågorna jag ställer. I det här fallet medvetandegör de möjligheten att 

det kanske skulle finnas fler potentiella utvecklingsmöjligheter i en konflikt, i alla fall 

enligt min tolkning, och att interaktionen dem emellan också är viktig ur en social 

aspekt. 

 

4.7 Sammanfattning 

Samtliga tre fokusgrupper beskriver värdegrunden som både något abstrakt och något konkret 

som både finns och inte finns. Värdegrunden är en bok som rektorn eller en lärare håller i 

samtidigt som det är ett antal oskrivna regler. Den upplevs i alla fall viktig av eleverna och 

något som nog är bra att ha koll på. På frågan om vad skolans värdegrund innefattar så svarar 

de saker som; hur man uppträder, lagar typ, sunt förnuft, alla människors lika värde samtidigt 

som de också skrattar och svarar att de upplever att de inte riktigt vet vad den innehåller.  

 

Grupp ett skämtar något mer kring de specifika frågorna kring värdegrund och värden men 

säger också att det talades om det mycket vid inträdandet av Lgr 11. Och att det är något som 

de förstår men ändå inte. Det upplever dock att det är något som har med skolans vardagliga 

arbete att göra. Svaren de ger och samtalet om värdegrunden och de grundläggande värdena 

blir till viss del paradoxala. Samtidigt som de skrattar och skämtar tycker det att det är viktigt. 

Alla tre grupperna nämner också att skolans värdegrund syftar till hur man ska uppträda i 

skolan, vad man får och inte får göra. Grupp tre tar upp mer specifika exempel såsom att inte 

röka på skolgården, åka skateboard inomhus, springa med knivar på hemkunskapen eller 

slåss. Slåss nämner dock alla tre grupperna specifikt i relation till vad man får och inte får 
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göra på idrottslektionen. Det eleverna beskriver är typexempel på de normer och värderingar 

som finns i skolan och samhället.  

 

Frågor kring stimulusmaterialet på bordet upplever samtliga grupper till en början något 

knepiga och funderar på om de har diskuterat något av begreppen i skolan tidigare. De ser 

både för- och nackdelar med att använda de långa krångliga orden. En fördel kan vara att det 

känns mer seriöst när man säger solidaritet samtidigt som en del av begreppen kan vara svåra 

att förstå och egentligen upplevs som mer distanserande till värdegrunden. De beskriver 

dessutom att lärarna talar om det men då typ översätter till ett språk som eleverna lättare kan 

förstå. Det tror ändå att det är bra att känna till och kunna använda sig av de centrala 

värdebegrepp som står i läroplanen. En motivering till att det är bra säger grupp tre är att det 

gäller ju inte bara i skolan. Av de fem begrepp som ramar in skylten ”Ämnet idrott och hälsa” 

är det främst jämställdhet mellan tjejer och killar som ligger i fokus för de samtal som följer. 

Relationen mellan värdegrund och värden är inte självklar och uppfattas något förvirrande. 

Värden och rättskänslan menar eleverna mestadels är en känsla och/eller kommer hemifrån, 

från föräldrar som utvecklas genom uppfostran men har man av någon anledning haft en dålig 

uppfostran så kan moralen utvecklas i samspel med andra också tror grupperna. Att veta vad 

som är rätt och fel är inte heller något man föds med eller som finns naturligt utan de sker 

genom misstag också. Jag tolkar det som att kopplingen mellan värdegrund och värden i sig 

inte är uppenbar utan något som står var för sig. Det gör kopplingen mellan moraliska värden 

och skolans verksamhet något svårare i samtalen. Det betyder inte att eleverna inte känner 

värden eller beskriver värden i samtalen. De för snarare intressanta resonemang genomgående 

och kommer fram till flera olika slutsatser genomgående i samtalen. 

 

5 Analytisk diskussion 

Syftet med studien var att, ur ett elevperspektiv, studera hur implementeringen av skolans 

grundläggande värden utifrån läroplanens kontext upplevs i skolans verksamhet och främst 

inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Nedan diskuterar jag resultaten i relation till 

uppsatsens syfte, tidigare forskning och teoretiska ramverk.  
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Denna studie visar att eleverna upplever eller lever värden i den vardagliga verksamheten 

men det beskrivs som något omedvetet eller givet. Något som eleverna bara vet eller känner i 

kroppen. Min tolkning av elevernas upplevelser av värdegrunden och värden vare sig det är i 

relation till hela skolans verksamhet eller i relation till idrottsämnet är att den teoretiska 

värdegrunden finns där men att den inte praktiseras på ett sätt som eleverna kan sätta fingret 

på vilket inte betyder att eleverna för den delen har ett bristande moraliskt engagemang. 

Samtliga tre grupper upplever att värden i de allra flesta fall utvecklas från att man är liten, 

genom att göra misstag, från föräldrar eller i samspelet med andra. Att moraliska värden 

utvecklas i samspel med andra visar tydligt tidigare forskning (Lodewyk & Elcombe 2010; 

Jacobs, Knoppers & Webb 2013; Barker, Barker-Ruchti & Pühse 2013). För majoriteten av 

eleverna fungerar detta, med största sannolikhet, mycket väl. Det som jag menar blir 

problematiskt är de barn och ungdomar som inte haft möjligheten att utveckla sin moraliska 

kompass av olika anledningar, där tror jag att skolan har en avgörande roll att tydligöra, 

förankra och argumentera för de grundläggande värden som eleverna har rätt att känna till och 

ska få möjlighet att praktisera. Franck (2003) tar upp just detta att etik och moral i sig inte har 

ett egenvärde utan att det måste relateras till något specifikt. Jag skulle vilja översätta det med 

att moralisk fostran behöver stötas och blötas för att upplevas meningsfullt. 

 

Det finns också ett annat sätt att söka förklara det hela. Att värden i skolan finns i teorin men 

inte i praktiken men kanske är det istället tvärtom. Teorin kring värdegrunden kommuniceras 

inte, den formuleras inte, den problematiseras inte. Eleverna praktiserar dagligen de 

grundläggande värdena i det mellanmänskliga samspelet. I dessa fokusgrupper upplevde jag 

just att eleverna inte riktigt vet varför, hur eller vad det innebär. De är fullt medvetna om att 

man inte får slåss eller bete sig illa. Parallellen att det handlar om människolivets 

okränkbarhet ses dock inte som uppenbar innan de har det framför sig och själva får uttrycka 

sig i egna ordalag. Kan det vara så att det är teorin bakom handlingen som saknas? 

 

Det finns flera aspekter i samtalen som kan kopplas till olika delar av den normativa etiken. I 

samtliga fokusgrupper väger eleverna rätt mot fel i omgångar (Collste 2010). De visar också 

på en stark rättskänsla samtidigt som det finns vissa situationer som värderas som mer eller 

mindre viktiga att göra rätt eller fel utifrån ett normativt etiskt perspektiv. Eleverna tar flera 

gånger ställning och visar på en moralisk hållning i samtalen. De ger uttryck för de normer 

och värderingar som genomsyrar skolans verksamhet. De beskriver också moraliska 
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dilemman där egen vinning ställs mot vad som kanske skulle vara bäst för gruppen. (Ibid.) 

Värden som solidaritet ställs mot individens frihet och integritet. Detta styrker egentligen bara 

att skolans värdegrund behöver problematiseras och att den inte bara kan tolkas som svart 

eller vit. Den normativa etiken menar ju dock att även om en individ har stark en moralisk 

hållning finns det en djup komplexitet snarare rättar sig vissa individer efter yttre påverkan av 

normer och värderingar eller människans karaktäristika egenskaper. Vi har numera en 

mångfaldsskola där den enes moraliska hållning kanske krockar med den andres. Vem har fel 

och vem har rätt? 

 

Ur ett värdepedagogiskt perspektiv som Orlenius och Bigsten (2007) tar upp upplever jag att 

eleverna ger uttryck för närvaron av flera värden genomgående såsom ansvar, omsorg, 

respekt, ärlighet, tolerans, respekt och rättskänsla genom att främst diskutera utifrån 

situationsbaserade händelser. Det är ofta utifrån utgångspunkten ”att man ska”: Man ska 

respektera varandra, man ska ta ansvar, man ska inte fuska. När vi, lärare, talar i termer som 

exempelvis ”förankra” anser jag att elevernas ”man ska” inte riktigt räcker till. Det saknas en 

djupare förståelse om varför ”man ska” och där kan kanske ett tydligare språk och 

motiveringar för etiska diskussioner medvetandegöra detta? I stödmaterialet till Lgr 11 

diskuteras detta: att språket bidrar till att värden tydligare och lättare kan implementeras 

(Skolverket 2011). Eleverna ger uttryck för bristande utrymme att diskutera dilemman, 

problematik eller att få ta ställning i frågor som rör deras liv i skolan. Grupp två poängterar 

till exempel vilken stor del av sin tid de spenderar i skolan och vikten av att där därför må bra. 

Det resonerar också i termer av vikten av att ta ett personligt ansvar både i relation till att må 

bra, inhämta kunskap och följa de regler som skolan satt upp. 

 

En annan intressant reflektion är att alla tre grupperna endast refererar till sin egen klass i 

samtalen. Gemenskap värderas högt och har utvecklast över tid men det är främst i den egna 

klassen. Det finns en tydlig särskiljning mellan klasserna och skolan som helhet. Att se till sin 

närmaste grupp verkar vara väldigt viktigt. Detta kan bli problematiskt i ett samhälle som ska 

vila på demokratiska värderingar där tolerans eftersträvas i ett större perspektiv.  

 

Ett sätt att hjälpa eleverna på vägen mot att vara moraliska bärare av de värden som avses i 

denna uppsats är, enligt min mening, genom exemplifiering, rollspel och samtal som ges som 

förslag i stödmaterialet till Skolans värdegrund i Lg11 (2011). Samt att utnyttja problematiken 
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som finns. Ett exempel är samtalen om jämställdhet i grupperna, där det var uppenbart att 

eleverna utifrån sitt kön har olika uppfattningar om sig själva, varandra och de föreställningar 

som åläggs respektive kön enligt samhällets normer. Beroende på om man är tjej eller kille 

har de olika förväntningar på sig. Frågan som dock inte riktigt besvaras är varför det är på det 

viset? Och hur passar det då in med grundläggande värden som alla människors lika värde?  

 

Att göra moraliska värden något hanterbart, begripligt som sätts i ett sammanhang kan göra 

avsevärd skillnad. Bara för att något inte går att ta på betyder det inte att det inte går att 

konkretiseras. Att tro att man som lärare kan redovisa läroplanen och att eleverna sedan ska 

minnas eller tycka det är något som är viktigt är i mina öron aningen naivt. 

Jag tror att det, utifrån tolkningar av samtalen som förts i fokusgrupperna, är eftersträvansvärt 

att bredda språket och att sätta ord på vad moraliska värden kan vara. Det blir svårt att 

utveckla och inhämta något som ingen sett till. Ämnet är komplext vilket innebär att en 

problematisering är nödvändig och den problematiseringen behöver nödvändigtvis inte 

komma från rektorn eller lärarna även om det yttersta ansvaret ligger där, utan likväl eleverna. 

Låt elevernas upplevelser av moraliska värden utgöra grunden för hur läroplanens värdegrund 

ska tolkas och implementeras. Då kan vi dessutom lägga till ännu ett värdeord till samlingen 

nämligen; delaktighet, som är en av de mest grundläggande komponenterna för ett fungerande 

demokratiskt samhälle. (Skolverket 2011) Tesen om att det man tränar på blir man bra på 

passar bra i sammanhanget. Precis som vi tränar på allt annat behöver träna vår moral med 

syftet att det är vår mänskliga rättighet. 

 

Inom ramen för ämnet idrott och hälsa finner jag att flera situationer som eleverna beskriver 

har en etisk aspekt som ger möjlighet för att implementera skolans grundläggande värden. Jag 

kan dock inte, baserat på denna undersöknings resultat, dra några konkreta slutsatser om att 

etiska diskussioner skulle vara av större vikt inom idrottsämnet än i andra ämnen. Det finns 

dock tendenser i resultatet som visar på detta. Med tanke på de situationer som uppkommer 

och kan kopplas till idrottslektionerna finns där potentialen att diskutera vad en moralisk 

handling innebär i relation till tävling, lek, fusk och lagindelning som överensstämmer med 

tidigare forskning.(Lodewyk & Elcombe 2010; Jacobs, Knoppers & Webb 2013; Barker, 

Barker-Ruchti & Pühse 2013) Ett grundläggande värde som jag tolkar som mer centralt att 

diskutera inom ämnet idrott och hälsa men också i skolan överlag är; Jämställdhet mellan 

tjejer och killar. Alla tre grupper visar samma tendenser på hur de värderar sig själva utifrån 
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sitt kön samtidigt som de gör antaganden om hur det andra könet ”är” eller hur de upplever 

olika situationer. Det i sin tur gör avkall på alla människors lika och unika värde vilket ändå 

kan anses som en grundläggande princip för mänsklig samvaro. (Orlenius och Bigsten 2008) 

 

5.1 Avslutande kommentar 

I liknelse med kompassens uppgift att leda oss rätt i obekant terräng tycks uppgiften för 

eleverna nästintill omöjlig när de faktiskt förväntas hitta rätt med kartan fast de inte fått lära 

sig ta ut en kompassriktning. Det handlar egentligen inte om att eleverna saknar kunskap om 

hur de följer kompassen utan snarare var de befinner sig på kartan eller vart de är på väg. Jag 

skulle vilja säga att den moraliska kompassen på ett sätt är förkroppsligad just utifrån 

tolkningen att eleverna lever värden men inte riktigt kan sätta fingret på dem. Att manövrera 

sig genom samhället idag utan att få stöd och hjälp av vuxna och jämnåriga har inverkan på 

ungdomars identitetsskapande (Hwang & Nilsson 2007). Vardagen kräver många gånger att 

människan, ungdom som vuxen, tar viktiga beslut och gör viktiga ställningstaganden som 

påverkar dem själva och samhället i stort. Vill vi skapa ett samhälle som genomsyras av 

vördnad för värden som allas lika och unika värde får vi se till att medvetandegöra vår 

värdegrund och sätta saker i sitt rätta sammanhang. Annars har värdegrunden en exkluderande 

mening istället för tvärtom. Ur min synpunkt är detta allas ansvar men kanske främst vårt som 

aktivt väljer att arbeta med barn och ungdomar. 

 

5.2 Slutsats 

Studien visar att eleverna upplever och praktiserar värden i den vardagliga verksamheten 

överlag men det beskrivs som något omedvetet eller givet. Värdegrunden i sig blir något 

paradoxal. Den finns där men ändå inte. Utifrån samtalen i fokusgrupperna kan slutsatsen dras 

att det inom idrottsämnet finns utrymme för att implementera och utveckla moraliska värden 

hos eleverna. Detta genom att göra didaktiska val grundade i ett etiskt förhållningssätt. Detta 

styrker också tidigare forskning. 
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5.3 Vidare forskning  

Att observera interaktioner som sker under lektioner i ämnet idrott och hälsa i syfte att studera 

den etiska dimensionen och den potential som där tycks finnas för moralisk fostran vore 

intressant. Jag upplever en brist inom det specifika området i svensk värdepedagogisk 

forskning.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien är att, ur ett elevperspektiv, studera hur implementeringen av skolans 

grundläggande värden utifrån läroplanens kontext upplevs inom skolans verksamhet och 

ramen för ämnet idrott och hälsa. 

- Hur upplever eleverna närvaron av skolans värdegrund och grundläggande moraliska 

värden i skolans verksamhet och mer specifikt ämnet idrott och hälsa?  

- Finns de etiska aspekter i ämnet idrott och hälsa som kan kopplas till elevernas 

moraliska fostran och i sådana fall, hur? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Moral education, Ethics and Physical education, values education, värdepedagogik,  

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco, Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

Ebsco: Physical education and ethics.  

 

Google Scholar: Physical education and moral 

 

Kommentarer 
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BILAGA 2 

Att: XXX, Rektor                       2013-09-01 
XXXskola 

 

Hej, 

 

Jag läser till idrottslärare på GIH, Gymnastik och idrottshögskolan. Jag går min sista termin 

och skriver nu mitt examensarbete på avancerad nivå. Kortfattat så är jag intresserad av att 

undersöka hur elever i åk 9 upplever/tolkar närvaron av skolans grundläggande värden i 

idrottsundervisningen. Jag skulle därför vara ytterst tacksam om jag skulle få komma till er 

skola för att presentera syftet med uppsatsen, således fråga om några av eleverna önskar delta. 

Sammanlagt behövs 12 elever uppdelat i tre grupper för studien.  

 

Jag vill givetvis inte störa i undervisningen men hoppas att ni och eleverna ändå låter mig låna 

lite av er tid i utbildningssyfte. Är det så att några av era elever är villiga att ställa upp så 

kommer informationsbrev och fullmakt gå ut till deras föräldrar, där tillåtelse efterfrågas för 

de elever som inte ännu fyllt 15 år. Detta i enlighet med de etiska råd som gäller all forskning. 

 

Upplägget för studien ser ut som följer; Jag önskar träffa tre grupper om fyra elever en gång 

vardera i ca.30-40 min för att genomföra en så kallad fokusgruppintervju med varje grupp. 

För att inte störa undervisningen vore det mest passande att genomföra fokusgrupperna i 

direkt anslutning till en avslutad skoldag. Jag hoppas då få låna ett grupprum eller liknande 

där jag kan sitta med eleverna under utsatt tid. Jag tänkte ta med lite fika att bjuda på för att 

skapa ett mer avdramatiserat samtalsklimat. 

 

I uppsatsen ändras de medverkandes namn och det kommer inte att vara möjligt att känna 

igen några enskilda personer eller skolan. Insamlade data kommer endast att användas för 

denna uppsats och inget annat. Materialet kommer även att förvaras på ett sådant sätt att ingen 

annan än jag själv har tillgång till det och kommer därefter att förstöras.  

 

Jag vill klargöra att syftet med uppsatsen inte på något sätt är att bedöma eller döma om 

idrottsläraren eller skolan där studien är genomförd ”gör rätt” eller ”sköter sitt uppdrag”. Jag 

är endast intresserad av elevernas upplevelser och tolkningar av värden för att öka min egen 

förståelse för ämnets komplexitet samt värdegrundsarbetet. 

 

Svara mig gärna via e-post eller om ni har andra frågor gällande studien eller 

tillvägagångssättet så hör ni av er till: emelie.hagg.sandberg.xxxx@stud.gih.se eller ring på 

mobil: xxxx 

Tack så mycket på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Emelie Hägg Sandberg 

Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm 
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BILAGA 3 
 
INFORMATIONSBREV OCH FULLMAKT   2013-09-08 
 

Jag, Emelie Hägg Sandberg, läser till idrottslärare på Gymnastik och idrottshögskolan och skriver nu 

mitt examensarbete på avancerad nivå. Det handlar om hur elever i åk 9 upplever/tolkar närvaron av 

skolans grundläggande värden inom ämnet idrott och hälsa. Studien bygger på formuleringarna av 

värden ur läroplanens första del; Skolans värdegrund. Jag undersöker detta i syfte att få en djupare 

förståelse för hur eleverna tänker och tolkar dessa värden i relation till idrottsundervisningen. 

Metod 

Undersökningen består av ett antal fokusgruppintervjuer med elever i åk 9. Efter att elever och 

målsman gett sitt samtycke kommer jag att på överenskommen tid och plats i skolans lokaler be 

eleverna i grupp samtala och diskutera ämnet som är aktuellt för studien. En fokusgruppintervju 

beräknas ta mellan 30-40 min och jag ämnar även bjuda eleverna på lite fika under den tiden som tack 

för att de ställer upp. Efter samtliga fokusgrupper genomförts kommer materialet att skrivas ut och 

analyseras av mig i enlighet med utarbetade analysmetoder. Det är viktigt att understryka att fokus i 

undersökningen är elevernas upplevelser och tolkningar, det finns därmed inget rätt eller fel svar. 

Studien är inte på något sätt en granskning av någon specifik lärare, skola eller elev utan ett 

förbehållslöst studerande av problemområdet; värdegrund. 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Uppsatsens helhet kommer seminariebehandlas där studiekamrater och lärare ingår, därefter publiceras 

uppsatsen i DiVA som är GIH:s publikationsdatabas. I uppsatsen ändras de medverkandes namn och 

det kommer inte att vara möjligt att känna igen några enskilda personer. Insamlade data kommer 

endast att användas för denna uppsats och inget annat. Materialet kommer även att förvaras på ett 

sådant sätt att ingen annan än jag själv har tillgång till det och kommer därefter att förstöras. 

Medverkan i undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin 

medverkan. 

Denna fullmakt ger Emelie Hägg Sandberg tillstånd att intervjua och spela in intervjun där ditt barn 

medverkar samt använda materialet enligt ovan. Ni bestämmer själva om ni vill delta. 

 

_________________________  ___________________________ 

Datum  Elevs underskrift   Målsmans underskrift 

 

Vid frågor gällande studiens upplägg eller tillvägagångssättet så hör ni av er till: 

emelie.hagg.sandberg.xxxx@stud.gih.se eller ring på mobil: xxxx 

Med vänlig hälsning, 

Emelie Hägg Sandberg 

Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm 
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BILAGA 4 

 

Intervjuguide    2013-09-08 

Vad tänker ni när jag säger skolans värdegrund? 

Ni elever ska ”inhämta och utveckla kunskaper och värden”, vad menas med det tror ni? 

Vad är skillnader mellan kunskaper och värden? 

Behövs båda? 

Varför behövs värden?  

Om jag som lärare ska förmedla och gestalta värden i min undervisning, hur gör jag det på 

bästa sätt tycker ni? 

Måste en lärare vara en förebild? Vilket ansvar har man som lärare? Är det viktigt? Hur stor 

inverkan har lärarna på elevernas handlingar? 

Vad får man göra respektive INTE göra på idrottslektionerna? 

Varför är det så? 

Kan ni ge exempel på kunskap och på värden som gestaltas på idrottslektionerna? 

Finns det situationer före/efter eller under idrottslektionerna som ni kan komma på som ni kan 

koppla olika värden till? 

Hur upplever ni att ni jobbar med värden under idrottslektionerna? Hur sker det arbetet? 

Medvetet eller omedvetet? Är det i så fall bra eller dåligt tycker ni? 

Är det någon skillnad på hur man jobbar med värdegrunden på vanliga lektioner och på 

idrottslektioner tycker ni? 

Vad upplever ni är det viktigaste värdet en människa ska leva efter? Varför då? 

Går det att bestämma det? Eller beror det på situation till situation? 

Vem bestämmer vad som är värden förresten? Måste man bestämma vad som är rätt eller fel? 

Känner inte alla det? Är det alltid lätt att göra det som är ”rätt” eller ”gott”? 

Måste man ha regler? Är regler samma sak som värden?  

Kan man rangordna värdenas värden? 

Har ni några förslag på hur man kan utveckla och gestalta värden i idrottsundervisningen? 

Har ni några tips till mig som lärare? 

 

 


