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Sammanfattning 
 
Enligt skollag och läroplan har skolan två huvuduppgifter, att ”ge eleverna kunskaper och 

färdigheter”1 och att ”främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor”2. 

Att i praktiskt arbete i klassrummet genomföra dessa båda uppgifter är ofta svårt. Av tradition 

dominerar kunskaps- och färdighetskraven skolans arbete och stödet för att utveckla arbetet 

kring värdegrundsfrågor har länge varit eftersatt. 

Under läsåret 2004-2005 har jag tillsammans med mina elever i årskurs tre arbetat med samtal 

kring moral och etik. Våra samtal har utgått från litteratur och film. Med arbetet har jag dels 

velat utveckla barnens förmåga att samtala, dels velat ge tillfällen att gemensamt fundera 

kring viktiga mänskliga frågor. 

Samtalen har oftast varit mycket givande. Barnen har uppskattat dem och för mig har det visat 

sig vara ett lyckat och spännande sätt att arbeta med värderings- och demokratifrågor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Skollagen Skolverkets hemsida 2005-02-15 
2 Ibid 
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Hur blir man synlig? 

– När jag började i den här klassen i ettan så var jag osynlig. 

– För mig var det så när jag gick på dagis. Då hade jag inga kompisar och då var jag osynlig. 

 

Jag borde ha vant mig, men blir ännu en gång överraskad av insikten, klokheten och modet 

hos mina nioåriga elever. Tove Janssons berättelse ”Det osynliga barnet” får dem att minnas, 

och vilja dela med sig av, känslor och upplevelser. Sara och Sebastian är inte ensamma om att 

vilja svara på min fråga om de någon gång varit osynliga. Flera barn vill berätta och när vi 

sedan kommer in på diskussionen om hur man blir synlig blir rösterna ännu ivrigare. Det var 

för att Muminfamiljen var snäll mot Ninni som hon började synas, det är de flesta överens 

om. Sara har dock, som så ofta, en annan åsikt. Hon menar bestämt att det inte var förrän 

Ninni blev riktigt arg hon blev synlig. Kan vi genom att samtala vidare, genom att lyssna noga 

på varandra förstå varandras tankar? Kanske till och med få ihop de olika idéerna till någon 

sorts helhet som gör oss lite klokare? 

 

Som lärare har jag flera viktiga arbetsuppgifter. En av dem är att främja elevernas ”utveckling 

till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”3. Denna del av skolans verksamhet, 

arbetet med värdegrunden är eftersatt och måste utvecklas. Detta kan naturligtvis göras på 

många olika sätt. Jag har under det senaste läsåret på ett mer medvetet sätt än tidigare provat 

att arbeta med värdegrunden genom samtal utifrån skönlitterära texter. 

Ursprunget till denna idé ligger dock nästan tio år tillbaka i tiden… 

 

Kunskap och fostran, ett minne 

Jemil har något mer att säga, något viktigt, det syns på honom. 
                                                 
3 Ibid 
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– Har ni tänkt på att fast böckerna är så olika är det ändå något som är lika med dem? 

Vi förstår nog inte riktigt vad han menar utan ber honom förklara. 

– Jo, i alla böckerna så är det så att först när de inte känner varandra så tycker de inte om 

varandra men sedan när de känner varandra så märker de att den andra egentligen är snäll. 

Med Jemils tanke startar en ny diskussion om vad som egentligen hade hänt de olika 

personerna i böckerna. Vad hade de tänkt och tyckt? Hur kunde vi veta det?  

Egna tankar och erfarenheter blandas in i samtalet. Alla har vi varit med om att ändra 

uppfattning om någon när man lärt känna henne bättre. Är det den andra som ändrat sig eller 

man själv? Eller har båda förändrats?  

 

 

Jemil och hans klasskamrater gick i tredje klass. Under vårterminen hade vi haft ett läsprojekt 

för att träna läsförståelse och språkutveckling. Nu var det sista tillfället och vi utvärderade 

arbetet, pratade om böckerna och om vårt arbete. Böckerna vi hade läst var verkligen olika. 

En Mamma på annons om livet på prärien i USA, De små ryttarna med sin finstämda men 

ändå så spännande berättelse om en liten flicka under den tyska ockupationen av Holland och 

till sist Den blå knappen som i både tid och rum utspelar sig ganska nära våra elevers egen 

vardag.  

Många gånger under arbetets gång hade vi lärare förundrats över våra elevers kommentarer 

men Jemils sista sammanfattande reflektion kring böckerna vi läst skulle komma att stanna 

kvar hos mig på ett alldeles särskilt sätt. Att Jemil lyckades se igenom den yttre handlingen 

och se en likhet i de tre böckerna, att han funderade kring hur människorna han läst om hade 

utvecklats och förändrats - det blev till ett litet frö som låg kvar och grodde i min lärarhjärna. 
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Skolans två huvuduppgifter 

Så här står det i skollagen. 

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt 
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 
 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, 
i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 
skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som 
verkar inom skolan 
 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 
 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
mobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886).4 
 

 

Mötet med Aristoteles och det tredelade kunskapsbegreppet gav mig ett verktyg att använda 

för att bryta ner lagtexten i mer begripliga beståndsdelar5. Meningen ”Utbildningen skall ge 

eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” innehåller både 

episteme (i ordet kunskap), techne (i ordet färdigheter) och fronesis genom skrivningen 

”harmoniska utveckling till ansvarskännande människor”. 

 

Skolan har alltså två huvuduppdrag, att ge kunskaper och färdigheter och att fostra till goda 

människor och medborgare. För mig har det ofta varit svårt att genomföra dessa båda 

uppgifter med gott samvete. Jag är inte ensam om att ha detta problem. ”Man upplever att det 
                                                 
4 Skollagen Skolverkets hemsida 2005-02-15 
5 Bernt Gustavsson  2000  Kunskapsfilosofi Stockholm 
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sällan finns tid för samtal om värdefrågor. Istället läggs fokus på kunskapsförmedling.”6  Av 

tradition dominerar ju bilden av ett klassrum med barn som är flitigt sysselsatta med att läsa, 

skriva och räkna. Bilden av ett klassrum där barn och vuxna är ivrigt involverade i samtal 

kring vad som är rätt eller fel, gott eller ont är inte den som dyker upp på näthinnan då vi 

tänker ”skola”. För mig som lågstadielärare är kravet på att barnen under de första skolåren 

ska lära sig att läsa, skriva och förstå grunderna i matematiken tydligt uttalade från både mina 

chefer, från barnens föräldrar och från barnen själva. Barnens läs- och skrivutveckling ska 

mätas, dokumenteras och redovisas. Kravet att ”främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” möter mig mycket sällan och aldrig 

har jag fått höra att den skulle mätas eller dokumenteras. 

Men kanske finns det vägar att gå för att förena de båda uppgifterna? Jag läser i skolverkets 

rapport om hur arbetet med värdegrunden ska kunna utvecklas. 

” Förskolors och skolors uppdrag att främja lärande och demokratisk 

kompetens är intimt förknippade och kan inte betraktas som två skilda 

processer som ska äga rum vid skilda tillfällen, och drivas av olika personer. 

Skolans två huvuduppdrag hänger ihop, och arbetet med dem är parallella 

processer som är beroende av varandra i ett ständigt samspel.”7  

 

Går det kanske att öva läsning och skrivning och samtidigt öva sitt omdöme genom att 

fundera kring viktiga värderingsfrågor? Innan vi återvänder till klassrummet för att försöka 

hitta svaret på den frågan ska vi dock göra en liten tillbakablick för att se hur dagens skola 

med de två huvuduppgifterna vuxit fram. 

 

 

 

                                                 
6  En temabild om värdegrunden Med demokrati som uppdrag 2000 Skolverket s. 24 
  
7 Ibid s.31 
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Värdegrundsbegreppet - var kom det ifrån och hur ska det förstås 

I Unga demokrater8 gör författarna i kapitlet Skolans demokratifostrande funktion en kort 

genomgång av den svenska skolans uppgift genom tiderna. Under sin första tid, vid införandet 

av den allmänna folkskolan 1842, var skolan en del av nationsbygget. Författarna citerar 

Herbert Tingsten som i sin bok Gud och fosterlandet. Studier i hundra års skolpropaganda 

skrev 

” Då ett någorlunda enhetligt och obligatoriskt skolväsen under 1800-talet 

infördes i de s.k. civiliserade staterna, framstod detta som en väldig etapp på 

framstegets väg till insikt och förnuft. Man betonade tillika att det gällde att 

forma och ena nationen, i många fall att skapa en nation. Alla skulle bli 

delaktiga, i någon mån, av det ”rika” kulturella arvet. De skulle veta och känna 

vad det innebar inte bara att vara människa utan att vara svensk, tysk, 

fransman, engelsman, amerikan (Tingsten 1969, 13)”9 

 

De växande folkrörelserna ställde också krav på utbildning. I Den skötsamme arbetaren10 

beskriver Ronny Ambjörnsson synen på läsning inom arbetar- och nykterhetsrörelsen under 

det förra seklets första årtionden. Han går tillbaka till väckelserörelsen, läsarna, och menar att 

arbetar- och nykterhetslogernas läsecirklar är en fortsättning på läsarnas synsätt att det lästa 

inte ska läras in som en utantilläxa utan att det ska bearbetas genom samtal och funderingar. 

Genom läsningen och diskussionerna kring det lästa ska arbetaren bilda sig, få tillgång till ett 

mer utvecklat språk och möjlighet att delta i det politiska livet. Inom folkrörelserna betonas 

det gemensamma kunskapssökandet, tillsammans har man möjlighet att förstå en text som 

varit för svår att tillägna sig ensam. Man betonar också folkbildningens tanke, att folket bildar 

sig själv, utan inblandning från några utomstående. 

                                                 
8 Ekman Todosejevic´ 2003 Unga demokrater - en översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik 
och skolans demokrativärden Myndigheten för skolutveckling 
9 Ibid. s 20 
10 Ambjörnsson 1998 Den skötsamme arbetaren Carlssons bokförlag 
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I skolan var det dock Gud och fosterlandet som dominerade då det gällde att ingjuta de rätta 

idealen i eleverna. Med 1919 års läroplan blev också fredsfostran ett viktigt begrepp. 

 

Efter det andra världskriget slut lades nya riktlinjer för den svenska skolan fast. Nu ställdes 

uppgiften att ”fostra kritiskt tänkande individer som utifrån sin kunskap om samhällsfrågor 

skulle kunna verka som engagerade demokratiska medborgare”11  

I ett samhälle präglat av samarbetsanda och folkhemsbygge fick dock denna uppgift aldrig 

någon riktig genomslagskraft utan det viktiga för skolan blev att få fram den välutbildade 

arbetskraft industrin behövde.  Engman/Todosejevic´ beskriver tiden så här: 

” Den skolpolitik som nu gjorde sig gällande var inte grundad på 

utbildningsfilosofiska ställningstaganden eller ideologiska program (jfr SOU 

1992:94). Den uttalade ambitionen var att förmedla kunskap som skulle vara fri 

från värderingar och ge en objektiv bild av världen. Det fanns en stark tro på 

den objektiva vetenskapen som en problemlösare i det moderna samhället. Då 

man samtidigt tog demokratin för given kunde man hävda att skolan inte skulle 

ta ställning i ideologiska frågor, vilket uttrycktes på det viset att man inte skulle 

syssla med politisk indoktrinering (Tingsten 1967, Englund 1999, 20-23).12 

 

Under denna period var det alltså tydligt att skolans uppgift var att förmedla kunskaper, och 

då avses kunskaper som fakta.  

Inte förrän med Lgr 80, 1980 års läroplan för grundskolan, fördes frågan om 

demokratifostran på allvar in i skolan igen. I kapitlet Skolans mål formulerar man sig så här 

under rubriken Fostran och utveckling 

”Skolan skall fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka 

och stimulera barn och ungdomar till att vilja omfatta vår demokratis 

                                                 
11 Ekman Todosejevic´ 2003 Unga demokrater - en översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik 
och skolans demokrativärden Myndigheten för skolutveckling s. 21 
 
12 Ibid s 21-22 
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grundläggande värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk, 

vardaglig handling.    

 Skolan skall därför utveckla sådana egenskaper hos eleverna som kan bära upp 

och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och 

likaberättigande mellan människor. Att väcka respekt för sanning och rätt, för 

människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten 

till personlig integritet är en huvuduppgift för skolan.”13 

 

Utbildad för värdegrundsarbete? 

Det var under denna läroplan jag utbildades, jag gick på lärarhögskolan i Stockholm 1982 till 

1984. Jag försöker dra mig till minnes, diskuterade vi någonsin dessa avsnitt i läroplanen? 

Fick vi någonsin i uppgift att förbereda lektioner som skulle fostra till demokrati? Det 

närmaste jag kan komma är den uppsats vi fick skriva om varför vi valt att bli lärare. Det var 

vår pedagogiklärare som ställde frågan, och jag minns hur jag med min bakgrund i 70-

talsvänstern skrev om mina förhoppningar om att kunna påverka barnens tankar, drömmen om 

att vara med och forma den goda, solidariska människan. Jag minns dock ingen fortsättning 

på uppsatsskrivandet. Vi diskuterade inte varandras uppsatser, våra tankar kring och motiv för 

vårt yrkesval. Vi ställde dem aldrig i relation till den uppgift samhället la på oss genom 

läroplanen. Den uppgift som den tidigare skolministern Britt Mogård formulerar som 

”En blivande lärare ska göra sig medveten om sina förhållningssätt, till rätt och fel, gott och 

ont. Och till exempel fundera över frågan: Är jag en demokratisk människa?”14 

ställdes vi aldrig inför. Frågan är om dagens studenter på lärarutbildningarna gör det?  

På 80-talet hade vi i alla fall en sammanhållen klass under hela vår utbildning. Vi hade 

möjlighet att lära känna varandra och att utveckla nära relationer till några av 

klasskamraterna. I dessa små informella grupper fördes diskussionerna om hur man skulle 

vara som lärare, här stöttes och blöttes tankar och funderingar om skolans roll, om friskolor 

                                                 
13 Läroplan för grundskolan, allmän del 1980 Liber Utbildningsförlaget s.16-17 
14 Ständigt. Alltid! 1999 Skolverket s. 38 
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och alternativ pedagogik, om drömmar och farhågor. I dag är lärarutbildningen utformad som 

en mängd kurser, vissa obligatoriska, vissa valbara. Studenten bygger själv sin utbildning 

efter sina speciella önskemål. Av den sammanhållna klassen finns mycket lite kvar.  

”Både Bengt Göransson och Britt Mogård betonar att skolklassen är den bästa 

fostrande gemenskapen i skolan. Där finns en möjlighet till kontinuitet och 

trygghet och det gör den till en enhet där man kan skapa den demokratiska 

funktionen. Men skolklassen är inte alltid den stabila enhet den var förr. Bengt 

Göransson:  

– På gymnasiet urholkas många klasser av elevernas val av olika kurser, den 

utvecklingen oroar mig. Rent principiellt tycker jag att man ska vara väldigt 

rädd om skolklasen. Vi behöver den gemensamma ramen.”15 

 

Det de forna skolministrarna oroar sig för när det gäller gymnasieskolan gäller nu alltså även 

för lärarutbildningen. 

Samtalet mellan de båda tidigare skolministrarna Britt Mogård och Bengt Göransson fortsätter 

med att de diskuterar motsättningen mellan den kunskapsrörelse som på -80-talet talade sig 

varm för att skolans uppgift endast var att förmedla kunskaper och de som menade att 

vuxna/skolan har ett ansvar för barns och ungdomars fostran. Bengt Göransson tror att 

begreppet ”värdegrund” förts fram för att skapa respekt för skolans fostrande uppgift men han 

säger också att det kanske vore bättre att i stället tala om dessa direkt. Säkert har han rätt i 

detta. Genom det allmänt använda, men sällan förklarade, värdegrundsbegreppet har skolans 

fostrande uppgift fått en plats i skolans dokument men inte nödvändigtvis blivit en 

klassrumsverklighet. ”Men i skolan fanns osäkerheten kvar när det gäller hur lärare kan arbeta 

med samhällets grundläggande värden. Och in på nittiotalet har samma tveksamhet gjort sig 

gällande.”16 

 

                                                 
15 Ibid s. 34 
16 Ibid s 32-33 
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Femtiotalets rädsla för att skolan ska ta ställning i ideologiska frågor återfinns alltså på både 

sjuttio- och nittiotalet i en osäkerhet i hur skolan ska behandla de demokratiska frågorna. 

Lgr-80 kom ändå med en hel del ganska handfasta ”måsten” och ”skall”, barn måste få 

bearbeta moraliska problem, måste få ta ansvar för att lösa sådana problem i 

vardagssituationer, regler skall utformas och utvärderas gemensamt, varje barn och vuxen 

måste ta ansvar för att överenskommelser följs. Att vi med Lpo-94 fått en målstyrd läroplan 

har inte gjort uppgiften tydligare. Utifrån de övergripande formuleringarna i de nationella 

styrdokumenten ska nu skolledning, lärare och elever på varje skola utforma sin verksamhet 

utifrån de lokala förutsättningarna! Detta ger en stor frihet men kräver också mycket arbete. 

Att uppfylla skollagens krav på en ”likvärdig” skola är på många sätt svårt. Efter skolverkets 

inspektion av skolan jag arbetar på visade det sig att både elever och föräldrar svarat att 

möjligheterna till både insyn och inflytande varierade stort med vilken lärare man hade. För 

att ett aktivt arbete med de grundläggande värderingarna ska genomsyra en skola i dess helhet 

krävs ett medvetet arbete av all skolans personal. ”Professionella samtal måste föras både om 

vad värdegrunden egentligen står för och hur den kan tolkas och hur värdegrunden skall 

konkretiseras i vardagen, dvs. vilka pedagogiska implikationer som följer av en gemensam 

värdegrund.”17   

 

Då och nu, samma bok på olika sätt 

Nu flyttar vi oss tillbaka till klassrummet för att se hur arbetet med värdegrunden kan göras 

konkret. Först ännu en tillbakablick. I läsprojekt med Jemil och hans klasskamrater hade vi 

fokus på läsförståelse och språkutveckling, alltså skolans kunskapsuppdrag. Hade vi 

samtidigt, genom samtal kring vad som hände i böckerna, hur vi kände igen och berördes av 

vad som hände människorna där, arbetat med det som kallas det demokratiska uppdraget? 

                                                 
17 En fördjupad studie om värdegrunden - om möten, relationers och samtal som förutsättningar för arbetet med 
de grundläggande värdena 2000 Skolverket  s.44 
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Detta i så fall trots att vi inte var fullt ut medvetna om det! Flertalet av våra elever hade ett 

annat första språk än svenska och det språkutvecklande perspektivet var något vi som 

lärarkollektiv fått lära oss att alltid ha i åtanke. Arbetet med värdegrunden, 

demokratiperspektivet, var vi dock ännu inte så medvetna om. Lpo- 94 var ny som läroplan 

och vi hade börjat diskussionen om de olika kunskapsformerna, ”de fyra f-n”, fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet, och hur de skulle förstås. I det kommentarmaterial18 till den nya 

läroplanen som Skolverket gav ut betonades frågan om bildning och diskussionen om 

kunskapens olika former. Skolans andra huvuduppdrag, att fostra goda samhällsmedborgare 

lyftes inte fram, och var heller ingenting vi diskuterade i vårt lärarlag. Att detta kunde rymmas 

inom det fjärde ”f-ets” förtrogenhetsbegrepp såg jag inte innan jag mötte Aristoteles. 

Tillsammans med Jemil och hans klasskamrater använde jag alltså boken ”De små ryttarna”19 

i språkutvecklande syfte. Vi läste texten tillsammans, ibland läste jag högt, ibland läste de 

själva tyst. Ibland fick de under sin tysta läsning välja ”en stark mening” dvs. något de 

fastnade för som de sedan fick redovisa för varandra. Det kunde vara något spännande eller 

roligt, eller något de tyckte var bra beskrivet, eller kanske något konstigt. Ibland valde jag var 

vi skulle stanna upp, t ex för att förklara nya svåra ord eller kanske för att iaktta hur något var 

beskrivet. Att Jemil reflekterade kring hur förhållandet mellan Johanna och den tyska 

officieraren förändrats under boken och att han kunde jämföra det med utvecklingen mellan 

personer i de andra böckerna vi läst kom oväntat för mig. Hans insikt, och mitt funderande 

kring hur jag ska arbeta med läroplanens grundläggande värderingar har gett mig en annan 

utgångspunkt för arbetet kring Margaretha Shemins bok när jag nu prövar den tillsammans 

med min nuvarande klass. Genom läsningen av ”De små ryttarna” vill jag denna gång prova 

att diskutera några av de stora frågorna som ryms inom värdegrunden. Jag har valt begreppet 

                                                 
18  Bildning och kunskap 1994 samt Grundskola för bildning 1996 Skolverket 
19 Margaretha Shemin De små ryttarna En bok för alla Litteraturfrämjandet 
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mod som Aristoteles behandlar som den första av karaktärsdygderna i Den Nikomachiska 

etiken.20  

 

För att ge en kort beskrivning av boken vi använder lånar jag baksidestexten från 

Litteraturfrämjandets utgåva. 

” De små ryttarna är ett märkligt klockspel i ett kyrktorn i Holland. De spelar en 

väsentlig roll i den här spännande och gripande berättelsen om Johanna, en 

amerikansk flicka som råkat bli kvar hos sina holländska farföräldrar under 

ockupationen. Hon lovar sig själv att aldrig se en tysk i ögonen. Men när hon 

tillsammans med farfar räddar de små ryttarna från att smältas ner till kulor, får 

hon hjälp från det mest oväntade håll. Och det lär henne något mycket, mycket 

viktigt- att man måste ha mod att bedöma varje människa för sig.”21 

 

Johannas farföräldrar blir tvungna att inkvartera en tysk officer hos sig. Kapten Braun vill ha 

Johannas vindsrum med utsikt över kyrktornet och de små ryttarna och Johanna får lov att 

flytta ner till ”kyffet”, det mörka lilla rummet mot baksidan. När vi kommit så långt i boken 

får mina elever i uppgift att ”vara illustratörer”, de ska göra en bild som de tycker passar till 

det jag läst. Många väljer att rita kyrktornet med de små ryttarstatyerna, ungefär lika många 

väljer att visa Johanna och hur ledsen hon är i sitt nya, mörka lilla rum och några har fastnat 

för beskrivningen av hur kapten Braun har tagit Johannas rum i besittning.  

 

”Tyst som en ande tassade Johanna uppför vindstrappan. Halvvägs i den kunde 

hon se in i sitt rum.  

Kapten Braun hade låtit dörren stå öppen för att den svala kvällsbrisen skulle dra 

igenom det. Han satt på Johannas fönsterbräde. Han vände ryggen mot dörren, 

hans långa ben dinglade ut genom fönstret. Där satt han och spelade ut över det 

tysta torget. 

                                                 
20 Aristoteles 1993Den Nikomachiska etiken Daidalos förlag 
21 Margaretha Shemin 1981De små ryttarna en bok för alla Litteraturfrämjandet  
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Johanna stod inte länge och iakttog honom. Tyst gick hon ner igen.  

Hon smällde inte igen dörren, men hon stängde den mycket bestämt. När hon hade 

lagt sig drog hon upp sängkläderna över huvudet för att slippa höra. Men det 

dröjde länge innan hon somnade.” 22 

 

Lite längre fram i boken har Johanna och hennes farföräldrar gömt ryttarstatyerna hos sig. 

Medan de väntar på att få hjälp med att föra dem ut ur staden kommer tyska soldater för att 

hämta klockspelet från kyrktornet. Farfar och farmor förs bort och Johanna blir ensam med 

ansvaret att försöka gömma statyerna i huset. Till slut bestämmer hon sig för det enda 

gömställe hon tror kan vara möjligt, hennes skattgömma i garderoben i det rum kapten Braun 

nu bor i. Medan hon kämpar med att få upp rigeln till luckan överraskas hon av kapten Braun 

som kommer hem oväntat tidigt. Här stannar jag upp i läsningen och frågar mina elever vad 

de tror kommer att hända. De allra flesta tror att kapten Braun kommer att hjälpa Johanna att 

gömma ryttarna: ”Jag tror att kapten Braun hjälper Johanna att i alla fall skydda ryttarna för 

att han är lite snällare än dom andra.”, ”Jag tror att kaptenen inte är som en vanlig soldat.”, 

”Jag tror att kapten Braun kommer att hålla det som en hemlighet.”, ”Jag tror han hjälpte 

henne att gömma ryttarna. Jag tror så för att han förstår att dom inte ska göra vapen av dom.”. 

Eftersom förhållandet mellan Johanna och kapten Braun hittills skildrats som mycket kyligt 

blir jag nyfiken på vad som får barnen att tro på detta sätt. Är det en allmän föreställning om 

”lyckliga slut”? Jag frågar alltså varför de tror på detta sätt, vad har de fått för ”ledtrådar” i 

boken? Ännu en gång blir jag överraskad av nioåringars förmåga att uppfatta nyanser och 

beskrivningar av människor. Som grund för sin tro att kapten Braun ska hjälpa Johanna anför 

de att ”han verkar snäll” och detta vet man ”för att han spelar flöjt”, ”för att han går så tyst 

han kan med sina stövlar”, ”för att han bara klampar med stövlarna när han ska gå in till farfar 

och farmor och då vet dom att han kommer och kan gömma radion”. 

                                                 
22 Ibid s. 25-26 
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När kriget så småningom tar slut och de tyska trupperna ska lämna staden lämnar kapten 

Braun sin flöjt tillsammans med ett litet brev på bordet i rummet han bott i. Brevet lyder: 

”Till en modig flicka från hennes vän Wilhelm Braun.” och jag frågar barnen om de tycker att 

Johanna är en modig flicka. Svaret blir naturligtvis ja och vi fortsätter att diskutera om det 

finns fler i boken som visat mod. Kapten Braun förstås, och farfar och farmor, och Dirk, 

bonden som skulle köra de små ryttarna ut ur staden i sin vagn. Innan vi läser bokens sista 

kapitel där staden firar sin befrielse får mina elever i uppgift att bestämma till vem de vill ge 

”modighetsmedaljen”. Naturligtvis måste de motivera sitt val. Jag hade trott att de flesta 

barnen skulle välja att ge utmärkelsen för mod till Johanna. Jag trodde att de skulle ha lättast 

att identifiera sig med henne, och tycka att ett barn har mer att övervinna än en vuxen. Men 

drygt hälften av mina elever väljer att ge sin medalj till kapten Braun. Motiveringarna kan 

lyda: 

”för han ville inte kriga”, ”för han sa inget till dom andra tyskarna”, ”…han kunde ha blivit 

upptäckt. Därför tycker jag att han var modig.”, ”… han är en bra soldat och har bra mod och 

är snäll.” 

Johanna får medalj av en tredjedel av klassens elever. Motiveringarna här handlar flera gånger 

om att Johanna bröt det löfte hon gett sig själv i krigets början. Så här skriver Anna: 

”Jag vill ge modighetsmedaljen till Johanna för att hon har vågat bryta sitt löfte att aldrig titta 

en tysk soldat i ansiktet. Och för att hon inte skrek och sprang iväg när kapten Wilhelm Braun 

upptäckte henne.” Också Lena vill belöna att Johanna ändrat sin inställning till kapten Braun: 

”Jag vill ge modighetsmedaljen till Johanna för att hon gömde ryttarna i kapten Brauns rum. 

Och för att Johanna vågade fråga om kapten Braun kunde spela på sin flöjt.” 

Två elever väljer att ge medaljen till Dirk trots att han har en mycket liten roll i boken. 

Förutom att farfar och Johanna vid ett tillfälle besöker Dirk på hans gård och får med sig lite 

mat hem är följande citat ett av de få tillfällen där Dirk förekommer. 
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”Många unga män som måste gömma sig för tyskarna hade lämnat staden i den kärran, dolda 

under presenningen mellan tomma äggkartonger och skramlande mjölkflaskor. Farfar och 

Dirk hade ofta samarbetat för att hjälpa iväg sådana ynglingar till ett säkrare ställe på landet, 

och farfar var säker på att Dirk skulle hjälpa de små ryttarna också.”23  

Motiveringarna för att Dirk ska få medaljen  är värda att återge:  

Per skriver helt enkelt: 

”Jag vill ge (medaljen till) Dirk för att jag tycker att det är farligt att smuggla saker.” 

Mirjam har funderat på vad som gör Dirk modig: 

”Jag vill ge min medalj till Dirk. För att han körde med sin vagn förbi dom tyska soldaterna. 

Jag tror att hans vilja att hjälpa dom andra gjorde honom så modig.”. 

 

Hur har mina elever resonerat när de valt vem de vill ge sin modighetsmedalj till? Mirjam 

valde att ge Dirk den för att han vågade hjälpa andra. Johanna vågade hjälpa till att gömma 

ryttarna trots att hon var rädd. Detta har några barn uppmärksammat. Fler har dock valt 

Johanna för att hon vågade ändra sin inställning till den först så hatade tyska soldaten, hon 

bröt sitt löfte till sig själv att aldrig se en tysk soldat i ansiktet. Hon upptäckte människan 

bakom rollen, flöjtspelaren innanför soldatuniformen, och det är denna insikt som barnen vill 

lyfta fram och premiera. Kapten Braun får sina medaljer för att han hjälper till att gömma 

ryttarna och på detta sätt visar att han står för det goda trots att han egentligen tillhör ”de 

onda”. Han gör det goda för att det är nödvändigt för honom. 

Detta att handla rätt och gott för att det är det enda riktiga för en, inte för att uppnå några 

andra mål (t ex som att få en modighetsmedalj!) är om jag förstått Aristoteles rätt just 

innebörden i att handla dygdigt och kanske är det detta barnen på något sätt uppfattar. Genom 

att ha funderat över det mod olika personer i boken visat har vi lagt en bredare grund för att 

                                                 
23 Ibid. s. 46 
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fundera över vårt eget handlande. Till de frågor vi tar upp i våra kompissamtal kan vi nu foga 

frågan ”Har du varit med om att någon gjort något modigt den här veckan?”. 

 

Skolklassen som forum för demokratisk fostran 

Om samtalet ska vara ett verktyg krävs att man skapar goda förutsättningar för samtalet att 

komma till stånd. Här har vi väldigt olika förutsättningar inom skolans olika stadier.  

Som lågstadielärare lever jag mitt arbetsliv i den skolklass Bengt Göransson värnar om. Mitt 

arbetsliv delas in i treårscykler, årskurs ett, två, tre, årskurs ett, två, tre… 

I tre år arbetar jag tillsammans med min grupp på cirka tjugo elever. Var tredje år innebär 

skolstarten i augusti något alldeles extra, det år jag tar emot en ny klass. Jag tänker efter hur 

det brukar vara den där första skoldagen i augusti…  

Klassrummet är förberett för att ta emot nybörjarna. På borden är namnlapparna utplacerade. 

På ena sidan står namnet i bara versaler, såsom de flesta sex- och sjuåringar själva skriver sitt 

namn. På andra sidan namnet på det vedertagna sättet, skolsättet, vuxensättet. På det viset kan 

namnlappen bli en bild av resan vi idag startar tillsammans. 

Så öppnar jag dörren, hälsar alla välkomna. Tar emot barnen, hälsar på var och en, ser till att 

de hittar till sin plats, till sitt namn. På avslutningsdagen om knappt tre år kommer de här 

barnen, som ännu är främlingar för mig ha blivit individer för mig. Några av dem har kommit 

mig riktigt nära, några kommer jag aldrig att glömma. Under tre år kommer jag lära mig vad 

som är lätt och svårt för var och en, vem som behöver lockas och övertalas för att våga pröva, 

vem som behöver lugnas ner och lära sig tänka efter. Jag kommer lära mig syskons namn, och 

husdjurets, vad som skrämmer och gläder. Vi kommer att träffas varje dag, äta lunch 

tillsammans och göra utflykter ihop. Runt oss finns den större gruppen av andra jämnåriga 

med sina klasslärare, och de fritidsfröknar som tar hand om barnen före och efter skoltid.  
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Självklart är våra möjligheter till ”nära relationer” mycket större än gymnasielärarens med 

sina elever som kommer och går, med korta arbetspass inom korta kurser.  

”Bristen på nära relationer mellan elever och lärare är den orsak som många av 

skolpersonalen anger som störst hinder för att arbeta med värdegrunden. Särskilt i 

gymnasieskolan har lärarna svårt att upprätta sådana relationer p.g.a. kursutformningen och 

den splittring som den inneburit.”24 

En gymnasielärare som undervisar i t.ex. historia eller religionskunskap möter sina elever 

under cirka femtio kurstimmar. Under den treårsperiod som jag arbetar med samma grupp på 

20-25 elever kommer denna lärare möta hundratals ungdomar i kortare eller längre kurser. 

”Eleverna skulle vilja att undervisningen i högre grad tog upp svåra och kontroversiella 

frågor, nära och berörande både idag och i historisk tid. Hinder för en sådan undervisning 

anges av lärarna vara bristen på tid och alltför korta lektionspass. Faktorer som för stora 

undervisningsgrupper anges också utgöra ett problem.”25  Tid och närhet verkar alltså vara 

avgörande faktorer för att vi i skolan ska kunna arbeta med de grundläggande värderingarna. I 

mitt arbete med sjuåringarna kan jag skapa detta som både elever och lärare på gymnasiet 

uttrycker att de saknar. När jag står i klassrumsdörren och hälsar mina elever god morgon får 

jag samtidigt en möjlighet att se var och en. Jag får en liten koll på hur var och en mår. Har 

det hänt något stort, kanske en älskad hamster som dött sedan vi sågs igår, blir det svårt att 

sätta igång med det planerade arbetet. Då är jag glad att jag har möjlighet att låta oss sätta oss 

ned i ring för ett samtal utan att behöva känna som den lärare som citeras i Skolverkets studie 

om värdegrunden ”I och med att man har en så otrolig brist på tid för samtal vågar man 

aldrig öppna några samtal för det skulle innebära att jag måste ta av min och andras tid - en 

tid som jag vet inte finns.”26 

                                                 
24  Fredrik Modigh En fördjupad studie om värdegrunden  2000 Skolverket s.42 
25 Ibid. sid. 47 
26  Ibid s. 42 
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Tid måste finnas för att man ska kunna samtala. Det tar också tid att lära sig samtala. Jag 

märker en stor skillnad under de tre år jag arbetar tillsammans med en barngrupp. I första 

klass, med sex- och sjuåringar, kan ett samtal i ring ta sig lätt absurda uttryck. Den döda 

hamstern som var anledningen till samtalet kan få någon att associera till sitt eget husdjur eller 

till grannens katt medan någon tänker på sin döda morfar och en tredje är helt upptagen av sin 

trasiga strumpa och plötsligt bara måste visa hur stortån sticker ut… 

 

I våra mål för arbetet i årskurs ett står det ”Jag ska kunna lyssna på andra t ex när vi har 

kompissamtal” och ”Jag ska kunna säga vad jag tycker t ex när vi har kompissamtal.” 

För det andra skolåret ökas kravet till ”Jag ska kunna lyssna när någon berättar och ställa 

frågor för att få veta mera” och ”Jag ska kunna säga vad jag tycker och hur jag känner mig t 

ex när vi har kompissamtal” medan det i målen för årskurs tre är formulerat ”Jag ska kunna 

vara med i ett samtal.”27 Denna utvecklingsgång speglar delvis en mognad hos eleverna men 

också ett medvetet arbetssätt. Att lära sig lyssna och att lära sig att uttrycka sig är en del av 

den demokratiska fostran. Vid ett samtal i ring i årskurs tre ska man kunna hålla fokus på det 

samtalet rör sig kring.  

På Freinetskolan Mimer i Norrtälje arbetar man regelbundet med sokratiska samtal. Vid en 

föreläsning på Lärarhögskolan i Stockholm den 15 februari 2005 berättade skolans rektor Ann 

Pihlgren om arbetet. Hon betonade hur viktig samtalskulturen är. Det sokratiska samtalet ska 

vara ett gemensamt utforskande genom eftertänksam dialog. I samtalet finns inga ”rätt” eller 

”fel”, lyssnandet är en viktig del av samtalet liksom beredskapen att ompröva och kanske 

ändra sin åsikt. Varje sokratiskt samtal vid Mimerskolan inleds med ett förseminarium. Där 

kommer gruppen överens om ett gemensamt mål för hur man ska försöka utveckla 

samtalskulturen vid just detta tillfälle. Ett sådant gemensamt mål kan t ex vara att man inte 

                                                 
27 ”Detta ska jag kunna…” 2001-2004 Mål för arbetet inom arbetslaget Sörgården Tomtbergaskolan Huddinge 
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ska avbryta varandra. Målet skrivs ner av samtalsledaren så att alla kan se det under samtalets 

gång. Varje deltagare formulerar också ett individuellt mål för sitt deltagande vid just detta 

samtal. Exempel på individuella mål kan vara ”Jag ska våga säga åtminstone en sak” eller 

”jag ska lyssna bättre på NN”.  

Det sokratiska samtalet i sig startar alltid med en inledande fråga som alla kan svara på. 

Barnen/ungdomarna får en stund på sig för att tänka och skriva ner sitt svar. På detta sätt blir 

det lättare för var och en att hålla fast vid sin första tanke, man har något eget att utgå från och 

kan starta sitt deltagande i samtalet. Efter den inledande frågan fördjupas samtalet. Här har 

läraren/seminarieledaren förberett frågeställningar att använda om det skulle behövas för att 

föra samtalet vidare. I denna fas skiljer Ann Pihlgren på tre olika sorts frågor,  

− faktafrågor där svaret finns att hämta i texten eller bilden som samtalet utgått ifrån,  

− tolkningsfrågor där svaret får sökas ”mellan raderna” och 

− värdefrågor där svaret finns ”bortanför raderna” 

Det sokratiska samtalets tredje fas är själva ”den sokratiska frågan”, en värderingsfråga. 

I sin föreläsning visade Ann Pihlgren ett kort exempel på hur ett sokratiskt samtal kan byggas 

upp. Hon utgick då från en konstbild och den inledande fråga hon ställde till alla lyssnare var 

om vi hade låtit oss avporträtteras om vi varit personen på tavlan. Den avslutande 

värderingsfrågan handlade sedan om rätten till den egna kroppen. 

 

Efter samtalet utvärderar så gruppen det gemensamma målet. Därefter får den deltagare som 

vill också berätta om sitt eget individuella mål och göra en utvärdering av det. Enligt Ann 

Pihlgren har denna noggranna övning i samtalets konst haft effekter även utanför just de 

sokratiska samtalen.  
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Vanliga samtal i ett ovanligt klassrum 

Mycket finns dokumenterat som visar på att det är lättare att skapa både nära relationer och 

tid för samtal i arbetet med de yngre barnen. Det finns dock exempel på skolor som lyckas 

hålla samtalet vid liv. Jag kommer att tänka på min sons högstadieår. Hans beundransvärda 

klassföreståndare verkade vara beredda att avsätta hur mycket tid som helst för samtal i olika 

former. De var också ovanligt engagerade i sina elever. De såg sin uppgift inte bara som 

lärare/kunskapsförmedlare utan också som lärare/fostrare. Ett exempel för att visa vad jag 

menar. 

Då de både klassföreståndarna efter sommarlovet mellan årskurs åtta och nio upptäckte att 

flera av eleverna i klassen börjat röka blev det startskottet på ett omfattande temaarbete kring 

alkohol, narkotika och tobak (”ANT”- ett vanligt tema för högstadieklasser). I detta arbete 

drogs också vi föräldrar in och fick bland annat på kvällsmöten tillfälle att diskutera kring 

dessa ganska laddade frågor med ungdomarna i klassen. Vi fördelades då i grupper med 

regeln att medlemmar ur samma familj inte fick vara i samma grupp. Förutom att vi föräldrar 

blev förvånade över ungdomarnas öppenhet blev vi imponerade över deras samtalsvana. I 

dessa grupper, med vuxna som de ibland kände som kompisens föräldrar, ibland inte kände 

alls tog de initiativet, bestämde vilka frågor vi skulle börja med, såg till att alla kom till tals 

och att ingen fick dominera. Bra mycket bättre samtalsaktörer än de flesta vuxna blev vår 

kommentar efter kvällen. 

Bidragande till ungdomarnas engagemang och samtalsvilja var säkert också ämnet och den 

direkta anknytningen till deras egen vardag. Frågorna om varför man börjar röka, om man 

ska/måste dricka, om det är skillnad för tjejer och killar och hur en bra förälder ska vara var 

intressanta och aktuella. Detta, att få in ”verkligheten” i skolan är något många ungdomar 
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efterlyser. De vill också ha personligare relationer med sina lärare.  

”Man vill att läraren ska bry sig mer, uppmärksamma och bekräfta.” 28 

När samma klass senare skulle åka på lägerskola kallade de oss föräldrar till ett möte som de 

själva höll i. De förklarade där bland annat vilka regler de satt upp vad det gällde rökning och 

alkohol och hur de ville ha vår hjälp att upprätthålla dessa regler. Reglerna var nog hårdare än 

vad de blivit om vi vuxna formulerat dem, och det hade tagit mycket tid och kraft för klassen 

att bli överens om dem. 

 

Samtalet som verktyg för demokratisk fostran och kunskapsbildande 

Tomas Englund tar i skriften Deliberativa samtal som värdegrund - historiskt perspektiv och 

aktuella förutsättningar29 upp problemet med förhållandet mellan skolans två huvuduppgifter 

till diskussion. Han menar att det deliberativa samtalet allt mer kommit att betonas i skolans 

arbete med de demokratiska värderingarna.  

Englund beskriver sedan vad som utmärker ett deliberativt samtal på detta sätt 

                  ” Några av det deliberativa samtalets karakteristika är 

a)    samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme, 

b)   att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta 

andra, det handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument 

c)   inslaget av kollektiv viljebildning, dvs. strävan efter att komma överens eller 

åtminstone komma till temporära överenskommelser ”30 

 

Tomas Englund menar sedan att det liberativa samtalet som metod inte bara kan användas i 

arbetet med värdegrunden utan också med fördel i kunskapsförmedlingen.  

                                                 
28  En temabild om värdegrunden Med demokratis som uppdrag 2000 Skolverket s. 30 
  
29 Tomas Englund 2000 Deliberativa samtal som värdegrund - historiskt perspektiv och aktuella förutsättningar 
Skolverket 
30 Ibid s 6 
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Ett exempel på hur man faktiskt försöker få in detta sätt att arbeta på i dagens skola är de prov 

i matematik som Primgruppen konstruerar.31 De är ansvariga för både det diagnostiska 

material som används under de första skolåren och de nationella prov som genomförs i 

årskurs fem, nio och på gymnasiet. I samtliga prov finns muntliga delar där uppgifterna är 

konstruerade så att en grupp elever tillsammans ska lösa en uppgift med matematiskt innehåll. 

För den iakttagande läraren gäller det att observera vilket matematiskt kunnande eleverna kan 

uttrycka, hur de kan ta vara på varandras idéer och övertyga varandra om framgångsrika 

strategier för att på ett bra sätt kunna lösa uppgiften. Dessa uppgifter brukar vara mycket 

uppskattade bland yngre skolbarn. Under de första skolåren är ju undervisningen oftare 

utformad på detta sätt, med inslag av praktiskt arbete och samarbete.  Äldre elever som oftare 

har matematikundervisning av typen ”kort lärargenomgång, sitt sedan tyst och räkna framåt i 

boken” kan tycka att dessa muntliga prov i matematik är ”konstiga”. 

Dessa provdelar får också fortfarande ganska mycket kritik från lärare då de anses som 

tidskrävande och svårbedömda. Om vi som lärarkår var medvetna om, och fick uppmuntran 

för, att vi genom att genomföra dessa uppgifter i matematik samtidigt arbetade med skolans 

andra huvuduppgift, den demokratiska fostran, kanske det skulle kännas mer meningsfullt att 

använda tiden till detta! 

 

Kräm, kräm och annan kräm… 

så svarar Lisabet i Astrid Lindgrens bok på frågan om vad hon tycker bäst om till efterrätt. 

Madicken griper in och förklarar för tant Karlsson i Apelkullen att Lisabet menar 

krusbärskräm och äppelkräm och så all annan sorts kräm. Lite grann som Lisabet inför valet 

                                                 
31 Primgruppen bildades 1984 och är en forskningsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap 
och kompetens. Gruppen utvecklar olika instrument för bedömning och utvärdering samt genomför bl a 
kurser, kompetensutveckling och utvärderingar. Verksamheten bidrar även till ny kunskap inom 
bedömningsområdet.  Primgruppens hemsida på www.lhs.se 28.02.05 
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av kräm kan jag känna mig inför alla dessa olika sorters samtal som olika auktoriteter föreslår 

att vi ska använda oss av i skolan. 

Ann Pihlgren och Freinetskolan Mimer använder sig av sokratiska samtal, pedagogikprofessor 

Tomas Englund skriver på skolverkets uppdrag om deliberativa samtal medan Ragnar 

Ohlsson provar filosofiska samtal i klassrummen. Ur mitt klassrumsperspektiv är likheterna 

större än skillnaderna mellan de olika formerna av samtal. I alla fallen handlar det om samtal 

som förs med öppet sinne, i en respektfull anda, för att pröva och ompröva tankar och åsikter. 

Det handlar om att lära sig att formulera sina tankar och idéer men också om att lyssna med 

en strävan att verkligen förstå den andra. 

Den typen av samtal förs redan i många klassrum. Finns det då några fördelar med att föra in 

begrepp som filosofiska samtal, sokratiska samtal, deliberativa samtal? Finns det några 

nackdelar? 

Jag tar nackdelarna först. Många lärare ger uttryck för att de lever i en yrkesvärld där olika 

pedagogiska moderörelser visslar förbi snabbare än de hinner blinka. Det ska vara 

åldersintegrerade klasser, åldershomogena klasser, det ska vara Bifrost, storyline, portfolior 

och skoldagböcker. Bakom varje pedagogiskt modeord finns tankar och idéer, ofta mycket bra 

sådana men genom att de är så många och att man på många skolor har dåliga rutiner för att 

bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete skapar de många idéerna i värsta fall en trött 

uppgivenhet, ”vi gör som vi alltid gjort”. En annan vanlig ”lösning” är att man tar till sig en 

idé ganska oreflekterat, att man plockar den pedagogiska blomman men inte planterar den i 

den egna skolans jordmån. Så visar det sig att det som lät så bra inte alls blev lika bra här hos 

oss och så återgår man till ”vi gör som vi alltid gjort”.  

Fördelar då, kan det finnas några sådana? Ja, jag tror ju att denna typ av samtal redan förs i 

många klassrum. Jag tror inte att jag är ensam om att ibland ha dåligt samvete för att vi ”pratat 

bort ännu en timme” och fortfarande inte räknat de där sidorna i matteboken.  
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Kan jag och andra lärare med mig visa genom material från Skolverket och Myndigheten för 

skolutveckling att detta med samtal är en viktig del för att fullgöra skolans uppgifter ger det 

legitimitet åt det vi gör. Det är en av fördelarna med att Skolverket lyfter fram olika former av 

samtal och visar på deras kvalitéer. För medan värdegrundsbegreppen framför allt återfinns i 

strävansmålen i skolans kursplaner är det de andra, mål att uppnå, som har verklig 

genomslagskraft i skolans dagliga arbete. Särskilt tydligt blir detta på de stadier i skolan där 

man sätter betyg. 

”Eftersom betygssystemet endast är kunskapsrelaterat, och i realiteten styr 

mycket av lärarnas och elevernas arbete, kan det konservera en syn på skolans 

uppdrag att främst lära ut mätbara kunskaper, och för elevernas del att ‘plugga 

till proven’. Något belöningssystem för arbetet med värdegrunden, och de 

kollektiva målen som anges i läroplanerna, finns inte, förutom eventuella 

noteringar i slutbetyget vid deltagande i t.ex. elevråd eller styrelser med 

elevmajoritet. Värdegrundsfrågorna ges därmed inte samma status som 

kursplaneämnena och prioriteras därför inte lika högt.”32 

 

Det finns inga nationella prov i samtal eller demokrati, få föräldrar frågar på 

utvecklingssamtalet ”hur går det för Lotta vad det gäller de grundläggande värderingarna”. 

Men kanske kommer detta att förändras, Skolverkets rapport En fördjupad studie om 

värdegrunden belyser frågan. 

” Vanligtvis när man talar om och mäter ’skolans resultat’ avses vilket betyg 

som eleverna uppnår. Fokus ligger alltså på hur väl eleverna når upp till 

individuella kunskapsmål. Att använda ’skolans resultat’ men endast avse 

elevernas kunskapsmässiga prestationer är en snäv avgränsning och 

konservering av ett traditionellt synsätt, sett till de två huvuduppdrag som 

givits skolan. Därför krävs att värdegrunden inkluderas när man talar om 

skolans resultat. För att bedöma värdegrunden bör man fokusera och bedöma 

hela skolans verksamhet och hur väl denna lever upp till läroplanens mål. 

Denna form av bedömning och granskning är ännu så länge ovanlig. 
                                                 
32 En fördjupad av studie av värdegrunden 2000 Skolverket s.65 
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Skolverket har nyligen startat ett arbete med att utveckla systemutvärderingar 

där grundskolans samhällsuppdrag skall studeras. Både strävans- och 

uppnåendemål inkluderas. Systemutvärderingarna har ett fokus på de mål där 

det nationella intresset är särskilt framträdande. Medborgarkompetens i vid 

mening kommer att ingå i utvärderingarna, dvs. kunskaper och kompetenser för 

att klara olika livssituationer och olika slags sociala kompetenser som behövs 

för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle.”33 

 

Med spänning ser jag fram emot dessa utvärderingar! I avvaktan på dem får jag luta mig på de 

dokument som redan finns, tolka och prioritera efter eget gottfinnande, fortsätta mitt arbete i 

klassrummet och lita på att jag har auktoritet nog för att kunna förklara varför vi bara ”pratar 

och pratar” och inte hinner med allt det viktiga… 

 
 

Vad kan läsningen av skönlitteratur tillföra samtalet? 

Aristoteles skriver att en ung man inte kan vara vis, eftersom vishet bygger på livserfarenhet. 

Genom böcker kan vi ta del av andras erfarenheter, möta situationer som vi kanske kommer 

att ställas inför senare i livet, eller sådant som liknar något vi varit med om. Kan vi genom att 

diskutera detta bygga på vår livserfarenhet och lägga en liten del av bygget av den visa 

människan, läroplanens goda medborgare? 

I förordet till En Mamma på annons skriver Lena Törnqvist om bokens författarinna: 

”Patricia MacLachlan är orubbligt övertygad om att bra litteratur hjälper oss att växa som 

människor…”34 

Just denna bok använde vi i vårt läsprojekt med Jemil och hans klasskamrater. Nu ska jag 

prova att använda den igen, denna gång med fokus just på samtalet. 

                                                 
33 En fördjupad studie om värdegrunden 2000 Skolverket s. 76 
34  Patricia MacLachlan En Mamma på annons En bok för alla  
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Av flera skäl, jag har inte tillgång till boken i klassuppsättning, jag har ingen att dela arbetet 

med, blir det praktiska upplägget annorlunda denna gång. I stället för att läsa tillsammans i 

smågrupper läser jag högt för klassen. 

 

”  ’Minns du vad mamma sjöng?’ frågade Caleb. `Vad sjöng hon’? 

Jag vände mig från fönstret. ’Nej. Jag minns bara att hon sjöng om blommor och 

fåglar. Och ibland om månen på natten. ’ 

Caleb böjde sig ner och klappade Lottie. 

’Men om du kunde komma ihåg vad hon brukade sjunga’, sa han lågt, ’så kanske 

jag också kunde komma ihåg henne. ’35 

 

Vi har alltså fått möta Anna och hennes lillebror Caleb. Vi har fått veta att deras mamma dog 

då Caleb föddes och att barnen nu bor tillsammans med sin pappa på en liten gård på prärien.  

Jag läser vidare i boken. 

 

”Pappa skulle nog inte ha sagt något om Sara den kvällen om inte Caleb hade 

kommit med sin fråga. När disken var avklarad och pappa höll på att fylla hinken 

med aska kom den. Fast egentligen var det inte en fråga. 

’Du har slutat sjunga’, sa han. Det lät strängt. Det var nog inte meningen, det bara 

blev så för att han hade tänkt så länge på det. ’Varför det? ’ frågade han lite 

vänligare. 

Pappa rätade långsamt på sig. Det var tyst en lång stund och hundarna tittade upp 

som om de undrade vad som stod på. 

’Jag har glömt de gamla sångerna’, sa pappa lugnt. Han satte sig. ’Men kanske det 

finns något sätt att komma ihåg dem igen. ’ Han tittade på oss. 

’Hur då? ’ frågade Caleb ivrigt. 

Pappa lutade sig tillbaka i stolen. ’Jag har satt in en annons i tidningen. Efter 

hjälp.’ 

’Du menar en hushållerska? ’ frågade jag förvånat. 

                                                 
35 Ibid. s. 10 
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Caleb och jag tittade på varandra och började skratta, för vi kom ihåg Hilly, vår 

gamla hushållerska. Hon var tjock, klumpig och långsam. Om nätterna snarkade 

hon så att det visslade som från en tekittel, och brasan lät hon slockna. 

’Nej’, sa pappa långsamt. ’Inte en hushållerska.’ Han gjorde en paus. ’En fru’  

Caleb stirrade på pappa. ’En fru? Du menar en mamma? ’36 

 

Pappa läser så upp brevet han fått som svar på sin annons, och vi får sedan veta att både 

pappa, Anna och Caleb skriver brev till Sara, kvinnan som svarat. 

Mina elever får så i uppgift att skriva ner de frågor som de skulle vilja ställa till den som 

kanske ska bli deras nya mamma. Några väljer att vara Anna, att skriva sitt brev som om det 

var Anna som skrev det, andra skriver direkt ur sitt eget perspektiv. Alla kommer igång 

snabbt och skriver koncentrerat, detta var tydligen en uppgift de lätt kunde ta till sig. 

På eftermiddagen läser jag vad de skrivit. Jag sammanställer deras frågor på några 

blädderblockssidor. Ganska naturligt ställer många barn frågor som: Är du snäll? eller Tycker 

du om barn? Eva är ensam om sin formulering: Skulle du kunna älska mig? 

Djur engagerar nästan alltid barn och ett flera av mina elever tycks vara oroliga för att medan 

det på gården hos Anna och Caleb finns två hundar har Sara i sitt första brev berättat att hon 

har en katt. Flera barn frågar därför om Sara tycker om hundar. Någon flicka vill veta om Sara 

har en häst och några undrar om hon är rik. 

 

Nästa dag tittar vi tillsammans på alla de frågor de ställt. För att få igång tankarna och 

samtalet undrar jag om de kan se några frågor som skulle vara lätta för Sara att svara på och 

vilka som skulle vara svåra. Ganska snart enas vi om att frågor som Har du en häst? kan 

besvaras med ett ja eller ett nej. Värre är det med frågor som Är du rik? Vi hamnar i en stunds 

diskussion kring hur man bedömer rikedom. Rik i jämförelse med vem? Också frågor som Är 

du snäll? och Har du humor? kan vara svåra att svara på tycker mina elever. Snäll kan man 
                                                 
36 Ibid s. 13-14 
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vara ibland och humor kan variera. En lång diskussion blir det också kring frågan Är din katt 

en utekatt? Här hamnar vi i att definiera vad en utekatt egentligen är. Är den ute jämt, eller är 

det en katt som går ut ibland? Jag lyssnar på diskussionen och får en påminnelse om att man 

som vuxen aldrig riktigt kan veta vilken vändning ett samtal med nioåringar kan ta! 

Jag avrundar diskussionen och ger nästa uppgift. Nu ska var och en från de samlade frågorna 

välja en enda. Välj den fråga som känns allra viktigast för dig att ställa till den som kanske 

ska bli din nya mamma. Frågan ska skrivas ner, och du sedan kunna förklara för oss varför du 

valde just den. 

Redovisningen av denna uppgift gör vi i halvklass, och just denna dag blir halvklasserna flick- 

respektive pojkgrupp. I flickgruppen förekommer bara två frågor. Antingen har man valt att 

fråga Tycker du om barn eller Skulle du kunna älska mig. Intressant tycker jag det blir då 

bästa kompisarna Mirjam och Sofia försöker förstå varandras motiv till att välja fråga. Sofia 

förklarar att hon inte vill fråga Sara om Sara skulle kunna älska henne eftersom Sofia tycker 

att ”älskad det blir man av sin mamma och även om min mamma var död så skulle jag inte 

vilja att någon ny mamma älskade mig fast jag skulle förstås vilja att hon tyckte om mig”. 

Mirjam kan nog förstå hur Sofia menar men tycker å andra sidan att om man har sagt att man 

vill ha en ny mamma (till saken hör att innan hon skrev ner sin fråga ville Mirjam ha just detta 

bekräftat - det är väl så att jag vill ha en ny mamma) så betyder det också att då vill man att 

hon ska älska en såsom en riktig mamma gör. Flickorna verkar vara helt överens om den 

kvalitativa skillnaden mellan att bli älskad av en mamma och omtyckt av någon annan och de 

strävar efter att förstå varandras tankar kring detta med att vilja ha en ny mamma.  

Diskussionerna i pojkgruppen får mig att fundera lite extra kring en av mina pojkar, och kring 

detta med flickor och pojkar och olikheterna mellan dem. En av pojkarna har valt att ställa 

frågan Är du rik och medan många då visar att de tycker att det var en konstig/dålig sak att 

fråga om försöker Lasse förstå och hitta förklaringar. Detta drag hos Lasse kommer fram flera 
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gånger under diskussionen i pojkgruppen. Jag kan inte låta bli att fundera på om detta hänger 

ihop med att han är den av mina pojkar som är allra mest tillsammans med flickor. Han väljer 

ofta att sitta tillsammans med flickor vid lunchen och han leker ”flicklekar” tillsammans med 

dem. I Värdegrundsboken konstateras 

”Fler flickor än pojkar når de övergripande läroplansmålen och utvecklar därmed i större 

utsträckning sådan kompetens. En utmaning för verksamheterna är att också utveckla 

pojkarnas empatiska förmåga och demokratiska kompetens.”37 

 

I boken Filosofi med barn-reflektioner över ett försök på lågstadiet skriver Ragnar Ohlsson i 

den sammanfattande diskussionen38 hur ett resultat av filosofilektionerna verkar vara att 

barnen i försöksklasserna har en större förmåga att se problem från flera håll. I mitt arbete i 

klassrummet har jag ju ingen möjlighet att bedriva några studier som kan visa om barnen 

genom våra samtal övar denna förmåga. Genom den elevenkät som Huddinge kommun varje 

år genomför i alla skolor kan jag dock se att eleverna i min klass ligger mycket högt på frågor 

som ”Vågar du säga vad du tycker till dina kamrater” och ”Trivs du med dina klasskamrater”. 

Tydligt ser jag under arbetet i klassrummet att de allra flesta uppskattar denna typ av samtal. 

De lyssnar, försöker förstå och delar gärna med sig av sina tankar. 

 

Alla människor är lika mycket värda, utom de som har thermobyxor på sig på rasten… 

”Människolivet okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla.”39 

                                                 
37 Modigh Zackari 2000 värdegrundsboken om samtal för demokrati i skolan Regeringskansliet  
38 Malmhester Ohlsson 1999 Filosofi med barn Carlssons s 369  
39 Utbildningsdepartementet Lpo 94 
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Jag tror inte att det går att hitta någon nioåring som inte skulle hålla med om att alla 

människor är lika mycket värda. Inte så länge frågan ställs allmänt. Låt oss därför titta på en 

mycket konkret situation. 

I min klass leker man just nu jaga-lekar. Framför allt är det flickorna som jagar pojkarna, 

ganska hårdhänt dessutom. Vi får därför en hel del konflikter kring dessa lekar. Pojkarna 

klagar över att flickorna är hårdhänta, att de inte slutar jaga trots att pojkarna inte vill vara 

med. Flickorna menar att pojkarna visst vill vara med, ända tills de blir tillfångatagna, och att 

man inte kan leka på det sättet att man är med tills man blir fångad, så säga att man inte är 

med, och sedan vilja vara med igen när man slipper fri. Detta leder till ändlösa, svårlösta 

konflikter som gör mig fullständigt utmattad och gör att jag helst av allt bara skulle vilja 

förbjuda lekarna. Men den riktigt svårlösta knuten ligger ändå inte här utom inom 

flickgruppen. Alla flickor är nämligen inte lika roade av att springa runt och jaga och brotta 

ner pojkarna. Några flickor avstår alltså från dessa lekar, de gör något annat och så är det inga 

mer problem med detta. Men för den som gärna vill vara med ”i gänget” men som inte riktigt 

har en plats där blir detta konfliktfyllt. Om man då dessutom får höra ”skulle det inte vara 

lättare för dig att hinna springa med oss om du inte hade termobyxor på dig?” blir det riktigt 

svårt. Att slitas mellan viljan att göra det rätta, i det här fallet vara ordentligt klädd när det är 

kallt ute, och lusten att vara med i gemenskapen är svårt. Termobyxorna blir ett tecken på att 

inte höra till, att stå utanför gemenskapen. 

Situationen kan lätt flyttas några år framåt i tiden. Då handlar det inte längre om termobyxor 

utan då är det annat som gäller om man vill höra till gruppgemenskapen. Att föra samman den 

teoretiska övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda med vardagskonflikten 

kring om alla har rätt till en plats i gemenskapen det är som tulipanarosen - lättare att säga än 

att göra! 
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För flickan med termobyxorna handlar konflikten om att göra det enligt vuxenvärlden rätta 

och inte bli accepterad i gruppen eller att göra ett avsteg från det hon vet är rätt och därmed få 

vara med i ”jagagemenskapen”. Jag kan tycka att hon just i det här fallet kan göra vinster med 

båda sina val. Hon behöver egentligen inte gruppen, det finns andra hon kan välja att vara 

med, en annan gemenskap att söka, en gemenskap där termobyxor är ok. Å andra sidan 

kanske ett litet uppror mot vuxenvärldens krav inte vore helt fel. Men för de andra flickorna är 

frågan viktigare. För dem handlar det om att prova gränserna för sin tolerans. Hur olika får 

man vara inom deras grupp, hur stor är individens frihet inom gemenskapens ramar? Varför 

får några en stor frihet medan andra får mycket mindre? Är då alla verkligen lika mycket 

värda, just här och nu? 

Det här en typisk situation där jag tror att vi kan få mer givande samtal om vi hittar problemet 

i en bok än om vi ger oss på vår egen verklighet, eller som Merete Mazzarella uttrycker det 

”Genom att ta avstamp i litterära verk kan vi diskutera personliga angelägenheter utan att bli 

privata.”40 

Ofta väljer jag den bok vi ska ha som utgångspunkt för våra samtal utifrån de frågor jag vill 

lyfta in i klassrumsvardagen. Episoden med thermobyxorna, grupptrycket, visar det motsatta. 

Här var det något i vår vardag som behövde diskuteras och jag fick leta efter en text som 

skulle göra det möjligt för oss att komma lite längre i vårt funderande. 

 

Förmedla, fostra, stimulera, locka fram ? 

Vi återvänder till skollagen, denna gång ur ett annat perspektiv. 

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

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla.”41 (min kursivering) 

                                                 
40 Vad förmår egentligen skönlitteraturen Ikoner 2/2002 www.btj.se/ikoner/arkiv/2002   2005-03-01 
41 Utbildningsdepartementet Lpo-94 
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Går det då överhuvudtaget att lära ut värdegrunden? Eller är det inte lära ut vi ska göra?  

I citatet ovan används ordet förmedla. Både lära ut och förmedla innebär en syn på de 

grundläggande värderingarna som något som finns i samhället, och som ska förmedlas, 

överföras till den unga generationen. Denna syn är inte invändningsfri. 

Ozan Sunar uttrycker sin invändning så här: 

”Jag har en fast tro att den viktigaste och överordnade uppgiften för skolan är 

att stimulera elever till att bli fria, självständigt tänkande, kritiskt granskande 

individer - i upplysningens anda. Att målet är att eleverna tränas i att bli 

hantverkare där förnuftet är instrumentet för att kunna omfatta och omsätta, 

försvara, upprätthålla de värderingar som är grunden för en demokratiskt och 

upplyst samhälle. 

 

Alltså de värden som enligt läroplanen elever skall ”fostras” till – må gudarna 

förbjuda denna patriarkala metodik.”42 (min kursivering) 

 

Genom att använda ordet stimulera pekar Ozan Sunar ut de grundläggande värderingarna som 

något som finns inom varje människa.  

Också Bodil Jönsson vill ifrågasätta värdegrundsarbetet. Bodil Jönsson menar att skolans 

arbete med värdegrunden inte utgår ifrån människan som en sökande varelse utan snarare 

präglas ett överförande från den äldre generationen till den yngre. Hon pekar dock på att det 

finns undantag. 

”Visserligen rymmer skolan ett antal goda lärare, inriktade på sökande elever, 

och det gör det som goda läromästare alltid gjort – de lockar fram snarare än 

att lägga till. Barnmorskelärare är vad de är, de goda lärarna – tankens och 

känslans framhjälpare.”43 (min kursivering) 

 

                                                 
42 Ständigt. Alltid! 1999 Skolverket s. 59 
43 Ibid s. 49 
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Genom att använda barnmorskebegreppet uppfattar jag att Bodil Jönsson vill leda våra tankar 

till Sokrates. De goda tankarna, idéerna, visheten, finns inom människan och behöver bara 

hjälpas fram. Upplysningstidens idealmänniska är en människa, beslutsam och modig nog att 

tänka sina egna tankar. Klimatet i klassrummet måste sedan vara sådant att den unga 

människan vågar prova sina tankar mot andras tankar. Blir det i ett sådant utbyte av tankar 

värdegrunden som står fram?  

Martha Nussbaum skriver om nödvändigheten av känsla och fantasi för att kunna utveckla 

praktisk visdom och om hur skönlitteratur kan hjälpa oss att öva vår fantasi och vår känsla.44 

Ozan Sunar menar också att nödvändigheten av att aktivt pröva sina grundvärderingar ökar 

starkt i och med att vi lever i ett samhälle där människor, och därmed också grundläggande 

värderingar, rör sig och möts i mycket större utsträckning än tidigare. Också här kan tankarna 

om att använda skönlitteratur hjälpa oss.  

”Här visar sig romanen återigen som ett lämpligt språkrör för aristotelianismen. 

För alltmedan den konkret talar om människor i deras olikartade sociala 

sammanhang och betraktar det sociala sammanhanget som alltid betydelsefullt 

för valet har den också i själva sin struktur arbetat in en känsla för vår 

gemensamma mänsklighet. Romanen talar med människor om människor, och 

känslan av en gemensam mänsklig livsform som kännetecknas av vissa 

möjligheter och en viss sorts ändlighet utgör en kraftfull länk dem emellan, och 

även mellan varje roman och dess läsare.”45 

 

I samband med arbetet med FN: s barnkonvention ser vi en film om en liten flicka i 

Mocambique46. Det är en enkel men samtidigt poetisk berättelse om Miranda, en flicka i mina 

elevers egen ålder. Vi får följa henne i vardagssysslor, i lek men också i drömmar och längtan. 

Längtan efter lekkamraten som dröjde denna dag, och drömmen om att en dag få gå i skolan. 

Filmen visar en värld mycket olik mina elevers och just därför blir min fråga till dem efteråt 

                                                 
44 Martha C Nussbaum känslans skärpa tankens inlevelse Symposion 2000 
45 Ibid s. 111-112 
46 Henning Mankell Berättelser vid elden UR 
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”Vad är lika för dig och Miranda?”. Jag hade nog trott att frågan skulle stöta på ett visst 

motstånd men ännu en gång blir jag överraskad. Det här är lätt, alla skriver långa listor. Sofia 

börjar med den för flickorna självklara likheten: 

”Jag och Miranda är lika för att båda är flickor, båda kan dansa, hoppa hopprep och båda har 

ett ställe där man brukar möta sina kompisar. Vi är båda människor och båda har kompisar, 

båda kan leka, båda är rädda för kor och båda har en lillebror.” 

Men också pojkar hittar lätt likheter: 

”Vi har vänner båda två. Vi tycker om att hoppa hopprep. Båda tycker inte om att vara 

ensamma.” 

Med den grundläggande upplevelsen av likheterna mellan dem själva och Miranda kan vi 

sedan titta på olikheterna. Per skriver då: 

”Hon går inte i skolan det gör jag. Jag bor i Sverige det gör inte hon.” 

Lisa är utförligare: 

”Miranda kommer från ett land där det är varmt och att alla barn inte kan gå i skolan. Jag har 

ingen lillebror. Hon är jättebrun det är inte jag. Miranda måste gå långt för att hämta vatten.”  

 

I FN: s barnkonvention hade vi läst att alla barn har rätt att gå i skola. Nu hade vi två olika 

verkligheter att utgå ifrån när vi diskuterade detta, vår egen och den vi upplevt genom filmen. 

Varför drömde Miranda om att få vara ett skolbarn? Kan mina elever föreställa sig sitt eget liv 

utan skolan? Kan det finnas barn i Sverige som inte går i skolan? Tankarna blir många och 

visst är det så att inte bara romanen utan även filmen ”talar med människor om människor”. 

Med grund i upplevelsen av Mirandas verklighet blev texten i Barnkonventionen levande och 

betydelsefull på ett sätt som jag inte upplevt då jag tidigare arbetet med den. Genom filmen 

sattes både vår fantasi och våra känslor i arbete vilket berikade och fördjupade vårt arbete. Jag 

har aldrig stött på något barn som i arbetet kring Barnkonventionen talat emot att det skulle 
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vara en rimlig rättighet för barn att få gå i skolan. Med Aristoteles och Nussbaum i åtanke tror 

jag dock att Per, Lisa, Sofia, Lasse och de andra barnen i min nuvarande klass efter att fått 

lära känna Miranda på ett annat sätt omfattar denna rättighet. För att kunna handla dygdigt 

krävs en utvecklad förnimmelseförmåga och den förmågan är byggd av beståndsdelarna 

intellekt, känsla och fantasi. Att handla rätt enbart utifrån ett intellektuellt övervägande är 

mindre dygdigt än att handla på samma sätt utifrån sin känsla. Känslan och fantasin kan övas 

upp 

”Aristoteles säger mycket tydligt att människor i besittning av praktisk vishet, 

både när det gäller det offentliga och det privata livet, odlar känslorna och 

fantasin både hos sig själva och andra, och vinnlägger sig om att inte förlita sig 

alltför mycket på tekniska eller rent intellektuella teorier som skulle kunna 

kväva eller förhindra dessa känslor och gensvar. Dessa människor befrämjar en 

utbildning som bygger upp fantasin och känslorna genom ett studium av de 

litterära och historiska verken och lär ut vilka reaktioner som är lämpliga vid 

vilka tillfällen.”47 

 

 och det arbetet måste få en plats i våra klassrum om skollagens vackra ord om de 

grundläggande värderingarna ska bli levande. Att vara en ansvarskännande människa och 

samhällsmedlem, vilket är ett av målen med att gå i skolan, är väl ett utryck för att man äger 

praktisk vishet. Det finns en rik skatt av skönlitteratur för barn och ungdom att ösa ur om man 

vill använda detta sätt att arbeta med de grundläggande värderingarna, och det är oerhört, 

otroligt, fantastiskt spännande och roligt att få göra det! 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Martha C Nussbaum känslans skärpa tankens inlevelse Symposion 2000 



 37

Referenser 

 

Ambjörnsson Ronny (1998) Den skötsamme arbetaren Carlssons bokförlag 

Aristoteles (1993) Den Nikomachiska etiken Daidalos Göteborg 

Ekman Jonas, Todosejevic Sladjana, (2003) Unga demokrater – en översikt av den aktuella 

forskningen om ungdomar, politik och skolans demokrativärden, Myndigheten för 

skolutveckling, Stockholm 

Englund Tomas (2000) Deliberativa samtal som värdegrund - historiskt perspektiv och 

aktuella förutsättningar, Skolverket 

Gustavsson Bernt, (2000), Kunskapsfilosofi, tre kunskapsformer i historisk belysning, 

Stockholm 

Lgr 80 Läroplan för grundskolan (1980) Skolöverstyrelsen Liber UtbildningsFörlaget 

Stockholm 

Malmhester Bo Ohlsson Ragnar (1999) Filosofi med barn – reflektioner över ett försök på 

lågstadiet Carlssons förlag 

Mazzarella Merete (2002) Vad förmår egentligen skönlitteraturen Ikoner 2/2002 

Modigh Fredrik (2000) En fördjupad studie om värdegrunden Skolverket 

Modigh Fredrik Zackari Gunilla värdegrundsboken om samtal för demokrati i skolan 

Regeringskansliet 

Nussbaum Martha (2000) känslans skärpa tankens inlevelse - essäer om etik och politik 

Brutus Östlings Bokförlag Symposion 

Pihlblad Ann Sokratiska samtal med barn föreläsning Lärarhögskolan Stockholm 2005-02-15 

Skollagen Skolverkets hemsida 2005-02-15 

Skolverket (1994) Bildning och kunskap – särtryck ur skola för bildning Stockholm 

Skolverket (1996) Grundskola för bildning – Kommentarer till läroplan, kursplaner och 

betygskriterier Stockholm 

Skolverket (2000) En temabild om värdegrunden Med demokrati som uppdrag Stockholm 

Skolverket (1999) Ständigt. Alltid! Stockholm 

Utbildningsdepartementet 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 

 
 
 
 
 
 
 



 38

Referenser för arbetet tillsammans barnen 

 

Jansson Tove Det osynliga barnet och andra berättelser Förlaget Kassettbok 

MacLachlan Patricia En mamma på annons  En bok för alla Litteraturfrämjandet 

Mankell Henning Berättelser vid elden Film från UR 

Shemin Margaretha De små ryttarna En bok för alla Litteraturfrämjandet 

 
 
 


