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Abstract 

The aim of this study is to examine civic teacher’s perception of the twofold purpose of the 

Swedish education system. The duality consists of supplying subject knowledge to the pupils 

and at the same time mediate norms and values specified in the regulatory documents for 

Swedish upper secondary school. Furthermore, this study aims to contribute to the already 

existing body of work detailing how teachers view norm-breaking behavior in education. The 

study is based on a phenomenographic analysis of semi structured interviews conducted with 

nine civics teachers in upper secondary school. The study revolves around three fundamental 

questions: 1) how do teachers view the twofold purpose within the regulatory documents, 2) 

how do they handle pupils that exhibit norm-breaking behavior and 3) how do teachers 

contribute to the making of good citizens. The material retrieved from the interviews was 

arranged using a seven step phenomenographic method which resulted in the creation of three 

general themes based on the aim of the study. The results show there is a wide range of 

perceptions among civic teachers on the twofold purpose of the Swedish educational system. 

No unified view on norm-breaking behavior could be found and neither a unified way of 

dealing with such. The results show us that teachers use a plethora of ways to deal with norm-

breaking behavior depending on what type of behavior is at hand. The two overarching ways 

of viewing the norms and values presented in the regulatory documents was either an 

integrated part of the educational system or as a strain on the profession. The results present 

four main methods teachers use to deal with pupils exhibiting a norm-breaking behavior. 1) A 

method of disarming, 2) A method of conversing, 3) A inquisitive method and 4) a method of 

delegation. Lastly the results show that the teachers operate on three levels in their work 

against norm-breaking behavior, 1) On a state level in which they interpret the regulatory 

documents. 2) On a peer level in which they interact with other teachers and their 

expectations on one another. 3) On a personal level in which the teacher navigates their own 

norms and values. No definitive answers could be found in this study, but it can contribute to 

past and future research to give a wider understanding of how teachers handle students exhibit 

norm-breaking behavior.  

 

Nyckelord: Fenomenografi, Normbrytande beteende, Lärare, Samhällsmedborgare, Inkludering.  

 

Keywords: Phenomenography, Norm-breaking behaviour, Teachers, Citizenship, Inclusion.  

  



 
 

Innehållsförteckning  

 
Vignette .................................................................................................................................................. 1 

Inledning .................................................................................................................................................. 2 

Syfte ..................................................................................................................................................... 3 

Frågeställningar ................................................................................................................................... 4 

Disposition ........................................................................................................................................... 4 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 5 

Studier på lärares arbete med normbrytande beteende ................................................................ 5 

Studier på lärare och elevers syn på normbrytande beteende ....................................................... 6 

Teoretiskt ramverk .............................................................................................................................. 8 

Regelarbete och socialisation .......................................................................................................... 8 

Avvikande beteende och avvikande individer ................................................................................. 9 

Värdepedagogiska idéströmningar ............................................................................................... 10 

Metod .................................................................................................................................................... 12 

Avgränsningar .................................................................................................................................... 12 

Urval .................................................................................................................................................. 13 

Genomförande .................................................................................................................................. 14 

Datainsamling ................................................................................................................................ 14 

Dataanalys ..................................................................................................................................... 15 

Metodkritik ........................................................................................................................................ 16 

Forskningsetik .................................................................................................................................... 17 

Resultat .................................................................................................................................................. 19 

Lärares uppfattningar om begreppet normbrytande beteende ....................................................... 19 

Fysiska normbrott .......................................................................................................................... 19 

Verbala normbrott......................................................................................................................... 20 

Samhällskunskapslärares roll i skolans fostrande uppdrag ............................................................... 20 

Läraren och det dubbla uppdraget.................................................................................................... 21 

Värdegrunden som en integrerad del i undervisningen ............................................................... 21 

Värdegrunden som en extra påfrestning på läraryrket ................................................................. 23 

Värdegrunden som ett stöd .......................................................................................................... 24 

Värdegrunden som ett problem .................................................................................................... 25 

Läraren och arbetet mot normbrytande beteende .......................................................................... 26 

Den desarmerade läraren.............................................................................................................. 27 



 
 

Den samtalande läraren ................................................................................................................ 29 

Den ifrågasättande läraren ............................................................................................................ 30 

Den överlåtande läraren ............................................................................................................... 31 

Läraren som en del av skapandet av den goda samhällsmedborgaren ............................................ 32 

Läraren som tolkare av styrdokumenten ...................................................................................... 32 

Läraren som en del i skolans verksamhet ..................................................................................... 34 

Läraren som bärare av egna värden .............................................................................................. 35 

Diskussion .............................................................................................................................................. 37 

Läraren och det dubbla uppdraget.................................................................................................... 37 

Läraren och arbetet med normer och mot normbrytande beteende .............................................. 38 

Läraren som en del i skapandet av den goda samhällsmedborgaren ............................................... 41 

Slutsatser ............................................................................................................................................... 44 

Framtida forskning ............................................................................................................................ 45 

Referenser ............................................................................................................................................. 46 

Bilagor:................................................................................................................................................... 48 

Samtyckesformulär ............................................................................................................................ 48 

Intervjuguide ..................................................................................................................................... 50 

Självvärdering Johan Larsson ............................................................................................................ 52 

Självvärdering Marcus Sandberg ....................................................................................................... 54 

 

 

   

  



1 
 

Vignette  

Det är en kall vårdag i mars, solen lyser upp lärarrummet i den medelstora gymnasieskolan 

som ligger centralt i en mindre svensk ort. Dörren öppnas och en av samhällskunskapslärarna 

kommer in med en bunt papper i högsta hugg. Skolan hade precis avslutat ett tema kring 

förintelsens minnesdag där samtliga elever fått i uppgift att reflektera kring antisemitism och 

islamofobi. Läraren lägger bunten med papper på bordet och visar upp en uppsats där en elev 

argumenterar för rimligheten i antisemitismen och fördelarna islamofobi för med sig till ett 

samhälle. 

 

Samtidigt i en dåligt upplyst sal i en annan medelstor gymnasieskola i en lite större svensk ort 

leder en annan lärare ett samtal i kursen sociologi. Samtalet behandlar genus och 

könstillhörighet och grundar sig i att eleverna ska diskutera hur normer formar hur vi ser på 

de olika könen. Eleverna diskuterar med varandra på ett lugnt och sansat sätt tills en av 

eleverna höjer rösten “... men det är ju fel att vara homosexuell, hur kan ni försvara något 

sånt?”  

 

Ovanstående fall, hämtade från två lärares vardag, har två saker gemensamt. För det första 

visar de på elever som uppvisar normbrytande åsikter. För det andra kände ingen av lärarna 

att de hade någon bra metod för hur de skulle hantera situationen. Detta är om något ett 

exempel på lärarens komplexa uppgift i dagens svenska skola, att kombinera förmedlandet av 

kunskap med förmedlandet av de värderingar läroplanen förespråkar. Värderingar som i sig 

kan tolkas motsägelsefulla, skolan ska låta varje elev finna sin unika egenart samtidigt som 

läraren förmedlar de mycket tydliga värden Skolverket avser att skolan ska grunda sig i. Vad 

lägger detta för krav på lärare och hur hanterar de dessa situationer i sin vardag?  

 

En sådan komplex fråga som dagligen är aktuell för lärare i alla stadier borde rimligtvis vara 

väl beforskad. Detta är inte fallet, det går att se en avsaknad på forskning kring hur lärare rent 

konkret arbetar med normbrytande beteende. Detta avser vi att komplettera med följande 

arbete i vilket vi vill kartlägga en aspekt i lärarens allt mer komplexa vardag där kraven och 

arbetsuppgifterna ständigt verkar öka.  
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Inledning 

Den svenska skolans styrdokument tar sin grund i två centrala uppdrag, att förmedla kunskap 

och värderingar. Skollagen beskriver hur utbildningen inom det svenska skolväsendet syftar 

till att förmedla samt utveckla både ämneskunskaper och värderingar hos eleverna.1 I 

läroplanen för gymnasieskolan ges sedan konkreta exempel på värderingar som ska förmedlas 

i undervisningen. Ett av dessa exempel är:  

  

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

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla.2 

  

Innehållet i styrdokumenten styrs i grunden av politiska beslut och detta leder i sin tur fram 

till att de värderingar som skolan ska förmedla speglar den, vid styrdokumentens framväxt, 

rådande ideologiska inriktningen inom svensk politik. Ett exempel på detta är hur den under 

Alliansen framtagna Läroplanen för gymnasieskolan Gy 2011 lades ett ökat fokus på 

entreprenörskap, och gör detta till något som hela gymnasieskolan ska arbeta med och 

förespråka.3 Ett annat exempel är hur Lgy70, framtagen under socialdemokraternas guldålder, 

lägger ett tydligt fokus på samhörighet och solidaritet samt att skapa “dugliga 

ansvarskännande människor”.4 Vi kan även jämföra det ansvarskännande som Lgy70 

beskriver med det ansvarstagande Gy11 beskriver för att se en tydlig ideologisk skillnad. 

Skolans styrdokument innehåller alltså en mängd värden som tillkommit någon gång under 

den obligatoriska svenska skolans nästan 200 åriga historia, något som resulterat i att vi idag 

har flera normer och värderingar i styrdokumenten vars relation till varandra inte är helt 

uppenbar och ibland kan vara rentav problematiska. Denna diskrepans i styrdokumenten 

ställer ytterligare krav på den individuella läraren som nu, utöver de krav den traditionella 

lärarrollen för med sig, bland annat måste navigera mellan att till exempel förmedla både 

individuell autonomi och normativ homogenitet till eleverna. Denna komplexa förmedling av 

normer och värderingar tillsammans med förmedlandet av ämneskunskaper är vad vi valt att 

kalla läraryrkets dubbla uppdrag.  

                                                           
1 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 4§, Stycke 1–3. 
2 Gy11 (2017) Läroplan för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm. s.1 
3 Ibid s.3 
4 Lgy70 (1975) Läroplan för gymnasieskolan. Skolverket: Stockholm. s. 1–15 
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Skollagen ska utgöra en grund för lärarens förhållningssätt vid situationer där elever uppvisar 

ett normbrytande beteende. I Skollagens femte kapitel regleras skolans arbete med trygghet 

och studiero, i detta inkluderas vilka befogenheter en lärare har för att stoppa situationer med 

risk att störa tryggheten och studieron. Situationer som kan störa studieron kan vara allt från 

de normbrytande åsikter presenterade i vignetten till mer fysiska normbrott i form olika 

utåtagerande beteenden. Enligt skollagens femte kapitel sjätte paragrafen har både rektorer 

och lärare en rätt att “vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att 

tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande”.5 Paragrafen efterföljs av ett flertal åtgärder en lärare kan ta 

till för att hantera det ordningsstörande uppträdandet. Dessa innefattar bland annat: utvisning, 

kvarsittning och avstängningar. Dessa utvecklas utförligt i Skollagens nästkommande 

paragrafer.6 

 

I en tidigare uppsats analyserade vi historiska och aktuella diskurser för att definiera vilken 

typ av goda samhällsmedborgare skolan avser att skapa.7 I denna uppsats avser vi att beskriva 

och analysera hur lärare inom den svenska skolan uppfattar och arbetar med elever som inte 

lever upp till de normer som den svenska skolan avser att förmedla. I detta kommer vi komma 

in på och behandla lärarens dubbla uppdrag, hur lärare konkret arbetar för att hantera 

normbrytande beteende för att slutligen komma tillbaka till och reflektera kring hur lärare 

bidrar till skolans uppdrag att skapa goda samhällsmedborgare. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera samhällskunskapslärares uppfattningar om 

normbrytande beteende i sin undervisning. För att göra detta kommer datainsamlingen 

fokusera på två delar. I första delen undersöks samhällskunskapslärares uppfattningar relaterat 

till undervisningens dubbla uppdrag, det vill säga att skolan ska förmedla både kunskap och 

värderingar. I andra delen undersöks hur samhällskunskapslärare konkret hanterar situationer 

där elever uppvisar ett normbrytande beteende. Dessa två delar mynnar ut i en slutsats om hur 

                                                           
5 SFS 2010:800 §6 stycke 1. 
6 Ibid §6 stycke 2. 
7  Larsson, Johan. Sandberg, Marcus. (2017) Att skola i medborgarskap: Hur samhället i relation till 

utbildningsväsendet förmedlar medborgarskapliga ideal samt hur detta bidrar till en exkludering på 
medborgarskaplig basis. Linköpings Universitet: Linköping 
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lärare kan manövrera dessa båda förväntningar för att bidra till skolans arbete i skapandet av 

goda samhällsmedborgare. 

Frågeställningar 

• Vad har samhällskunskapslärare i den svenska skolan för uppfattningar om 

undervisningens dubbla uppdrag, att förmedla och kontrollera kunskap och 

värderingar? 

•  Hur hanterar samhällskunskapslärare situationer som uppstår när elever uppvisar 

normer och värderingar som inte stämmer överens med de som styrdokumenten avser 

ska genomsyra undervisningen? 

• Vilka utmaningar och möjligheter finns det för lärare inom gymnasieskolan att bidra 

till skapandet av kunniga och goda samhällsmedborgare? 

Disposition 

Uppsatsen är indelad fyra kapitel. Det första kapitlet behandlar inledning, syfte, 

frågeställningar, bakgrund och det teoretiska ramverket som uppsatsen grundar sig i. Kapitel 

två redovisar den vetenskapliga metodik och teori som uppsatsen är baserad på. I kapitel tre 

presenteras resultatet uppdelat i de kategorier som vi delat in insamlade data i. Kapitel fyra 

består av en diskussion och analys av resultatet samt en slutsats och förslag på framtida 

forskning. Bilagor bestående av intervjuguide och samtyckesformulär bifogas efter 

referenslistan.  
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Bakgrund 

Forskning inom området normbrytande beteende i skolan är begränsad och studier om 

samhällskunskapslärares uppfattningar på gymnasial nivå i Sverige är bristfällig. Med det sagt 

finns det dock ett antal internationella studier, studier genomförda inom andra skolformer 

samt i andra yrkesgrupper som är verksamma inom skolan eller på andra sätt arbetar med 

ungdomar. Dessa används för att skapa en grund som vi sedan kan jämföra vårt material med 

för att dra vissa relevanta slutsatser.  

Studier på lärares arbete med normbrytande beteende 

Robert Thornberg och Ebru Oğuz beskriver och jämför lärares syn på värdepedagogik i 

Sverige och Turkiet. Undersökningens material grundar sig i kvalitativa intervjuer med lärare 

som undervisar i motsvarande årskurs 1–9 i den svenska skolan. De kunde spåra två 

övergripande värden som lärare från båda länderna ansåg utgöra grunden för 

värdepedagogiken, relationella värden och ansvarstagande värden. Relationella värden, 

relational values, värden relaterade till hur elever behandlar varandra innanför och utanför 

skolan. Exempel på relationella värden kan vara respekt mot andra, empati, välvilligt beteende 

och tolerans. Ansvarstagande värden, self-responsibility values, syftar till de värden en elev 

behöver för att utvecklas till en ansvarstagande individ. Exempel på dessa är att elever tar 

ansvar för sina egna handlingar, visar på ärlighet och självdisciplin. Utöver dessa betonade 

lärare i båda länderna vikten av att lära ut självförstärkande värden. Hos svenska lärare las ett 

större fokus på demokratiska värden medan hos de turkiska lades ett större fokus på 

nationalistiska värden. Flera av deltagarna i undervisningen betonar att den största delen av 

värdepedagogiken sker vid vardagliga interaktioner mellan lärare och elever. Detta sker dels 

genom att lärare agerar goda förebilder för eleverna men också på att de reagerar på sociala 

situationer som uppstår i skolsituationer. Utöver dessa presenterade lärare från båda länderna 

mer konkreta metoder för värdepedagogik i form av filmvisning, rollspel och 

gruppdiskussioner.8 

Skolverket har tagit fram en rapport om ordningsregler och disciplinära åtgärder i vilken de 

sammanställt enkätsvar från 448 rektorer samt kompletterat dessa med intervjuer av rektorer, 

                                                           
8 Thornberg, Robert. Oğuz, Ebru. (2013) Teachers´ views on values education: A qualitative study in Sweden and 

Turkey. International Journal of Education Research 59, 2013, s.49–56. 
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lärare och elever.9 Rapporten visar att alla gymnasieskolor har någon form av samlade 

ordningsregler framtagna av några av skolans aktörer. Vanligtvis tas de fram av rektorer, 

lärare och elevhälsan men ofta, i framställandet av cirka 60% av alla ordningsregler, deltar 

även i någon form elever. De vanligaste reglerna är relaterade till kränkande beteende, 

nedskräpning och klotter, att eleverna ska komma i tid och att eleverna inte ska använda sig 

av någon typ av berusningsmedel inom skolans område. Generellt upplever rektorerna att 

eleverna uppfyller ordningsreglerna och att lärarna konsekvent agerar på lämpligt sätt om 

eleverna bryter mot ordningsreglerna. Rapporten visar även på att rektorer upplever att 

disciplinära åtgärder relativt sällan behöver tillämpas men när de gör det är utvisning ur 

klassrummet eller omhändertagande av föremål vanligast. Skriftliga varningar är ovanligare 

men brukar ändå utfärdas några gånger per termin. Slutligen konstaterar rapportförfattarna att 

både lärare och rektorer anser att ordningsregler, samtal, diverse stöd och tydliga ramar är 

viktigare än disciplinära åtgärder för att motverka normbrytande beteende och skapa en trygg 

skolmiljö.10 

Marcus Samuelsson har försökt kartlägga normbrytande och störande beteende i klassrummet 

genom att låta lärare beskriva beteenden som de uppfattar som störande i undervisningen. Ur 

insamlade data har Samuelsson tagit fram fyra kategorier av störande beteende. Störande 

aktiviteter innebär att eleverna exempelvis rör sig i klassrummet när de inte ska det. Störande 

artefakter handlar om att eleven använder sin mobiltelefon på lektionstid eller saknar lämpligt 

material. Störande egenheter kan innebära att eleven visar oförmåga att ta ansvar eller en 

allmänt negativ inställning till undervisningen. Störande oordning innebär att eleven saknar 

förmåga att strukturera sitt material och brister i sin studieteknik.11  Dessa kategorier är inte 

nödvändigtvis relevanta för att beskriva lärares jobb mot normbrytande beteende men det ger 

en tydlig bild om hur varierande normbrytande beteende i klassrummet kan vara.  

Studier på lärare och elevers syn på normbrytande beteende  

Määttä, Stattin och Nurmi har undersökt hur elevers prestationsstrategier (achievement 

strategies på engelska) korrelerar med deras benägenhet att begå diverse normbrytande 

beteenden. Undersökningen är gjord på högstadieelever i Örebro och de har studerat elevers 

                                                           
9 Skolverket (2018) Ordningsregler och disciplinära åtgärder - En kartläggning av skolors arbete. Skolverket: 

Stockholm 
10 Skolverket (2018) s.14–43 
11 Samuelsson, Marcus. (2008) Störande elever korrigerande lärare - Om regler, förväntningar och lärares 

åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet. Linköpings Universitet: Linköping s.139–154 
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perspektiv och sätt att hantera utmaningar som uppkommer i skolsituationer, både i grupp och 

på individnivå. De har sedan försökt att hitta samband mellan dessa strategier och elevers 

normbrytande beteende. Deras resultat visar att elever som tenderar att använda sig av 

undvikande strategier, oftare uppvisar normbrytande beteenden inom andra skolrelaterade 

situationer. De kunde också visa på att risken att eleverna använde sig av undvikande 

strategier ökade när de förväntade sig att de skulle misslyckas med den utmanande uppgiften. 

Slutligen visade de även på en ökad risk att elever tog till undvikande strategier om andra 

elever i deras umgängessfär, peer-group, också använde sig av undvikande strategier vid 

utmanande uppgifter. Författarna visar i arbetet på den problematik lärare ställs inför när de 

ska bryta negativa trender hos elever som uppvisar normbrytande och destruktiva beteenden. 

De betonar vikten av en kontinuitet i arbetet med normer och värdegrund för att skapa en 

struktur för eleverna och ge dem ett stöd i att utveckla effektiva prestationsstrategier.12 

Laila Nielsen och Ralph Leighton har studerat gymnasielärares och elevers syn på 

undervisning i medborgarskap i Sverige och England.13 De fokuserar på vilka normer och 

värderingar som bör förmedlas för att skapa goda samhällsmedborgare. De värden som enligt 

undersökningen sågs som nödvändiga i den svenska skolan går att sammanfatta med ett 

deltagande under ansvar. Medborgarna ska delta i det demokratiska samhället och i det ligger 

ett ansvar för att ta välgrundade beslut och använda sin frihet på ett sätt som inte inskränker 

på andras friheter. Ett annan typ av ansvar som delgrupperna lärare och elever med svenska 

som andraspråk betonar är ansvaret att förse sig själv med tillräcklig kunskap för att kunna 

delta i samhället, i detta ingår både språkliga kunskaper och diverse samhällsvetenskapliga 

kunskaper. Det fanns en tvetydig syn på hur genus påverkar de värderingar som ska 

förmedlas. Att skolan ska verka för en jämställdhet mellan könen var en vanlig uppfattning 

hos deltagarna. En stor andel av de tillfrågade ansåg dock att skolan inte gjorde det. Många av 

lärarna och eleverna påpekade att vad som anses vara goda värderingar kunde skilja sig 

mellan könen. Klass och etnicitet ansågs spela stor roll kring vilka förutsättningar elever får 

att bli goda samhällsmedborgare. Framför allt lärare påpekade att det gick att se en tydlig 

korrelation mellan klass, etnicitet och vilken tendens eleverna hade att visa på de normer och 

                                                           
12 Määttä, S. Stattin, H. Nurmi, J-E. (2006) Achievement strategies in peer groups and adolescents’ school 

adjustment and norm-breaking behavior. Scandinavian Journal of Psychology, 2006, 47, s.273–280 
13

 Nielsen, Laila. Leighton, Ralph. (2017) What are the gender, class and ethnicity of citizenship?: A study of 

upper secondary school students' views on Citizenship Education in England and Sweden. Confero, Vol. 5, no. 1, 
2017 
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värderingar som sågs som önskvärda i skolan. Både lärare och elever framhöll här att det är 

skolans och dess aktörers roll att motverka denna skillnad kopplad till klass och etnicitet.14 

Teoretiskt ramverk  

Regelarbete och socialisation  

Robert Thornbergs forskning kring regelarbete och socialisation i skolväsendet kommer att 

agera teoretisk utgångspunkt för analysen. Thornberg skiljer mellan två olika övergripande 

sätt att arbeta med förhållningsregler i skolan. Han menar att det finns ett proaktivt regelarbete 

som handlar om att reglerna upprätthålls och att arbetet handlar om att förebygga eventuella 

regelöverträdelser. Det andra sättet att arbeta med regler benämner Thornberg reaktivt 

regelarbete. I det reaktiva arbetet så ingriper läraren när exempelvis en elev bryter mot 

normerna och reglerna. Dessa två övergripande förhållningssätt är bara delar av Thornbergs 

resultat, i hans arbetet kategoriserar han även olika typer av normativa regler.15  Däremot är 

dessa inte relevanta för vår studie och därmed bortsetts från. Thornbergs forskning kring 

skolors regelarbete och socialisation är relevant för denna studie eftersom den värdegrund 

som förmedlas via skolans styrdokument kan ses som ordningsregler, inte bara för skolan men 

även för samhället i stort. Hur väl eleven förmår att förhålla sig till dessa regler kan spela 

avgörande roll för hur denne lyckades navigera i samhället och skapa en eftersträvansvärd 

framtid för sig själv. 

 

Socialisation är relevant för en studie som avser undersöka hur lärare arbetar med 

normbrytande beteenden. Socialisation handlar om att individen tillägnar sig kunskap om 

gemensamma normer genom social interaktion. Att individen lyckas internalisera dessa 

normer och värderingar kan i stor utsträckning påverka hur individen fungerar i samhället. 

Inom sociologin används begreppet socialisationsagenter som beskriver att viktiga former av 

socialisering sker inom specifika sociala sammanhang. Förutom familjen så beskrivs skolan 

ofta som ett centralt socialt sammanhang där unga människor får lära sig vilka beteenden som 

är eftersträvansvärda och inte.16  Det kan vara intressant att koppla denna studie till 

                                                           
14 Nielsen, Laila. Leighton, Ralph. (2017) s.34ff  
15 Thornberg, Robert. (2006). Värdepedagogik i skolans vardag - Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. 

Linköpings Universitet: Linköping. s.134. 
16 Giddens, Anthony & Sutton, Philip, W. (2014). Sociologi. Studentlitteratur AB: Lund. s.227. 
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socialisationsteori eftersom studien kretsar kring samhällskunskapslärares arbete med 

fostransuppdraget.  

Avvikande beteende och avvikande individer  

Howard Beckers forskning kring avvikande beteende kommer också att agera teoretiskt 

ramverk för dataanalysen. Enligt Becker finns det ingen homogen grupp som kan klassas som 

avvikare. Teorins premiss är att sociala grupper skapar regler för dess medlemmar att följa. 

Stämpling av en individ uppstår när gruppen applicerar dessa regler på en individ som 

upplevs avvika från reglementet. Gruppen är en central aktör i denna bemärkelse och det finns 

även risk för att en individ blir falskt anklagad för att vara avvikande.17  Becker diskuterar 

även fenomenet med hemliga avvikare. Denne undviker stämpling genom att följa normerna 

för den specifika situation den befinner sig i samtidigt som hen ägnar sig åt sin avvikelse i 

hemlighet.18  Becker är noga med att poängtera att alla människor någon gång tänker 

avvikande tankar, men att de allra flesta inte agerar på de. Agerandet uteblir troligtvis för att 

de övriga sociala konsekvenserna är för stora. Personen i fråga har lagt för mycket 

engagemang på att vara ”normal” för att riskera att agera avvikande. Att bli stämplad som 

avvikande kan enligt Becker få allvarliga konsekvenser för individen då självbilden kan 

påverkas negativt genom att bli tillskriven negativa attribut av omgivningen.19  

Stämplingsteori har en viktig roll att fylla i lärarens arbete mot normbrytande beteenden då 

den visar att läraren måste balansera mellan markering och inkludering för att inte stämpla en 

elev och exkludera dem från den icke-stämplade gruppen. Inom socialisation så samspelar ett 

normbrott med en sanktion. Sanktioner förekommer främst i två variationer: formella och 

informella sanktioner. De informella sanktionerna innebära ofta en reaktion från omvärlden 

på ett visst beteende, till exempel kommer med största sannolikhet ett rasistiskt uttalande 

väcka en reaktion från omgivningen. Vid uppkomsten av en informell sanktion har individen 

nödvändigtvis inte gjort någonting juridiskt straffbart. I sådana fall är det formella sanktioner 

som träder i kraft, till exempel genom domstolar eller ekonomiska sanktioner.20  

 

                                                           
17 Becker, Howard, S. (1997). Outsiders - Studies in the Sociology of Deviance. The Free Press: New York. s.8f. 
18 Becker, Howard. (1997). s.20. 
19 Ibid s.27ff 
20 Giddens & Sutton. (2014). s.603. 
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Värdepedagogiska idéströmningar 

Thornberg presenterar Jones kategoriseringar av värdepedagogiska idéströmningar och hur 

undervisningen formas baserat på dessa.21 De presenterade idéströmningarna är en 

konservativ syn, en liberal syn, en kritisk syn och en postmodern syn. Det pedagogiska 

grundantagandet i konservatismen är att undervisningen ska sträva efter att upprätthålla och 

förstärka samhällets nuvarande grundläggande värderingar och praktiker. Lärarens mål ska 

vara att stå upp för och upprätthålla de sociala strukturer och intressen som existerar i det 

aktuella samhället. Elevernas roll i den pedagogiska processen är att ta åt sig lärarens kunskap 

och inte ifrågasätta samhällets nuvarande värden och praktiker. Klassrummets pedagogiska 

praktik visar kontinuerligt på lärarens auktoritet och eleverna ska hålla sig passiva till denna. 

Det pedagogiska grundantagandet i liberalismen är att undervisningen ska ge eleverna bästa 

möjligheter att uppnå sin fulla potential samt uppmuntra dem till höga prestationer och hård 

konkurrens. Lärarens mål är att arbeta för elevens individuella excellens och individuella 

utveckling. Elevens roll i verksamheten är att problematisera samhället utan att ställa allt för 

kritiska frågor kopplade till radikala förändringar av normer och praktiker. Klassrummets 

pedagogiska praktik utmärks av att läraren har en handledande roll i elevens individuella 

utforskande med en fokus på att resonera kring sociala fenomen. Det pedagogiska 

grundantagandet i den kritiska idétraditionen är att undervisningen ska bidra till att utveckla 

samhället mot det bättre samt identifiera samt ge alternativ på hur vi kan ersätta problematiska 

normer och praktiker. Lärarens roll är att bidra till att skapa goda värderingar genom att 

utveckla eleverna mot att främja dessa. Elevernas roll är att kritiskt utforska och ifrågasätta de 

av samhället grundläggande normerna och praktikerna. Klassrummets pedagogiska praktik 

styrs av en demokratisk relation mellan lärare och elever där samarbete mellan de båda är att 

eftersträva. Det pedagogiska grundantagandet i den postmoderna idétraditionen är att 

undervisningen ska sträva efter att problematisera kunskap och alla normer, värden och 

praktiker ska ifrågasättas och omvärderas. Lärarens roll är att utveckla en kritisk position som 

ställer sig emot den av samhället aktuella ordningen hos eleverna. Elevens roll är att aktivt 

kunna omkonstruera normer och praktiker samt ifrågasätta all kunskap och därigenom den 

allmänt accepterade verkligheten. Klassrummets pedagogiska praktik grundas i ett 

                                                           
21 Thornberg, Robert. (2014) Värdepedagogik: En introduktion. i (red) Johansson E., Thornberg R. 

Värdepedagogik: Etik och demokrati i förskola och skola. Liber AB: Stockholm 
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kontinuerligt dekonstruerande av perspektiv och värderingar, fokus läggs på att visa flera 

perspektiv och att konstruera ny kunskap tillsammans.22  

                                                           
22 Thornberg, Robert. (2014) s.30f 



12 
 

Metod 

I denna studie används en fenomenografisk metodansats för att analysera 

samhällskunskapslärares uppfattningar om fenomenet normbrytande beteende.23 De specifika 

fenomen som undersöks är 1) hur samhällskunskapslärare arbetar med normbrytande 

beteende i skolan samt 2) samhällskunskapslärares arbete med undervisningens dubbla 

uppdrag. Då studien undersöker lärarnas egna uppfattningar så har halvstrukturerade 

intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Den främsta fördelen med denna metod för vår 

studie är att halvstrukturerade intervjuer ger möjligheter att skapa en fördjupad bild av 

lärarnas uppfattningar med hjälp av följdfrågor.24  Eftersom fenomenet normbrytande 

beteende inte är exakt definierat så ger den halvstrukturerade intervjun utrymme för läraren att 

själv tolka och definiera vad begreppet innebär för denne. I en fenomenografisk studie är det 

viktigt att ge deltagarna utrymme att visa på en så mångfacetterade svar som möjligt, vilket 

den halvstrukturerade intervjun är användbar för.  

Avgränsningar  

Arbetet omfattar endast det normbrytande beteende som lärarna berättar att eleverna uppvisar 

inom skolans ramar samt hur skolan och lärare uppfattar detta. Vi kommer därför inte att 

intervjua andra aktörer på skolan likt rektorer och delar av elevhälsoteamet. Likaså kommer vi 

inte att undersöka hur aktörer utanför skolan arbetar. Det finns sedan tidigare en del forskning 

kring hur barn- och ungdomspsykiatrin och diverse fritidsföreningar arbetar med 

normbrytande beteende. Vi avser därför inte att arbeta vidare på detta område utan snarare att 

ge en kompletterande bild från lärarnas synvinkel.  

 

Sett till vilka lärare som ska inkluderas i studien har vi valt att fokusera på 

samhällskunskapslärare på gymnasienivå. Detta inkluderar behöriga lärare som undervisar 

eller har undervisat i något av de samhällsvetenskapliga ämnena på gymnasial nivå. 

Anledningen till att arbetet är avgränsat till att intervjua lärare inom just samhällskunskap är 

för att skapa en viss homogenitet i svaren från deltagarna för att göra relevanta jämförelser. 

                                                           
23 Dahlgren Lars Owe. Johansson, Kristina. (2015) Fenomenografi. (red.) Fejes & Thornberg, Handbok i kvalitativ 

analys. Liber AB: Stockholm. s.162–173  
24 David, Matthew. Sutton, Carole, D. (2016) Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur AB: Lund. s.206ff 
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Det normbrytande beteende en samhällskunskapslärare bemöter kan skilja sig mycket mot det 

andra lärare möter, något som hade varit intressant att undersöka i sig men som inte kommer 

inte inkluderas i följande arbete. Lärare i grundskolan kommer inte att inkluderas då vi 

grundar vår syn på normativt beteende uttryckt i styrdokumenten för gymnasieskolan. 

Generellt är styrdokumenten för alla svenska skolformer ganska lika i hur de ser på önskvärda 

normativa egenskaper, men skillnader finns, och vi väljer därför att utgå från de som är 

skrivna för gymnasieskolan.  

Urval 

I en forskningsstudie är det viktigt att försöka nå ett så representativt urval som möjligt för att 

ge en rättvis bild av populationen. Detta kan vara svårt just vid användning av intervjuer som 

insamlingsmetod. Forskaren har ofta begränsade ingångar för att få kontakt med lärare som är 

villiga att låta sig intervjuas. Dessutom tenderar det att vara en viss typ av lärare med vissa 

specifika egenskaper som blir överrepresenterade i insamlade data. Dessa faktorer är ofta 

svåra att motverka men forskaren måste vara medveten om den för att inkludera samt belysa 

problematiken i en analys av insamlade data.25 Det är också viktigt att återigen betona att en 

fenomenografisk studie syftar till att beskriva lärares individuella upplevelser och inte att dra 

några bredare kvantitativa slutsatser. Detta gör att det smala urvalet samt den potentiella 

överrepresentationen av vissa lärare påverkar validiteten eller reliabiliteten förutsatt att 

forskaren tydligt redovisar grundläggande information om deltagarna.26 En för oss lämplig 

metod att använda i urvalet av deltagare är ett så kallat snöbollsurval i vilken forskaren 

använder sig av både sina egna och de deltagande personernas nätverk för att få tillgång till 

delar av populationen. Metoden i fråga kommer påverka undersökningens validitet då den till 

skillnad från ett slumpmässigt urval kan tendera att bli icke-representativt för populationen.27 

En lösning för att öka spridningen kan vara att forskaren kontaktar alla lärare på en eller flera 

skolor hen har en ingång i och sedan låter det ske ett visst slumpmässigt urval på dessa skolor. 

Vi har därför skickat ut en förfrågan till samtliga samhällskunskapslärare på fem skolor vi 

sedan tidigare har ingångar i. De kontakter vi fick med lärare mynnade även ut i ett fåtal 

intervjuer på andra skolor baserade på kontakter lärare emellan. Dessutom kontaktade vi även 

åtta andra skolor via mejl, men svarsfrekvensen från dessa var låg.  

                                                           
25 Brinkjaer, Ulf. Høyen, Marianne. (2013) Vetenskapsteori för lärarstudenter. Studentlitteratur AB: Lund s.106–

113 
26 Bryman, Alan. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB: Stockholm s.65f 
27 David & Sutton (2016) s.33f 
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Genomförande 

Datainsamling 

För att samla in material till undersökningen har kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 

använts. Den främsta fördelen med denna metod som gynnar studien är det faktum att det ger 

utrymme för intervjupersonen att berätta om sina uppfattningar eller upplevelser. Eftersom det 

är dessa vi vill åt lämpar sig denna metod väl. För att intervjuerna ska bli så användbara som 

möjligt måste dessa vara noga planerade. Till intervjuerna har en intervjuguide skapats (se 

bilaga 2) som ligger till grund för intervjuerna. I intervjuguiden finns frågeställningar samt en 

rad centrala teman som intervjun kan utgå ifrån. Dessa måste inte följas slaviskt eller i någon 

speciell ordning, utan dessa finns endast där för att kunna hålla intervjun inom studiens 

fokusområde. Då intervjuguiden endast fungerar som ett sorts rättesnöre så kan vissa av de 

specifika frågorna tas upp, i andra fall har forskaren fått improvisera en fråga för att styra 

samtalet. Eftersom fenomenet normbrytande beteenden inte är ett konkret och fullständig 

definierat begrepp så tillåter den halvstrukturerade intervjun att intervjupersonen själv får göra 

en egen tolkning av vad som ingår i begreppet.28  

 

Samtliga intervjuer har transkriberats, pauser och utfyllnadsord är inte inkluderade i 

transkriptionen, data som uppenbart inte besvarar frågeställningarna är inte heller inkluderat i 

transkriptionen. Den främsta anledningen till att vi väljer att inte göra noteringar av tid är på 

grund av att de eventuella fördelarna med ett sådant tillvägagångssätt inte väger upp för 

nackdelarna. Denna balansgång är nödvändig eftersom det dels ger oss så detaljrika 

transkriberingar som möjligt samt ger oss tillräckligt med tid till att göra en ordentlig 

fenomenografisk analys av materialet. Deltagarna benämns och presenteras i tabell 1.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 David & Sutton (2016). s.113ff. 
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Tabell 1: Deltagare i studien  

Tilldelat namn Ålder Kön År 

erfarenhet29 

Skola 

Axel 30 år  Man 4 år  Stor kommunal skola i medelstor stad. 

Birgit  41 år Kvinna 13 år  Stor kommunal skola i stor stad.  

Cecilia  27 år Kvinna 2 år Liten kommunal skola i stor stad.  

Dennis 38 år Man 12 år Medelstor friskola i medelstor stad 

Erik 29 år Man 3 år.  Liten friskola medelstor stad. 

Fredrik  47 år  Man 18 år. Medelstor kommunal skola i litet 

samhälle.  

Gösta 33 år Man 8 år.  Medelstor kommunal skola i litet 

samhälle. 

Henrik  28 år Man 4 år.  Liten friskola medelstor stad.  

Ingrid 42 år Kvinna 9 år. Stor kommunal skola i medelstor stad. 

Dataanalys 

Dataanalysen följer den fenomenografiska analysmetodens sju delar beskrivna av Dahlgren 

och Johansson.30 I första delen lades ett fokus på att bekanta sig med de transkriberade 

intervjuerna i kombination med detta fördes kontinuerligt anteckningar med syfte att 

strukturera upp insamlade data. I den andra delen kondenserade vi insamlade data genom att 

klippa ut relevanta passager ur intervjuerna, längden på dessa varierade mellan en mening och 

en tredjedels A4. I det tredje steget skedde jämförelser mellan de olika paragraferna för att 

hitta likheter och skillnader mellan dem, det gick att spåra tre övergripande teman i vad som 

behandlades i intervjuerna: Läraren och det dubbla uppdraget, Läraren och arbetet mot 

normbrytande beteende och Läraren som en del av skapandet av den goda 

samhällsmedborgaren, inom dessa kunde vi se att det fanns en spridning och variation. I det 

fjärde steget sker en gruppering i vilken de funna likheterna och skillnaderna grupperas och 

ställs mot varandra. Dessa resulterade i ett flertal kategorier som hölls ihop av ett 

                                                           
29 År erfarenhet innefattar antal år som deltagaren arbetat som lärare.   
30 Dahlgren & Johansson (2015) s.167ff 
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övergripande tema men som innehöll både likheter och skillnader. I steg fem artikuleras 

kategorierna genom att likheterna läggs i fokus, detta med syfte att finna essensen i de olika 

kategorierna vilket i sin tur resulterar i att några av de tidigare kategorierna splittrades då nya 

gränser dras inom variationen i varje kategori, till exempel blev Värdegrunden som en del av 

undervisningen till de två kategorierna Värdegrunden som en integrerad del av 

undervisningen och Värdegrunden som en extra påfrestning på undervisningen. I steg sex 

namnges kategorierna vilket ytterligare tydliggjorde vilken de mest signifikanta delarna av 

varje kategori var. Efter steg sex hade vi femton kategorier fördelat mellan våra tre 

huvudteman. I steg sju, det sista steget ställer man kategorierna mot varandra och granskar 

huruvida de olika passagerna från intervjuerna passar in i fler än en av de framtagna 

kategorierna. Detta resulterade i att flera av kategorierna växte samman och antalet kategorier 

reducerades från femton kategorier till elva kategorier och två underkategorier. Ett exempel 

på kategorier som smälte ihop är Den värdegrundskritiska läraren och Den reflekterande 

läraren som blev Den ifrågasättande läraren. Utöver dessa växte två övergripande kategorier 

fram som ett hjälpmedel att förstå de övriga: Lärares uppfattningar om begreppet 

normbrytande beteende och samhällskunskapslärares roll i skolans fostrande uppdrag.31 

Metodkritik 

Fenomenografi som analysmetod har många fördelar förutsatt att den används till att besvara 

frågeställningar som undersöker just deltagarnas upplevelser av ett visst fenomen. Metoden 

för dock i och med dess fokus på subjektiva upplevelser med sig ett flertal nackdelar. När du 

som forskare fokuserar på att beskriva deltagarnas erfarenheter och upplevelser kommer 

resultatet inte spegla någon objektiv sanning utan snarare den subjektiva sanningen deltagarna 

i intervjun upplevt. Detta i sig är ingen svaghet för metoden, men om forskarna använder sig 

av den med avsikt att finna objektiva sanningar och generaliseringar kommer det skada 

undersökningens validitet.32 För att dra bredare slutsatser från fenomenografiska 

undersökningar krävs det en större meta-studie i vilken ett flertal spridda studier används för 

att beskriva det valda fenomenet.33 Fenomenografin sätter även ett stort krav på forskaren som 

behöver hitta mönster och strukturer i sin data, vilket i sin tur kräver en grundlig analys av 

insamlade data. Det finns även en värderingsaspekt i studien då forskaren ständigt måste 

                                                           
31 Dahlgren & Johansson (2015) s.167ff 
32 Marton, Ference. Booth, Shirley. (2000) Om lärande. Studentlitteratur AB: Lund s.145ff 
33 Bryman, Alan. (2011) s.102ff 
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värdera och para ihop data. Detta resulterar i att olika forskare kunnat tolka samma data olika. 

Det är därför viktigt att vara tydlig och transparent med presenterade data och enligt vilka 

grunder den analyserats för att läsare ska kunna följa forskarens val och tolkningar.34 

För att öka undersökningens reliabilitet hade den kunnat kompletteras av observationer. 

Nackdelarna med observationer som datainsamlingsmetod är dock att de dels är tidskrävande, 

men det är också svårt att veta hur mycket forskarens närvaro påverkar lärarens agerande. 

Detta är dock inte unikt för observationer utan forskaren måste även under intervjuer ta 

hänsyn till hur hens eget deltagande påverkar datainsamlingen. Vilka frågor ställer forskaren, 

hur tolkar forskaren och hur påverkar samspelet mellan forskare och deltagare insamlingen av 

data.35 

Forskningsetik 

Vid en fenomenografisk studie baserat på halvstrukturerade intervjuer finns det ett flertal 

forskningsetiska problem att ta hänsyn till. Vi har valt att använda oss av vetenskapsrådets 

riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som utgångspunkt.36 Baserat på 

dessa är det av största vikt att respektera insamlade data som känslig till sin natur och 

behandla den därefter.37 Detta innefattar att förse deltagarna med fullständig information om 

studien, hur insamlade data kommer användas samt erbjuda deltagaren att få ta del av den 

färdiga studien för att se hur intervjun använts.38 Både under och efter intervjun är det viktigt 

att informera deltagaren att hen kan välja att avbryta sitt deltagande och få sin intervju 

exkluderad från studien.39 

 

Förutom att värna om deltagarna i studien är det även viktigt att värna om de av deltagaren 

omnämnda, i denna studie gäller detta elever, föräldrar och annan personal. Att värna om alla 

parters konfidentialitet är därför essentiellt för forskaren. I en ideal studie hade det varit av 

värde att anonymisera deltagaren men detta är baserat på vald insamlingsmetod mycket svårt 

och kan hämma insamlade data. Rent konkret resulterar detta i ett konsekvent utbyte av namn 

på deltagare, deltagarnas arbetsplats och andra av deltagaren nämnda individer. Utöver detta 

                                                           
34 Dahlgren & Johansson (2015) s.162–173 
35 Bryman, Alan. (2011) s.439ff 
36 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Vetenskapsrådet: Stockholm 
37 David & Sutton (2016) s.108ff 
38 David & Sutton (2016) s.52ff 
39 Dahlgren & Johansson (2015) s.142f 
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är det viktigt att förvara all konfidentiell data separat från den data som direkt används i 

studien.40 Slutligen är en reflektion om etiskt nyttjande av insamlade data relevant. Det är 

viktigt att vara tydlig mot deltagaren vad insamlade data kommer användas till och sedan 

använda det till just detta. Om andra intressanta perspektiv uppkommer i intervjun som inte 

ingår i det vi avser att undersöka ska dessa räknas bort. Med det sagt kan de öppna upp för en 

ny studie om deltagaren godkänner detta.41 

 

 

  

                                                           
40 David & Sutton (2016) s.54ff 
41 David & Sutton (2016) s.44–51 
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Resultat 

För att komma fram till resultatet utifrån intervjumaterialet använde vi oss av den 

fenomenografiska metod som presenterats ovan i metodavsnittet. Tre huvudteman 

konstruerades som korresponderar mot respektive frågeställning studien utgått ifrån. Utöver 

dessa inleds resultatdelen med två stödjande teman som beskriver deltagarnas egen definition 

av begreppet normbrytande beteende samt samhällskunskapslärares roll i värdegrundsarbetet. 

Respektive huvudtema har dessutom tre till fem distinkta huvudkategorier för att presentera 

spridningen inom varje kategori. I rubrikerna nedan presenteras varje kategori och 

underkategori med tillhörande beskrivning samt citat för att illustrera lärarens uppfattning.  

Lärares uppfattningar om begreppet normbrytande 

beteende 

För att skapa en grund för att beskriva lärares arbete mot normbrytande beteende krävs 

begreppet definieras. Vid en fenomenografisk studie krävs en tydlig definition av de begrepp 

som inkluderas i undersökningen. Just begreppet normbrytande beteende har deltagarna själva 

fått definiera och spridningen i lärarnas uppfattningar om vad ett normbrytande beteende är 

kommer därför att presenteras innan kategorierna för hur läraren agerar läggs fram.  

 

Deltagarna i undersökningen var i huvudsakligen överens om att elevers normbrytande 

beteendet grundar sig i en tillfällig eller permanent oförmåga att följa de normer och 

värderingar som skolan kommit överens om ska gälla. I detta finns det en viss spridning i 

uppfattning om dessa värderingar kommer direkt från skolans styrdokument eller om de sätts 

samman av rektor, lärare och elever. Det gick även att hos flera av deltagarna spåra tankar om 

att dessa värderingar starkt korrelerar med de värderingar som samhället bygger på. Baserat 

på detta gick det i undersökningen att spåra två tydliga linjer i det normbrytande beteendet, 

fysiska och verbala normbrott. 

Fysiska normbrott  

De fysiska normbrott som dök upp i undersökningen går att kategorisera i fysiskt 

utåtagerande normbrott eller normbrott grundade i en bristande ansvarsfullhet. De 

utåtagerande normbrotten kunde bestå av olika former av handgemäng, högljuddhet eller 
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annan form av mobbning, likt utfrysning. De flesta lärarna var generellt överens om att dessa 

typer av normbrott var relativt ovanliga men att när de uppkom krävde de ofta stora insatser 

från verksamheten. De normbrott som grundade sig i bristande ansvarsfullhet var kopplade till 

att eleverna inte kom i tid, inte hade med sig material eller inte var engagerade i skolarbetet. 

Dessa normbrott var enligt deltagarna mycket vanliga men krävde generellt inte stora insatser 

från verksamheten för att hantera.  

Verbala normbrott  

De verbala normbrott som dök upp i undersökningen går att kategorisera i provokativt 

normbrytande beteende och avvikande normativt beteende. Det provokativa normbrytande 

beteendet grundades i en önskan från eleven att på ett eller annat sätt väcka irritation hos 

någon annan part, ofta en lärare eller annan elev. Detta provokativa beteende kunde ta flera 

former men de vanligaste som deltagarna i studien uttryckte var provokativa ord och 

benämningar, ofta homofobiska eller sexistiska, eller provokativa åsikter och ideologiska 

uttryck, även dessa ofta homofobiska, sexistiska eller rasistiska. Det avvikande normativa 

beteendet liknar mycket de tidigare benämnda provokativa åsikterna, det som skiljer dem åt är 

att de provokativa åsikterna uttrycks med avsikt att väcka irritation hos någon medan i det 

avvikande normativa beteendet uttrycker eleverna genuint ideologiskt grundade åsikter och 

idéer med avsikt att utmana de normer och värderingar verksamheten grundar sig i. Detta 

resulterade också i att lärarna ansåg att de båda krävde olika stor mängd insatser från lärarhåll. 

Ett provokativt beteende kunde oftast hanteras med små medel medan elever som uppvisade 

genuina normbrytande värderingar ofta krävde större medel för att hantera.  

Samhällskunskapslärares roll i skolans fostrande 

uppdrag   

För att förstå deltagarnas roll i en större verksamhet måste samhällskunskapslärarnas egna 

uppfattningar om deras ansvar för värdegrundsarbetet skiljer sig gentemot andra lärares 

beskrivas. En av frågorna som var återkommande i intervjuerna var om dessa lärare i 

egenskap av att vara samhällskunskapslärare kände att de hade ett större ansvar att förmedla 

värdena och normerna som förekommer i styrdokumenten. Den absoluta majoriteten av de 

tillfrågade lärarna upplevde att de hade ett större ansvar i värderingsarbetet gentemot lärare i 

andra ämnen. Deltagarna berättade att elever kan visa på ett normbrytande beteende i flera 

ämnen men i och med att ämnet samhällskunskap ofta behandlar delområden som ideologi, 
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klass och genus tenderar elever oftare i samhällskunskapen att hamna i konflikter över 

kontroversiella frågor, något som i sin tur kan öka risken för att de uppvisar normbrytande 

åsikter.  

[…] ja på ett sätt blir det ju lite mer min uppgift för vi pratar ju trots allt om […] 

främlingsfientlighet, nationalsocialism, högerpopulism, vi pratar ju feminism och sånt och då 

är det klart att jag får extra ansvar i att lyfta fram perspektiv på det. - Henrik 

En av deltagarna gav uttryck för att han delvis uppfattade det själv som att han hade ett större 

ansvar gentemot andra lärare. Deltagaren tillade också att andra lärare direkt påpekat att 

samhällskunskapsläraren hade större ansvar för förmedlandet av värderingar än exempelvis 

språk- och matematiklärare. 

Jag skulle nog önska att jag inte hade det. Men jag tror ju tyvärr att jag har det. Och ibland 

kan ju vissa andra lärare säga att ja men du har ju det. - Erik 

Ett fåtal av de tillfrågade lärarna upplevde att samhällskunskapslärarna inte nödvändigtvis 

hade ett större ansvar, utan att alla bidrog till arbetet med värdegrunden. Att normbrytande 

åsikter yttras i skolan upplevdes av dessa deltagare inte var isolerat till endast 

samhällskunskapen. Gemensamt för dessa lärare var dock att de såg att normbrytande åsikter 

var vanligare i samhällskunskapen men att annat typ av normbrytande beteende kunde 

uppkomma i alla ämnen. 

[Att samhällskunskapslärare skulle ha något större ansvar] har jag nog svårt att se utan det 

är nog vi ganska ense om. Jag menar det kan ju såklart komma upp alltså lite extrema åsikter 

i alla ämnen. - Fredrik 

Läraren och det dubbla uppdraget 

Det första huvudtemat behandlar deltagarnas uppfattningar om förmedlingen av normer och 

värderingar i undervisningen. Detta grundar sig i hur lärare arbetar med skolans värdegrund 

och hur de anser att det påverkar deras lärarroll.  

Värdegrunden som en integrerad del i undervisningen 

Den första kategorin beskriver de deltagare som uppfattar värdegrunden som en integrerad del 

i undervisningen och skolverksamheten som helhet. Värdegrunden återkommer kontinuerligt i 

undervisningens alla moment men även i de vardagliga interaktionerna eleverna har på 

skolan. Essensen i kategorin är att det stoff som behandlas i samhällskunskapen automatiskt 

inkluderar den värdegrund som presenteras i styrdokumenten. Deltagarna ger även uttryck för 
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att värdegrunden inte är någonting som eleverna arbetar med på en viss lektion vid ett 

specifikt tillfälle utan den ses snarare i den här kategori som invävd i skolans strukturer. En 

deltagare beskriver hur hon inkluderar värdegrunden i sin undervisning på följande sätt:  

[...] det är ju inte direkt något man tänker på varje dag direkt. Det måste ju ändå vara ett 

tecken på att det går ganska automatisk att göra just det. När jag till exempel undervisar om 

statsskick och ideologi så kommer vi automatiskt komma in på det här med demokrati och 

jämlikhet och så vidare. Och sen när man jobbar med sina UF-företag, de som gör det så 

jobbar man ju direkt med entreprenörskap...” - Cecilia  

Flera deltagare betonade även att de värderingar som presenteras i styrdokumenten till en stor 

del är sådana som redan är accepterade som samhällets grundvalar. Detta gör att de flesta 

lärarna och eleverna internaliserat dessa under sin tidigare skolgång, vilket gör att användning 

av dem på gymnasiet väldigt sällan kräver extra reflektion från lärarens sida. Flera deltagare 

påpekade att det riskerade att kännas påtvingat och onaturligt att lägga ett för stort fokus på 

normer och värderingar i undervisningen. Han uttrycker det på följande vis:  

[Värdegrundsarbetet] ska ju inte vara någonting som jag trycker in i undervisningen utan det 

ska ju snarare vara när jag träffar en elev i en korridor eller när jag sitter och käkar lunch 

med någon elev eller när jag har en lektion och vi pratar om någonting, det ska ju liksom vara 

som ett täcke som ligger över hela skolverksamheten…” - Erik 

Deltagarna betonade här även vikten av att inkludera värdegrundsarbetet i hela skolans 

verksamhet för att skapa en kontinuitet och djupgående förståelse för de uppsatta 

gemensamma normer och värderingar som ska inkluderas i det svenska skolsystemet. En 

deltagare beskrev det som att det var alla i verksamhetens uppgift att sprida rätt signaler och 

därigenom göra så att eleverna förstår vad som gäller i skolans verksamhet. En deltagare 

påpekade även vikten av att ha en fungerande handlingsplan som kunde hantera de tillfällen 

när brott mot den vanliga normativa ordningen skedde.  

Vi har ju en likabehandlingsplan på skolan som säger att om man på något sätt kränker någon 

eller uttrycker exempelvis nazistiska åsikter för att ge ett exempel så kan det bli ett 

likabehandlingsplansärende, det är ju det som händer osv. - Gösta 

En tydlig och väl beprövad handlingsplan kunde underlätta hanteringen av normbrytande 

beteende. Handlingsplanen bidrog också till att skapa en stringens för eleverna samt att 

utveckla deras konsekvenstänkande relaterat till vad för normbrytande beteende som leder 

fram till diverse sanktioner.  
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Värdegrunden som en extra påfrestning på läraryrket  

Den andra kategorin inkluderar flera uppfattningar som på ett eller annat sätt ser att 

värdegrunden påfrestar läraryrket, inte nödvändigtvis på ett negativt sätt, men på ett sätt så att 

det ökad lärarens arbetsbörda. Vidare påpekar deltagarna i denna kategori att normerna inte 

lika naturligt blir en del av verksamheten som de i den förra kategorin. Detta innebär att 

läraren måste forma undervisningen för att kunna få med dessa värderingar. Lärarna berättar 

att det är mer fokus på normer och värderingar nu än tidigare, kanske på grund av att 

normerna och värderingarna i styrdokumenten förändrats snabbare än normerna och 

värderingarna hos vissa delar av befolkningen. Ytterligare en problematik som 

uppmärksammas är att lärarutbildningen inte ger lärarna tillräckliga kunskaper för att hantera 

normbrytande beteenden i klassrummet vilket leder till problem för läraren eftersom denne 

inte vet hur en ska agera på ett konstruktivt sätt. Vissa deltagare uttrycker att detta blivit 

vanligare i skolan och en av dem reflekterar kring att det kan beror på att spannet av vilka 

åsikter som ses som accepterade hos befolkningen i allmänhet är bredare än hos de som är 

accepterade i styrdokumenten.  

[...] jag tror kanske nödvändigtvis inte det är vanligare att möta normbrytande åsikter, jag 

tror att vi uppmärksammar det mer, både som lärare och elever. Kanske kan det vara så att vi 

har fler och tydligare värderingar som blir känsligare nu än för tio år sedan. - Birgit  

Flera deltagare var överens om att det som gjorde värderingsarbetet till en extra påfrestning 

var en avsaknad på en grundläggande utbildning och en kontinuerlig fortbildning relaterad till 

norm och värderingsarbetet. De uttrycker en önskan om att få mer konkreta instruktioner och 

riktlinjer för att arbeta med normbrytande beteende. Det som gör värdegrunden till en extra 

påfrestning är alltså i det här fallet att lärarna varje gång de ställs inför en situation måste 

börja från ruta ett och inte har några färdiga rutiner för hur de ska agera.  

[...] jag tror att lärare behöver bättre träning och utbildning på att förmedla det. När jag gick 

utbildningen pratade vi väldigt lite om sånt här, och när jag pratar med nyexaminerade 

kollegor så är det fortfarande inte direkt någon fokus på det. - Dennis 

Det finns även en grupp deltagare som anser att värdegrundsarbete bara är en påfrestning i 

vissa arbetsområden. De påpekar att det arbetet med normer och värderingar oftast flyter på 

per automatik men ibland kräver en extra reflektion. Detta kan vara för att området i fråga 

öppnar upp för en oförutsägbar diskussion eller att den behandlar ämnen där det finns en stor 

variation i vilka värderingar och åsikter som kan dyka upp. Det kan även finnas områden där 
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eleverna är extra uppmärksamma på vad läraren väljer att ta upp, en deltagare uttrycker det 

såhär:  

[...] om man till exempel har sociologi och pratar om genusaspekter så kommer det ju mer 

och man måste fundera lite extra mycket på hur har vi det egentligen med jämställdhet och 

hur är det med, hur kan man promota allas lika rätt. - Fredrik  

Slutligen finns det en sista påfrestning som arbetet med normer och värderingar kan utgöra för 

läraryrket och det är normrelaterade temadagar som många av deltagarna uttrycker vara 

mycket givande, men som blir en extra påfrestning på läraryrket eftersom de kräver planering, 

deltagande och uppföljning.  

Värdegrunden som ett stöd  

Denna kategori visar på uppfattningar där styrdokumentens värdegrund ses som ett stöd i 

arbetet mot normbrytande beteende. Detta stöd grundade sig i två olika punkter. Den första 

punkten var att socialisera in eleverna i normer och värderingar som ger dem goda 

förutsättningar för att bli goda samhällsmedborgare. Några deltagare uttryckte att 

styrdokumentens normer och värderingar var ett användbart stöd i att veta vad de som lärare 

ska fokusera på för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att klara sig i ett samhälle 

bortom skolan. En deltagare beskriver värdegrundens roll i skolan på följande sätt:  

[...] då måste man ju också förstå att vi har ju vissa [...] värden, vi kommit överens om ska 

gälla i vårt samhälle, demokrati är bra, jämställdhet är bra, att behandla varandra på ett 

schysst sätt är bra. Då måste skolan ta sitt ansvar att förmedla de här värdena annars 

kommer ju eleverna få det jättesvårt att klara av samhället. Det är ju att göra dem en 

björntjänst att lämna skolan helt fri, det går ju inte, vi måste ju ha lite ramar. - Cecilia 

Den andra punkten visar på att värdegrunden kan fungera som ett stöd då elever faktiskt 

uppvisar normbrytande beteenden. Deltagarna känner att de får ett stöd i styrdokumenten då 

de kan hänvisa till den för att påvisa varför ett visst beteende inte är accepterat. Detta kan vara 

användbart för att deskalera en konflikt där en elev ifrågasätter de normer och värderingar 

skolans verksamhet står för, eller som stöd för att skapa riktlinjer för hur en elev ska förändra 

sitt beteende. En deltagare beskriver hur värdegrunden i styrdokumenten kan användas för att 

skapa en barriär mellan skolan och samhället där skolan har vissa regler och värderingar man 

måste följa:  

Men det sköna är ju att vi alltid har styrdokumenten i ryggen, så om det skulle bli någon typ 

av konflikt så kan vi alltid visa på att det är det här som gäller i skolan. Då kan man ändå 
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skapa det här att eleverna har rätt att en egen åsikt, men i skolan så beter vi oss så här. - 

Birgit  

Många deltagare uttrycker alltså att värdegrunden blir ett formellt stöd i att förmedla de 

värden samhället bygger på. I fall när värdegrunden ifrågasätts kan lärarna då peka på ett 

konkret dokument istället för att hänvisa till abstrakta värderingar, vilket är ett verktyg många 

lärare uppskattar.  

De värden som förmedlas i styrdokumenten är ju såna vi kommit överens om som samhälle 

ska gälla. - Dennis 

Värdegrunden som ett problem  

Denna kategori beskriver lärarnas uppfattningar av när värdegrunden i styrdokumenten blir ett 

problem. Ett av de vanligaste problemen deltagarna uttryckte var uppgiften att förmedla en 

viss uppsättning värderingar och samtidigt lämna tillräckligt med utrymme för eleverna att 

forma sin egen identitet och förverkliga sig själva. Deltagarna var dock generellt överens om 

att det inte fanns någonting inbyggt fel i värderingarna i sig. Problematiken, som de 

uppfattade det låg snarare i att uppdraget kunde tolkas som motsägelsefullt och i vissa fall 

även kontraproduktivt.  

Är det här verkligen min uppgift att förmedla, det blir ju liksom lite kontraproduktivt, eleverna 

ska tänka fritt och bli egentänkande individer men samtidigt har vi ju ändå ganska klart för 

oss vilka värden vi ska förmedla. - Axel 

En av deltagarna menade att arbetet med värderingar på ett rent generellt plan kan tendera att 

bli problematiskt. Deltagaren påpekade att vissa åsikter kunde tryckas undan i 

klassrumsmiljöer. Detta kan vara för att de är direkt kränkande, men också för att de är 

obekväma, kontroversiella eller bara ovanliga. Deltagaren uttrycker en oro för att dessa 

åsikter måste behandlas eftersom känslor som inte kommer till uttryck riskerar att växa sig 

starkare.  

Det känns som man trycker bort vissa åsikter, och det gör liksom bara att de växer starkare, 

för att personerna inte får uttrycka dem. Det är en fin balansgång där. - Axel 

Balansgången är någonting som alla deltagare återkommer till med något varierande innehåll i 

vad begreppet innebär. Det centrala är att det upplevs som svårt att stimulera eleverna att 

utveckla sitt normativa och värderingsmässiga jag, samtidigt som det måste ske inom ramarna 

för vad Skolverket bestämt ska gälla. Speciellt svårt upplevde en av deltagarna att det var om 

man tog i åtanke att elevgrupperna ofta bestod av elever med olika kulturella bakgrunder.  
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Det svåra är väl egentligen att vara öppen för elevers möjligheter att själva skapa sina 

identiteter och uppmuntra dem till att utveckla sitt politiska jag. För vi måste ju liksom 

samtidigt forma dem utefter de värderingar Skolverket står för. Det blir en utmaning, särskilt 

när elever kommer från olika bakgrunder och därför bär med sig olika ryggsäckar. - Birgit  

Värdegrunden kunde också bli problematisk om lärare själva hade svårt att släppa sina 

ideologiska värderingar i sin undervisning. Detta kunde få till följd att de normer och 

värderingar som förmedlades snarare följde de normer och värderingar läraren stod för privat 

än de som styrdokumenten förespråkade. En likartad problematik som en av 

intervjupersonerna gav uttryck för var att vissa lärare “fultolkade” innehållet i 

styrdokumenten. Detta kunde resultera i att lärare tolkade in värden i styrdokumenten som 

inte fanns där eller att normer och värderingar godtyckligt valdes bort eller överprioriterades 

för att matcha lärarens egna normer och värderingar.  

[Vissa lärare] vill dra eleverna mot det hållet de själva står för och det tror jag är 

jätteskadligt. De flesta lärarna gör ju inte så, men under mina år här och på en annan skola 

har jag uppfattat att det alltid är minst ett par lärare som är oerhört ideologiska. 

[...] problemet blir ju när lärare själva börjar lägga på ytterligare värden som de tycker att 

skolan ska förmedla, och fultolkar det som står i styrdokumenten. - Dennis 

Utöver dessa svårigheter upplevde deltagarna det som problematiskt att formuleringarna i 

styrdokumenten är otydligt formulerade och att Skolverket inte förser dem med något typ av 

förtydligande. Detta upplevdes inte bara problematiskt för lärarna själva utan de menade att 

det också blir svårt för eleverna att förutse vad som förväntas av dem eftersom de inte förstår 

styrdokumentens innebörd. En deltagare uttryckte det som att det ibland känns som 

Skolverket inte själva har klart för sig vad som ska förmedlas, detta gällde både 

kunskapskraven och värdegrunden. Han uttrycker det som att vi har väldigt extrema normer i 

samhället men att de också är väldigt otydliga, vilket är en mycket destruktiv kombination.  

Otydliga och extrema [normer och värderingar] är en ganska tuff kombination för unga 

människor speciellt när de kommer från ett annat land. - Erik  

Läraren och arbetet mot normbrytande beteende  

Detta huvudtema handlar om hur läraren agerar i olika situationer där elever uppvisar ett 

normbrytande beteende. Som en notering kan det vara värt att nämna att de flesta lärare inte är 

bundna till ett av dessa handlingsalternativ. Beteendet måste ses i sin unika kontext och den 

avgör sedan vilket agerande läraren väljer. Dessa är dock de fyra generella 

handlingsalternativen som kunde konstrueras utifrån lärares egna uppfattningar.  
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Den desarmerade läraren 

Den första kategorin för att beskriva de metoder lärare applicerar för att hantera normbrytande 

beteende är ett desarmerande förhållningssätt. Denna grundar sig i en önskan att på ett eller 

annat sätt avbryta elevens beteende och direkt lugna ner situationen.  

Då slapp vi liksom ta diskussionen varje gång, vi kunde peka på de styrdokumenten och säga 

att just här tar vi inte den diskussionen, och det köpte han ändå efter ett tag. - Axel  

Syftet med metoderna denna i kategori är inte att förstå elevens synsätt eller att möta hens 

argument utan att direkt avbryta situationen och få eleven att inse att det eleven uttryckt är fel. 

Metoden i fråga användes generellt när läraren hade brist på tid för att utförligt samtala med 

eleven eller när läraren var av åsikten att ett samtal inte skulle bidra till konstruktivt förändra 

elevens värderingar. För att förtydliga den spridningens som finns hos den desarmerade 

läraren krävs det två underkategorier som förklarar olika desarmerande metoder, en 

tillrättavisande metod och en korrigerande metod.  

Tillrättavisande metod 

Den tillrättavisande metoden syftar till att direkt få eleven att avbryta det normbrytande 

beteendet. Läraren gör detta utan att förklara varför eleven ska göra detta utan stödjer bara sin 

intervention i att det eleven gör eller uttrycker är fel. Deltagarna uttryckte två huvudargument 

för att grunda tillrättavisningen i. Antingen hänvisade de till sunt förnuft och vikten av att inte 

kränka andra, eller så använde sig lärarna av styrdokumenten som stöd för att direkt peka på 

hur elevens agerande bryter mot de av skolan uppsatta normerna. Den vanligaste typen av 

tillrättavisning var en verbal sådan i vilken läraren förklarade för eleven att beteendet genast 

måste avbrytas. Vid de tillfällen detta inte var tillräckligt kunde andra metoder likt utvisning 

från klassrummet eller beslagtagning av störande föremål vara aktuellt. En lärare beskriver 

hur han beslagtog en mobil från en elev:  

Så det jag gjorde när den här telefonen ringde då, jag kände ju igen den här låten från 

American History X42, då tog jag bara telefonen och sa att den här får du tillbaka i slutet av 

dagen [...}. - Gösta  

Deltagarna visade på att den tillrättavisande metoden var vanligast för att hantera elever som 

visade direkt provokativa åsikter med avsikt att provocera eller skapa obehag hos andra elever 

eller lärare. Den var också vanlig när lärare kände att de inte hade tillräckligt med tid eller 

                                                           
42 En amerikansk film från 1998 som beskriver livet i en nynazistisk rörelse.  
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kompetens att hantera den situationen som uppstod. I flera fall kunde en tillrättavisande metod 

användas för att ge läraren tid att fundera över hur normbrottet kan användas i ett lärande 

syfte, både för den enskilda eleven och klassen som helhet, längre fram. Ett exempel på detta 

utspelade sig på en lektion när en elev uppvisade ett normbrytande beteende var på läraren 

avslutade lektionen för att sedan i lugn och ro planera hur hon skulle använda normbrottet i ett 

lärande syfte vid nästa lektion. Riskerna med att använda tillrättavisningar utan att sedan 

hantera dem blir att läraren skapar en alienation hos eleverna med avvikande åsikter något 

som ett flertal deltagare påpekade kunna leda fram till en ytterligare radikalisering.  

Korrigerande metod  

Den korrigerande metoden skiljer sig från den tillrättavisande metoden i att den inkluderar en 

förklaring till varför det normbrytande beteendet är fel. Om den tillrättavisande metoden 

används för att avbryta det normbrytande beteendet så används den korrigerande metoden för 

att ersätta det normbrytande beteendet med ett mer önskvärt beteende. Deltagarna visade på 

att denna metod oftast användes när elever omedvetet visade på ett normbrytande beteende 

eller när elever visar på ett normbrytande beteende som inte grundar sig i en djupare 

ideologisk bakgrund. En av deltagarna beskrev sin metod för att hantera elever som visar på 

provokativa och normativt avvikande åsikter på följande sätt:  

[Om en situation uppstår] var fortfarande tydlig och var inte rädd att vara tydlig. Lugn och 

sansad i ditt kroppsspråk men var tydlig med att berätta varför någonting inte är på ett visst 

sätt. - Erik  

Det som karaktäriserar den korrigerande metoden är att läraren i interaktionen med eleven 

avser att ersätta de normer och värderingar eleven uttrycker med de överordnade normer som 

presenteras i skolans styrdokument. Läraren bemöter eller accepterar inte på något sätt 

elevens avvikande åsikter eller beteende utan kräver en fullständig assimilation i skolans 

värdegrund. Den korrigerande metoden har ett flertal effektiva användningsområden, men för 

att den ska fungera var de flesta deltagare som använde metoden överens om att det krävde att 

eleverna inte var fullt ut övertygade om de normer och värderingar de gav utlopp för. Om 

normbrottet skulle grundas i ett genuint övertygande riskerade denna metod, precis som den 

tillrättavisande metoden att resultera i att eleverna utvecklade en ytterligare övertygelse. En 

deltagare beskriver det på följande sätt: 

Man kan gå in och dundra argument i ansiktet på de så att de springer därifrån med svansen 

mellan benen men dagen efter så är de lika jävla övertygade om sin egen förträfflighet och sin 

teoris förträfflighet i alla fall. - Gösta  
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Den samtalande läraren 

Den vanligaste metoden deltagarna använde sig av när de ställs inför elever som uppvisar ett 

normbrytande beteende är den samtalande metoden. Till skillnad från den desarmerande 

metoden försöker lärare i den samtalande metoden att lyssna på eleven och bemöta de 

argument och värderingar som hen ställs inför. Denna metod upplevdes effektiv för att få 

elever att omvärdera normer och värderingar. Flera deltagare var dock överens om att samtal 

om normer och värderingar med elever kräver goda kunskaper från lärarens sida för att både 

djupgående förstå elevens ståndpunkt samt kunna föra ett samtal om vad den har för 

svagheter. En deltagare förklarar att det ibland är nödvändigt att prata med eleverna i enrum: 

I vissa fall hjälper det att ta en ordentlig diskussion med dem, lärare till elev, inte helklass, 

och försöka komma fram till vad åsikten grundar sig i. Jag tror det är viktigt också att inte 

tvinga eleven att ändra åsikt, utan att lärare till elev, försöka utmana och få eleven att tänka 

om. - Dennis  

En av de återkommande faktorerna för att samtalet ska fungera är en utvecklad ömsesidig 

respekt i relationen lärare elev. Flera deltagare betonade att det är mycket svårt att få en elev 

att omvärdera sina normer och värderingar om de saknar en respekt för läraren. Förmågan att 

kunna samtala om normer och värderingar är alltså något som lärare måste utveckla med varje 

elevgrupp över en lång tid. En av deltagarna förklarade hur han inför elevgrupper ser till att 

lägga upp spelreglerna för att öka chansen att klassen håller sig inom de ramar och den 

värdegrund verksamheten grundar sig i.  

Man måste förklara för eleverna att det är de själva som förlorar på att inte göra det som 

förväntas av dem och gör man det så kommer eleverna 99 gånger av 100 förstå detta. Jag 

brukar säga såhär, om ni beter er som vuxna människor kommer jag behandla er som vuxna 

människor och jag tror det är ett rimligt förhållningssätt. - Dennis 

De lärare som oftast använde sig av en samtalande metod för att hantera normbrytande 

beteende var också överens om att detta var den mest effektiva metoden för att förändra 

elevernas värderingar och normer i grunden. De uttryckte också att denna metod krävde mest 

tid och planering för att överhuvudtaget ge någon effekt, en deltagare betonade att en lärare 

som inte är väl förberedd när den går in i ett samtal med en elev riskerar att bli överkörd. En 

samtalande metod är enligt deltagarna mest effektiv för att hantera deltagare som uppvisar ett 

normbrytande beteende grundat i en övertygelse om att deras beteende överlägset den allmänt 

accepterade normen. Flera deltagare visade på två grundläggande faktorer för att den 

samtalande metoden ska fungera, att lyssna på eleven och att bemöta deras argument med 
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respekt. Gör läraren inte detta tenderar samtalet att övergå till en monolog från lärarens sida 

och detta kan leda fram till att samtalet förlorar dess effekt.  

Den ifrågasättande läraren  

En kategori som växte fram i dataanalysens senare skede var den av läraren som ifrågasatte 

och relativiserande de normer och värderingar som skolans verksamhet enligt styrdokumenten 

ska grundas i. I denna metod försöker läraren se de normer och värderingar eleven uppvisar 

med en inkluderande grundtanke. Det blir sedan lärarens uppgift att avgöra vilka tankar och 

värderingar som ska tolereras i ett klassrum. Den vanligaste uppfattningen är att läroplanen 

tenderar att värdera traditionella och nationella normer högre än normer från andra kulturer. 

En lärare uttrycker det som att:  

Vårt jobb som lärare är kanske att plocka det bra från alla kulturer och sen förmedla goda 

värderingar till eleverna. - Birgit  

Det som utmärkte den här metoden var att läraren tolkade styrdokumenten på ett så 

inkluderande sätt som möjligt. En deltagare uttryckte det som att lärare oftare möter nya 

normer och värderingar i och med att samhället blir mer mångkulturellt, han påpekar dock att 

det inte behöver vara något negativt utan att det snarare ska ses positivt. Deltagaren uttrycker 

att styrdokumenten inte har tillräckligt klara riktlinjer för att hantera ett samhälle som möter 

nya normer och värderingar. Detta ökar kraven på den individuella läraren att tydliggöra vilka 

normer och värderingar som är accepterade men skapar också möjligheter för läraren att 

inkludera fler normer och värderingar i sin undervisning. En deltagare väljer att förklara hur 

hon hanterar styrdokumentens otydliga riktlinjer såhär:  

[...]skolan uppmuntrar alla att få vara sig själva, det är ju bara när de kränker andra som det 

blir ett problem. - Cecilia  

En ifrågasättande metod kan skapa en ökad förståelse för olika kulturer i klassrummet och det 

kan skapa förutsättningar för elever att ifrågasätta och utmana de normer och värderingar de 

själva besitter. Detta gäller både för elever som enligt styrdokumenten visar på ett 

normbrytande beteende och de som inte gör det. Ett sådant förhållningssätt kan resultera i att 

tidigare normbrytande beteende blir accepterat, men också att ett tidigare accepterat beteende 

blir normbrytande. De deltagare som ibland har ett ifrågasättande förhållningssätt till 

styrdokumenten förklarar att detta sätter höga krav på läraren. En deltagare diskuterar med 
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stöd av Karl Poppers toleransparadox43 problematiken i att förhålla sig på ett ifrågasättande 

sätt till styrdokumenten:  

Pratar vi normbrytande beteenden så blir det ju ganska subjektivt vad som är okej och inte 

okej och såna saker. - Gösta  

En annan deltagare påpekade att om alla lärare agerade på det här sättet skulle det bli en 

skillnad på vilka värden som förmedlades beroende på vart i Sverige man gick i skola. 

Deltagaren som reflekterade kring Karl Poppers toleransparadox använde denna för att 

förklara att det är svårt att veta vart man ska dra gränserna som lärare. Om läraren tolererar 

allt kommer det till sist leda till att inget tolereras, om läraren inte värnar om öppenheten 

kommer andra mer reaktionära krafter skapa ett mindre tolererande samhälle. 

 Den överlåtande läraren 

Den sista kategorin samlar upp de deltagare som uttryckt att de vid vissa tillfällen överlåter 

hanteringen av det normbrytande beteendet till en annan part. Deltagarna betonade vikten av 

att vara del av en större verksamhet och hur de kunde använda denna för att skicka vidare 

elever som uppvisar ett normbrytande beteende till någon som är mer kompetent att hantera 

det beteendet än de själva. Vanligast var att deltagarna lämnade över hanteringen till rektorer, 

specialpedagoger eller skolhälsovården. Flera deltagare påpekade att detta ibland var det mest 

effektiva sättet att hålla balansen mellan undervisningen och fostransuppdraget på en rimlig 

nivå. 

[...] sen har vi ju andra på skolan som kan hjälpa mig vid såna fall, du vet specialpedagoger 

och rektor och skolhälsovårdsteam [...] - Axel 

Flera lärare betonade vikten av att få släppa situationen tillfälligt, både för att undvika att 

agera i affekt och lämna över det till någon som inte var direkt inblandad i situationen. Flera 

deltagare antydde, och en av dem uttryckte specifikt, att de har goda erfarenheter av att 

överlåta eleverna i den kritiska situationen och sedan återuppta kontakten med dem efter att 

någon annan part hjälpt till att lugna ner situationen. De betonade dock att det var viktigt att 

ha en välutvecklad kommunikation mellan alla parterna för att värna om elevens bästa. Detta 

var särskilt viktigt mellan lärare som undervisade i samma elevgrupp. Detta för att kunna 

identifiera elever som återkommande uppvisar ett normbrytande beteende för att kunna hjälpa 

denne samt hitta metoder för att hantera normbrotten.  

                                                           
43 Popper, Karl (1945) The Open Society and its Enemies - The Spell of Plato. George Routledge & Sons Ltd: 

London. s.226 
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Men skulle det vara någon som visar på ett återkommande problematiskt beteende så då kan 

man ju utreda det på ett annat sätt, och då gör man ju uppföljningar. Men på varje liten grej 

finns det inte en chans att man hinner följa upp. - Cecilia  

Deltagarna betonade att det var viktigt att följa upp och utreda återkommande normbrytande 

beteenden. Detta var något som hela lärarlaget, rektor och skolhälsovården ska arbeta 

tillsammans för att åstadkomma. En återkommande uppfattning hos deltagarna var att 

kommunikation och samarbete mellan verksamhetens olika parter är essentiellt för att 

framgångsrikt kunna arbeta för elevernas bästa. En deltagare uttrycker även vikten att ha ett 

starkt stöd från rektorn om en konflikt skulle komma upp i undervisningen. Han beskriver en 

situation som uppstod och hur han kunde använda sig rektorns auktoritet för att hantera en 

situation som annars riskerade att eskalera.  

[...]sen ska man ju alltid komma ihåg att rektorn finns som hjälp när det blir för jobbigt. - 

Ingrid 

Deltagaren uttryckte att det ibland fanns en större chans att elever accepterade att sitt beteende 

varit opassande om rektorn tog hand om situationen. Det gick att spåra två vägar en lärare 

kunde gå när de använde sig av en överlåtande metod. Antingen överlät de till någon med en 

större auktoritet, rektorn, eller till någon med en större kompetens, skolhälsovården eller 

specialpedagoger. 

Läraren som en del av skapandet av den goda 

samhällsmedborgaren 

Det tredje och sista huvudtemat samlar deltagarnas uppfattningar kring hur de som individer, 

del av ett arbetslag och del av en större verksamhet och institution bidrar till skapandet av 

goda samhällsmedborgare.  

Läraren som tolkare av styrdokumenten 

Denna kategori behandlar hur deltagarna tolkar sin uppgift att förmedla normer och 

värderingar utifrån styrdokumenten. Det går alltså att beskriva kategorin som lärarens relation 

till skolverket, staten och skolan som institution. Som beskrivs i temat läraren och det dubbla 

uppdraget finns det en blandad syn hos deltagarna kring deras relation till styrdokumenten. 

Antingen sågs styrdokumenten som en lös riktlinje som läraren borde förhålla sig till så ofta 

det gick, eller så sågs de som en samling dokument läraren skulle följa mycket noga och 
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konstant förhålla sig till. En deltagare beskriver hur han hanterar styrdokumenten på följande 

sätt:  

Det är ganska tunga dokument att ta sig igenom och försöka analysera. Men återigen, lyssna 

på poddar om Skolverksamhet, jag har småbarn så när man lägger ett barn så kan man lyssna 

eller när man diskar, när man åker buss kan man läsa en artikel. - Erik 

Att styrdokumenten är tunga att ta sig igenom samt kräver tid att läsa igenom och tolka var 

deltagarna på ett generellt plan överens om. När det kommer till styrdokumentens roll i 

värdegrundsarbetet uttryckte några av deltagarna att det inte var lärarnas uppgift att på något 

sätt tolka värderingarna i styrdokumenten. Det skulle inte heller vara lärarnas uppgift att 

avgöra vad som rätt och fel värderingar, utan bara se till att de värderingar som förekommer i 

styrdokumenten efterlevs. Enligt detta förhållningssätt är det mycket viktigt att ständigt ta 

hänsyn till styrdokumenten och så ordagrant som möjligt försöka efterfölja de normer och 

värderingar som presenteras i denna. En deltagare beskriver det såhär:  

[Vad som är] goda värderingar kan vi ju då härleda utifrån våra styrdokument och speciellt 

läroplanen och såna där saker och sen när vi pratar om kunskapssyn så är det ju också 

utifrån läroplanen som är vårt styrdokument. - Gösta  

En annan grupp av deltagarna visade på ett mer kritiskt förhållningssätt till de värden och 

normer som presenteras i styrdokumenten. Dels var det lärare som själva använde 

styrdokumenten mer som lösa riktlinjer, ofta med argumentet att det som står i dem var så 

självklart och redan genomsyrade samhället till en så hög grad att de inte kände att de aktivt 

behövde ta hänsyn till det. Det var också en grupp deltagare som identifierade att kollegor fritt 

tolkade styrdokumenten och valde att själva göra undantag för de normer och värderingar som 

ska förmedlas enligt styrdokumenten. En av deltagarna beskrev hur hans skola planerade att 

ha en pride-temadag men valde att inte inkludera förberedelseklasserna i denna:  

De kände då, att, personalen på [namn på skola] kände att det där med Pride är nog lite för 

känsligt för vissa av våra vuxna elever som kommer från till exempel Mellanöstern, det blir 

lite känsligt så de drog sig faktiskt ur det. - Fredrik  

Deltagaren var kritisk inför det här tilltaget och ansåg att skolan inte tagit hänsyn till värdena 

presenterade i styrdokumenten. Deltagarna belyser ytterligare en intressant problematik med 

läraren som tolkare av styrdokumenten. Först och främst finns det ingen officiell definition av 

värderingarna vilket ger upphov till en sekundär problematik, nämligen den om vart gränsen 

går för vilka värderingar som är tillåtna och otillåtna att yttra. Denna problematik resulterar i 

en osäkerhet inom läraryrket samt i vissa fall en konflikt inom kollegiet då lärare tolkar deras 

uppgift olika. En deltagare diskuterar hur en konflikt kan uppstå när kollegor har olika 
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uppfattningar om vilka normer och värderingar som ska förmedlas i 

samhällskunskapsundervisningen:  

Det är väldigt lätt att lasta över saker på oss samhällslärare men vi ska också göra saker på 

det sättet som de tycker. Då ska man säga att SD är skit och man ska prata om att genus är 

det bästa som har hänt sen skivat bröd och liksom fast jag är inte intresserad av att prata om 

det. Jag är intresserad av att prata om liksom varför tycker vi att det är okej med kurdisk 

nationalism men inte svensk nationalism, där skaver det. - Erik  

Detta visar på hur en diskrepans i lärarlagets tolkning av styrdokumenten kan leda fram till 

konfliktytor, något som kommer behandlas vidare i nästa kategori. Diskrepansen kan grunda 

sig i de metoder lärarna använder sig av för att hantera normbrytande beteende i 

undervisningen. Om en lärare med ett ifrågasättande förhållningssätt möter en lärare med ett 

desarmerande förhållningssätt kan detta resultera i en konflikt som grundar sig i huruvida 

läraren ordagrant accepterar de normer och värderingar styrdokumenten förespråkar eller 

inte.   

Läraren som en del i skolans verksamhet  

Denna kategori beskriver lärarnas delaktighet i arbetslagets arbete med normbrytande 

beteenden på skolan samt vilken roll arbetslaget fyller i det arbetet. Den trend som går att 

spåra i deltagarnas uppfattningar är tredelad. Först och främst har ett flertal av deltagarna 

uppfattningen att arbetslaget är en resurs i arbetet med att hitta gemensamma lösningar för 

aktuella fall av normbrytande beteenden. Lärarna i arbetslaget kunde enligt dessa deltagare 

utveckla varandras tänkande och reflektionsförmåga. En av deltagarna uttrycker det på 

följande sätt: 

Det blir ju ofta att man diskuterar speciella fall, för att hitta sätt att hantera det, men då 

kommer man ju in på liknande saker och det är alltid intressant att se hur andra tänker. - 

Birgit  

En annan grupp av deltagare ger uttryck för att arbetslaget sällan arbetar med normer och 

värderingar på ett övergripande sätt. Det som är vanligast förekommande är att enskilda fall 

diskuteras och man sällan för upp det på ett generellt plan därefter, som deltagaren i 

föregående citat visade på. Att övergripande diskussioner då och då förekommer är deltagarna 

överens om men de är mer sällsynta än de vardagliga diskussionerna kring enskilda fall. En 

deltagare svarade såhär på frågan om de brukar diskutera normer och värderingar på ett 

övergripande sätt i arbetslaget: 
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Nja, [beteendet sker ofta] i stunden så då är det ju att bara ”ah jag är on my own liksom” - 

Henrik 

Oavsett om deltagarna, inom lärarlaget, anser att de idag har en god kommunikation relaterat 

till normbrytande beteende eller inte så är en majoritet av deltagarna överens om att detta är 

önskvärt. Deltagarna uttrycker en önskan att arbetet mot normbrytande beteende ska vara ett 

kontinuerligt inslag i lärarnas kollegiala vardag. De talar även för vikten av arbetslaget som en 

central enhet i det arbetet. Slutligen menar flera deltagare att det är alla lärares uppgift att 

bidra i värdegrundsarbetet. Det är hela arbetslagets angelägenhet och därför blir det nära 

samarbetet inom kollegiet viktigt. En av deltagarna berättade: 

Men det viktiga att tänka på är ju att det är allas ansvar att se till att eleven kommer på banan 

igen, man kan ju inte lämna över ansvaret på de lärare det påverkar mest. - Dennis  

Läraren som bärare av egna värden  

Denna kategori beskriver lärarens relation till sig själv och hur de förhåller sig till sin egen 

moraliska kompass. Lärare, precis som alla andra människor bär på egna värderingar och 

uppfattningar om saker och ting, vilket framkommer i intervjuerna. En generell uppfattning 

hos deltagarna var att de såg det som att det fanns en tydlig korrelation mellan sina egna 

normer och värderingar och de presenterade i styrdokumenten. En av deltagarna gav denna 

uppfattning: 

Och sen stämmer ju de flesta värdena överens med de man själv redan har, det är ju väldigt få 

värden som står i skollagen där man tänker ”oj, det där är ju helkonstigt”. Det gäller väl 

bara tänka efter att bete sig på ett bra sätt mot elever och tänka på att ta hänsyn till att lägga 

upp undervisningen så att det inte ska kränka någon. - Cecilia  

Formuleringarna i styrdokumenten saknar en officiell definition och tydliga riktlinjer för 

applikation av dem. En av deltagarna i studien uppmärksammade problematiken kring detta 

och menade på att det finns en risk med det. Han menade på att det finns lärare som gör våld 

på dessa värderingar och ”fultolkar” styrdokumenten för att de ska passa in på de egna 

värderingarna. Deltagaren formulerar sig som följande kring problematiken: 

Problemet blir ju när lärare själva börjar lägga på ytterligare värden som de tycker att skolan 

ska förmedla, och fultolkar det som står i styrdokumenten. - Dennis 

Att lärare tolkar värderingarna i styrdokumenten på ett sätt som inte ges utrymme för sågs av 

deltagarna som problem nog. En relaterad och snarlik problematik var den om övertygelsen 

om de egna värderingarnas överlägsenhet. En av deltagarna hade uppfattningen att det fanns 

en kollegial press om vilka värderingar som skulle förmedlas i klassrummet. Det upplevdes 
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som problematiskt av deltagaren eftersom definitionen av värderingarna ofta skiljer sig åt 

inom kollegiet. Denna problematik leder till dilemmat om att andra lärare förväntar sig att 

deras värderingar ska förmedlas av andra lärare på exakt det sätt som de själva tänkt sig. 

Jag tycker inte att det är särskilt jobbigt däremot så måste man också ha med i den 

beaktningen att det är ju min moraliska kompass som på något sätt ska staka ut och där tror 

jag att jag kanske hamnat lite i konflikt med människor för det är väldigt lätt att lasta över 

saker på oss samhällslärare men vi ska också göra saker på det sättet som de tycker. - Erik  
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Diskussion 

Läraren och det dubbla uppdraget 

Värdegrunden som presenteras i styrdokumenten uppfattas stundvis av lärarna som paradoxal. 

Den beskrivs som paradoxal först och främst för att det kan tyckas vara kontraproduktivt att 

förmedla värderingar samtidigt som tillräckligt utrymme ska lämnas åt individen att skapa sig 

själv. Den andra problematiken som lärare beskriver i det övergripande arbetet med 

värdegrunden är att dessa formuleringar inte är konkret definierade av Skolverket. Detta ger 

upphov till att lärare ges relativt stort utrymme att tolka dessa efter behag och utveckla egna 

föreställningar av innebörden av dessa begrepp. Detta riskerar att göra värderingsarbetet 

vinklat i den bemärkelse att det öppnar upp för möjligheten för lärare att propagera för den 

egna ideologiska övertygelsen samt att det kan göra det svårt för eleven att förutspå vilket 

beteende som är önskvärt. Detta lyfter fram en intressant aspekt av värdegrundsarbetet, 

nämligen att det inte bara kräver att eleverna ska hålla sig inom styrdokumentens normativa 

ramar utan att även läraren måste göra samma sak.  

 

Intervjuerna talar för att fostransuppdraget i svensk gymnasieskola är ett fortgående arbete 

som genomsyrar hela verksamheten. Thornberg skiljer arbetet kring skolors regelarbete 

mellan ett proaktiv och ett reaktivt regelarbete. Spår av det proaktiva arbetssättet återfinns i 

ett antal av de underkategorier vi konstruerat utifrån empirin.44 Underkategorin Värdegrunden 

som en integrerad del i undervisningen beskriver hur lärare arbetar övergripande med 

värderingarna i styrdokumenten. Detta förhållningssätt beskrivs av Thornberg som ett arbete 

för att förebygga att eventuella normbrott uppstår. Genom att värderingarna som skolan och 

många gånger även samhället vilar på ständigt gör sig påminda i undervisningen bidrar till att 

eleven internaliserar dessa. Syftet med att eleven ska internalisera dessa värderingar beskrivs i 

resultatet under kategorin Värdegrunden som ett stöd. I denna bemärkelse så samspelar dessa 

två kategorier för att stödja eleven i framtiden då studietiden förhoppningsvis kommer att 

förse denne med förmågor för att bli en fungerande medborgare i ett demokratiskt samhälle. 

Det övergripande proaktiva arbetet i skolan är dock inte fritt från bekymmer och detta är ofta 

relaterat till formuleringarna i styrdokumenten. Flera av deltagarna beskrev värderingarna 

                                                           
44 Thornberg, Robert. (2006) s.134 
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som allmänt accepterade och i stort sett som ett krav för att fungera i samhället. Problem kan 

dock uppstå i värderingsarbetet vilket kategorierna Värdegrunden som ett problem och 

Värdegrunden som en extra påfrestning belyser. Lärare beskriver i intervjuerna att de många 

gånger saknar adekvat förberedelse från lärarutbildningen för att hantera situationer som kan 

uppstå med elever som uppvisar normbrytande beteende. Vidare beskriver ett antal deltagare i 

studien att de värderingar som kan beskrivas som allmänt accepterade kanske inte är så 

vedertagna som de trott. Förklaringen som ges är att klassrummen nuförtiden ofta består av 

elever med olika kulturella bakgrunder i större utsträckning än förr i tiden.  

 

Som Määttä, Stattin och Nurmi visar på är kontinuitet och struktur är viktigt för eleverna och 

det bidrar till att skapa goda möjligheter att utveckla effektiva prestationsstrategier för att 

hantera och ta till sig de normer och värderingar som styrdokumenten förespråkar.45 Detta blir 

relevant kopplat till huruvida deltagarna såg värdegrunden som en integrerad del av 

undervisningen eller som en extra påfrestning på läraryrket. Rent konkret går det att skapa en 

kontinuitet eller struktur oavsett vilken av dessa syner lärarna har på värdegrundsarbetet men 

sett till de uppfattningarna deltagarna i vår studie hade är det eftersträvansvärt att försöka nå 

fram till en plats där värdegrundsarbetet är en integrerad del av undervisningen. Vidare finns 

det en stark korrelation mellan de deltagare som ser värdegrundsarbetet som en integrerad del 

av undervisningen och de som ser det som ett stöd, precis som att det finns det ett samband 

mellan de deltagare som ser värdegrundsarbetet som en extra påfrestning och de som ser det 

som ett problem. Flertalet av de deltagare som ansåg att värdegrundsarbetet var en extra 

påfrestning på läraryrket ansåg också att detta var problematiskt. Detta går slutligen att koppla 

till de förhoppningar som presenteras i styrdokumenten, att värdegrundsarbetet ska genomsyra 

hela skolans verksamhet.46  

Läraren och arbetet med normer och mot normbrytande 

beteende 

Studien visar på att begreppet normbrytande beteende uppfattas på flera olika sätt av 

deltagarna i studien, precis som Samuelsson visar på i sin studie, och därför gör det svårt att 

definiera en konkret mall på hur man ska arbeta med det. Precis som Samuelsson beskriver 

kan det normbrytande beteendet vara både aktioner, åsikter eller andra typer av störande 

                                                           
45 Määttä, Stattin, Nurmi (2006) s.273–280. 
46 Gy11 (2017) s.1f 
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beteende.47 Vi har, baserat på data från intervjuerna, valt att kategorisera lärarnas 

beskrivningar som fysiska och verbala normbrott. Styrdokumenten ger läraren och rektorn 

stora friheter att med goda grunder både slänga ut och stänga av elever vid alla möjliga 

störande beteenden.48 Vår undersökning visar dock på att sådana konsekvenser är mycket 

ovanliga för att hantera normbrytande beteenden hos de lärare vi intervjuade. Lärare betonade 

istället att det är viktigare att förebygga att situationer uppkommer genom ett proaktivt 

arbete49 baserat på goda relationer till eleverna och när det inträffade problematiska 

situationer förespråkades alltid någon typ av verbal konsekvens. Detta kunde vara samtal, ett 

tillrättavisande eller någon typ av överlåtande men konsekvenser i form av utvisning från 

klassrummet eller avstängningar var mycket ovanliga. Resultatet visar på att skolan som 

verksamhet, och de som verkar inom den, har stora befogenheter att sanktionera elever men 

sällan behöver använda dessa. Detta talar för en yrkeskompetens att hantera normbrytande 

beteende, till trots att många deltagare efterfrågar en högre grad utbildning inom området. 

 

Arbetet mot normbrytande beteende inom skolan kan karaktäriseras som att läraren 

intervenerar då elever uppvisar ett icke-önskvärt beteende. Samtliga kategorier vi skapat 

utifrån intervjumaterialet har sin utgångspunkt i att läraren agerar, skillnaden ligger i sättet de 

reagerar på. Thornberg skiljer mellan proaktivt och reaktivt regelarbete.50 Baserat på 

uppfattningarna hos deltagarna vår studie går det att särskilja de effekter ett proaktivt och ett 

reaktivt arbete får. En lärare som har lite tid och är dåligt förberedd tenderar att ta till ett 

oförberett reaktivt regelarbete, i vårt fall kategoriserat som en desarmerande metod. Precis 

som Thornberg ger uttryck för visade även vår studie på att detta arbete sällan var ett effektivt 

sätt att förändra det normbrytande beteendet. Det vår studie tillför är att den visar på lärarnas 

uppfattningar om varför de agerar reaktivt. En intressant aspekt i detta är att lärare kunde 

använda ett reaktivt regelarbete för att desarmera situationen och sedan utanför klassrummet 

planera för hur de proaktivt ska agera för att hantera arbetet i framtiden. Med Thornbergs 

terminologi kan alltså ett reaktivt regelarbete användas för att skapa tid att utveckla ett 

proaktivt regelarbete. Detta visar på den uppfattning som genomsyrar det insamlade 

materialet, det vill säga att det proaktiva arbetet är det som är eftersträvansvärt och att arbetet 

bör resultera i ett sådant. Både vår studie och Thornbergs visar att ett väl strukturerat, väl 

                                                           
47 Samuelsson, Marcus. (2008) s.139–154 
48 Skolverket (2018) s.25–43 
49 Thornberg, Robert. (2006) s.134 
50 Thornberg, Robert. (2006) s.134 
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förberett och väl genomtänkt proaktivt arbete ger eleverna bästa möjlighet att förändra ett 

normbrytande beteendet. Detta tar sig i vår studie uttryck i kategorin den samtalande läraren.  

 

Regelarbetet, oavsett om det bygger på en proaktiv eller reaktiv grund bygger på reaktioner. 

Reaktioner, eller brister på sådana från omgivningens sida är centralt inom socialisationsteori. 

Brist på reaktioner från omgivningens sida när ett visst beteende uppvisas sänder signalen till 

individen att detta beteende är okej. Vår studie visar på att en viktig faktor i arbetet mot 

normbrytande beteende är förutsägbara konsekvenser, ett normbrott ska leda fram till någon 

typ av förutsägbar sanktion. Informella och formella sanktioner är begrepp som förekommer 

inom socialisationsteori.51 Styrdokumenten ger goda möjligheter till formella sanktioner i 

form av avstängningar och utvisningar från klassrummet, men vår studie visar på att dessa 

sällan behöver användas. De informella sanktionerna i form av samtal och en typ av publik 

markering inför klassen eller en avskild markering i form av individuella samtal mellan lärare 

och elev är istället, enligt deltagarna i studien, att föredra. Detta för att värna om relationen 

mellan lärare och elever, men också för relationen inom elevgruppen där ett inkluderande 

förhållningssätt avser att minska gruppens konfliktyta.  

 

Att som lärare förhålla sig till balansen mellan stämpling och markering kan ses som 

problematisk. Den ifrågasättande läraren försöker, med sitt relativiserande förhållningssätt 

till styrdokumenten, skapa en inkluderande miljö i undervisningen. En av deltagarna berättade 

om en problematisk situation som uppstod då skolan skulle genomföra en Pride-dag som alla 

skolans elever skulle delta på för att fira sexuell mångfald. En av lärarna som arbetade i 

förberedelseklassen fattade då beslutet att eleverna i denna klass inte behövde delta på grund 

av att en tillställning som bland annat skulle fira homosexualitet något som kunde ses som 

provocerande för eleverna med en viss typ av kulturell bakgrund. Det enda vi vet med 

säkerhet är att eleverna inte deltog i firandet, men det är ännu oklart om det var ett beslut 

läraren fattade ensam, i samverkan med kollegor, eller om det hade kommits överens om i 

gruppen. Oavsett vilket visar detta på ett brott mot de normer och värderingar styrdokumenten 

avser att skolan ska förespråka. Om beslutet är taget inom elevgruppen kan detta resultera i en 

stämpling från övriga klasser och lärare som då ser den här gruppen som avvikande och inom 

detta område moraliskt förkastliga. Det kan vara detta som lärarna försöker undvika om det är 

de som tog beslutet att inte inkludera förberedelseklasserna i firandet. Det paradoxala i detta 

                                                           
51 Giddens & Sutton. (2014). s.603 
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är dock att det här redan sker en stämpling, fast från lärarnas sida, då de antar att gruppen i 

fråga inte klarar av att delta i firandet.  

 

Det går alltså att se en tydlig paradox baserat på Howard Beckers stämplingsteori och 

socialisationsteorin52 i de ifrågasättande lärarnas förhållningssätt. Motiveringen för de 

ifrågasättande lärarna att tänja på styrdokumentens gränser var för att skapa ett inkluderande 

klassrum och för att undvika stämpling av elever som uppvisar avvikande normer. Detta 

innebär att vissa markeringar från lärarens sida, som skulle syftat till att avsluta beetendet 

uteblev. Dilemmat som flera deltagare uttrycker ligger i att dessa elever som uppvisat normer 

vilka inte är eftersträvansvärda potentiellt inte får lära sig att dessa normer inte gäller i 

civilsamhället. Dock, som flera av deltagarna påpekade får eleverna i dagens samhälle 

information och blir påverkade av långt fler saker än bara skolan till exempel andra sociala 

umgängen eller den media de konsumerar. Å andra sidan kan det finnas elever som faller 

utanför denna beskrivning och inte kommer i kontakt med de allmänt accepterade normerna i 

samhället på andra ställen än i skolan. Ett konsekvent arbete med normer och värderingar i 

skolan kan ge dessa elever en grund för att klara sig i ett samhälle bortom skolans väggar. För 

att se till en av fördelarna med ett ifrågasättande förhållningssätt till styrdokumenten kan ett 

mer tillåtande klassrumsklimat ge utrymme för ett bredare spektrum av åsikter att presenteras, 

detta skulle kunna bidra till att hemliga avvikares åsikter kommer till ytan och bemöts i 

skolan. Den hemliga avvikaren vet om sin avvikelse från normerna men agerar därefter och 

inte avslöjar dessa i sammanhang där denne vet att andra normer gäller.53 Om läraren agerar 

inkluderande kan dessa individer uttrycka de normer och värderingar de annars skulle trycka 

undan inom skolans verksamhet och där också kunna bli bemötta och få en möjlighet att 

omvärdera sina normer och värderingar.  

Läraren som en del i skapandet av den goda 

samhällsmedborgaren 

Vi har i studien kunnat spåra lärarens delaktighet i skapandet av goda samhällsmedborgare i 

tre delar. Den första delen är lärarens syn på sin roll i förhållande till styrdokumenten och 

vilket går att tolka som lärarens roll till staten. Det fanns en konsensus hos deltagarna att 

styrdokumenten på ett eller annat sätt inkluderas i skolans verksamhet, sen hur detta görs 

                                                           
52 Howard, Becker (1997). s.15ff. 
53 Ibid s.20 



42 
 

varierar. Från att inkluderas kontinuerligt i verksamhetens vardag till att behandlas då och då 

under temadagar eller enskilda arbetsområden. Jones analys av ideologiska idéströmningar 

kan bidra till en förklaring till den stora variationen i hur lärare implementerar normer och 

värderingar från styrdokumenten i undervisningen. Lärare uttrycker att det finns tydliga krav 

på att betona en individualism hos eleverna, utan att direkt ifrågasätta de grundläggande 

normer och värderingar samhällets grund vilar på, detta enligt liberalismens pedagogiska 

grundantagande. Samtidigt ska eleverna utbildas att ifrågasätta en del av de normer och 

värderingar samhället är uppbyggt på och här ska läraren fungera som en typ av moralisk 

kompass åt eleverna för att uppmuntra goda värden och motverka dåliga värden, ett kritiskt 

pedagogiskt grundantagande.54 Bortom detta råder en postmodern tradition i samhällsdebatten 

i vilken traditionella normer och värderingar ska ifrågasättas och omvärderas med syfte att 

bygga ett mer inkluderande samhället. Detta skifte mellan liberala och kritiska pedagogiska 

grundantaganden i kombination med den postmoderna idétraditionen hos samhället i stort kan 

bidra till en problematik inom läraryrket vilket kan resultera i den tvetydiga tolkningen som 

går att spåra hos deltagarna i studien.  

 

Den andra delen är lärarens roll i förhållande till skolans verksamhet, vilket inkluderar 

relationen till rektorn, arbetslaget och annan personal. I denna del kan vi i vår undersökning se 

att deltagare uttrycker att kommunikationen inom lärarlaget eller inom andra delar av skolans 

verksamhet är mer eller mindre bristfällig. Anledningarna till detta sträckte sig från att 

lärarnas tid prioriterades till annat och när samtal fördes skedde de på en nivå som endast 

behandlade specifika fall till att kollegorna tyckte det var obekvämt att diskutera normer och 

värderingar. På ett generellt plan går det att sammanfatta till att deltagarna i studien anser att 

verksamheten saknar beprövade metoder att prata om arbetet med normer och värderingar. 

Stöd för detta finns i Thornberg och Oğuz studie på lärares värdegrundsarbete i Sverige och 

Turkiet.55 Precis som vår studie visar de på att det saknas ett professionellt meta-språk att 

prata om värdegrundsarbetet. Deltagarna i vår studie diskuterar hur de inte fått tillräckligt med 

förberedelse under sin utbildning för att hantera detta arbete varken under lärarutbildningen 

eller under eventuell fortbildning på arbetsplatsen. Detta kan vara en bidragande orsak till att 

detta professionella meta-språk inte utvecklats, i kombination med den avsaknad på forskning 

som vi visat på tidigare i studien. Denna avsaknad på professionella metoder att hantera och 

diskutera normbrytande beteende visar på en potentiell utvecklingspotential i skolans arbete 

                                                           
54 Thornberg, Robert. (2014) s.30f 
55 Thornberg, Robert. Oğuz, Ebru. (2013) s.49-56 
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på ett generellt plan. Utvecklingspotentialen grundas i att majoriteten av alla deltagare 

uttrycker ett gott samarbete inom verksamheten som en av grundpelarna i värdegrundsarbetet.  

 

Den tredje delen är lärarens roll i förhållande till sin egen moraliska kompass, det vill säga hur 

läraren själv väger sina egna normer och värderingar mot de som ska förmedlas till eleverna 

enligt styrdokumenten. Deltagarna i studien visar på en önskan att försöka hålla sig så 

objektiv som möjligt till sina egna normer och värderingar samt ideologiska synpunkter. En 

stor andel visar även på att det finns en stark korrelation mellan det de själva står för och de 

normer och värderingar skolans styrdokument står för. Att det inte finns någon större 

diskrepans mellan lärares uppfattningar och styrdokumenten stämmer väl överens om vad 

Nielsen och Leighton kommer fram till när det studerar lärare och elevers syn på 

medborgarskapsundervisning.56 Trots detta visar ett flertal av deltagarna på att antingen själva 

eller andra lärare de mött tar sig friheter i sina tolkningar av styrdokumenten för att inkludera 

eller exkludera värden från styrdokumenten av olika anledningar. Problematiken går att 

koppla de båda tidigare stegen i skapandet av den goda samhällsmedborgaren. Osäkerheten i 

vilken pedagogisk grundtanke som ska genomsyra normarbetet riskerar att skapa svaga ramar 

som i sin tur ökar lärarnas friheter till tolkning, vilket är önskvärt i den kritiska pedagogiska 

grundtanken, men inte nödvändigtvis i den liberala pedagogiska grundtanken.57 Avsaknaden 

av ett professionellt meta-språk kring arbetet med normbrytande beteende försvårar också för 

lärare att på ett generellt plan diskutera och reflektera kring sina egna förhållningssätt till 

styrdokumenten.58 Detta resulterar i ett stort personligt ansvar faller på läraren som i sin tur 

förutsätter en stor tilltro till professionen, huruvida denna existerar är en fråga för en annan 

studie.  

  

                                                           
56 Nielsen & Leighton (2017) s.53-62 
57 Thornberg, Robert. (2014) s.30f 
58 Thornberg & Oğuz (2013) s.49ff. 
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Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie är att arbetet med normbrytande beteenden är 

mångfacetterat. Intervjumaterialet visar att synen bland lärare på normbrytande beteende 

sällan var entydigt och att det fanns variation i hur lärarna tolkar vad som är ett beteende som 

strider mot normen. På det mest grundläggande planet är ett beteende som strider mot de 

värderingar som ska råda i skolan.  

 

Samma variation går även att finna i lärarnas syn och sätt att tolka styrdokumentens innebörd 

och funktion. Vissa av de tillfrågade lärarna uppgav att styrdokumenten var lättolkade 

eftersom värderingarna som presenterades var så pass allmänna och stämde så väl överens 

med den egna övertygelsen att de sågs som självklara. Andra lärare såg dessa som mindre 

självklara och problematiserade dess innebörd. Uppfattningarna kring värdegrundens funktion 

och implikation på läraryrket är fylld med samma variationsrikedom. Värdegrunden kunde ses 

som ett stöd för ungdomarnas framtid, det ansågs innehålla nödvändiga kunskaper att besitta 

för att fungera i samhället. För lärarprofessionen kunde de också agera som ett stöd för att 

motivera varför vissa värderingar fick företräde framför andra. Å andra sidan menade andra 

deltagare att värdegrunden i sig var problematisk då den innebär en extra påfrestning på 

läraryrke. Detta eftersom det kan krävas extra arbete och tid som inte upplevdes finnas 

tillgänglig för att genomföra detta arbete. Problematiken i värdegrundsarbetet kunde även 

handla om att dubbla signaler skickas till eleverna, att förväntningarna på eleverna var 

otydliga samt att formuleringarna öppnar upp för lärare att tolka in egna värden i de begrepp 

som används i styrdokumenten. Somliga deltagare antydde att styrdokumenten saknar tydliga 

definitioner och riktlinjer, men detta kunde även ses som en möjlighet till att inkludera fler 

normer och värderingar i klassrummet. 

 

För att konkret hantera situationer som kan uppstå när elever uppvisar ett normbrytande 

beteende beskriver deltagarna ett spektrum av olika förhållningssätt. De olika strategierna för 

att bemöta normbrytande beteenden får inte ses som absoluta utan de är alla knutna till en viss 

typ av beteende. Lärarna visade stor medvetenhet för vilka konsekvenser ett felaktigt 

bemötande från lärarens sida kunde innebära för eleven. Detta gav sig uttryck i att relationen 

och samtalet mellan lärare och elever var det enskilt vanligaste svaret till hur man motverkar 

normbrytande beteende. Detta till trots att Skolverket ger lärare och skolverksamheten stora 

befogenheter att hantera elever som uppvisar ett beteende som stör undervisningen. Om detta 
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är en generell trend för lärare i den svenska skolan är det ett tecken på en hög yrkeskompetens 

där situationer sällan behöver eskaleras utan istället kan lösas på det relationella planet.  

 

Slutligen visar studien på att samhällskunskapslärare spelar en roll i förmedlandet av normer 

och värderingar och därigenom i skapandet av den goda samhällsmedborgaren. Till hur stor 

grad går inte att säga baserat på endast denna fenomenografiska studie men det är inte heller 

syftet med studien. Sett till insamlade data går det att konstatera att deltagarna både ser det 

som sin uppgift och aktivt arbetar för att förmedla de enligt styrdokumentet uppsatta normer 

och värderingar till eleverna. Det denna studien kan bidra med är att visa på vilken variation 

det finns inom området för att sedan utgöra en liten del av ett i dagsläget obeforskat fält.  

Framtida forskning 

Forskningsläget kring normbrytande beteende i skolan är i skrivandets stund bristfälligt och 

forskning kring lärares uppfattning kring detta är i stort sett obefintligt. Vi uppmuntrar därför 

all framtida forskning inom området lärares uppfattningar om arbetet med normbrytande 

beteende. Andra förslag till framtida forskning kan vara att studera arbetslagen arbete kring 

normbrytande beteende. Detta eftersom vi i denna studie upptäckt att det många gånger 

saknas ett samarbete lärare emellan för att hantera problem relaterat till normbrytande 

beteende som uppkommer i undervisningen. Ytterligare ett förslag skulle kunna vara att 

studera hur lärare gör normerna och värderingarna i styrdokumenten tillgängliga för eleverna, 

då vissa deltagare i vår studie uttryckte att värderingarna stundvis kunde vara svåra att 

förmedla till eleverna på ett transparent sätt.  
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Bilagor: 

Samtyckesformulär   

Hej (namn på deltagaren)! 

Vi heter Johan Larsson och Marcus Sandberg och läser det sista året på 

ämneslärarutbildningen, ingång historia och samhällskunskap mot gymnasiet vid Linköpings 

universitet. Vi skriver just nu vårt sista examensarbete i vilken vi ska genomföra en 

producerande uppsats. I uppsatsen vill vi undersöka lärares syn på skolans dubbla uppdraget 

samt hur de arbetar med normbrytande beteende i sin undervisning. Vi skulle därför vilja 

genomföra en halvstrukturerad intervju med dig! Intervjun kommer spelas in och 

transkriberas, den kommer vara mellan 30 minuter och en timme långa och kan genomföras 

antingen ansikte mot ansikte eller över telefon, det beror på vad som passar bäst för dig. 

Intervjun kommer kretsa kring två frågeställningar: 

 

• Vad har lärare i den svenska skolan för uppfattningar om undervisningens dubbla 

uppdrag, att förmedla kunskap och värderingar? 

• Hur hanterar lärare situationer som uppstår när elever uppvisar normer och värderingar 

som inte stämmer överens med de som styrdokumenten avser ska genomsyra 

undervisningen? 

Rent konkret vill vi alltså att du ska berätta om dina egna upplevelser och uppfattningar 

relaterat till normbrytande beteende i skolan. 

Intervjun kommer anonymiseras och utgöra data till vårt examensarbete och delar av den 

kommer därför kunna publiceras via LiU:Press och finnas tillgänglig på Divas databas. Om 

du inte vill delta behöver du inte svara på detta mail, men jag skulle uppskatta ett kort svar 

även vid ett nej bara så att jag kan veta att du läst det. Om du väljer att delta kommer dina 

uppgifter behandlas konfidentiellt och vi kommer därför inte avslöja din identitet samt något 

material som kan spåra svaren tillbaka till dig. Om du under eller efter intervjun inte vill att vi 

ska använda insamlade data i arbetet så är det bara att meddela detta så raderar vi intervjun. 

Skulle du vilja ta del av uppgiften när den är färdig får du gärna säga till så kommer vi att 

skicka den till dig när den är färdigställd. 

 



49 
 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar/ 

Johan Larsson och Marcus Sandberg 
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Intervjuguide 

Intervjuguiden är gjord som underlag för våra intervjuer. Eftersom intervjuerna är 

halvstrukturerade var inga av dem likadana, detta var inte heller önskvärt i och med att vi 

undersöker ett så pass spretigt fenomen som normbrytande beteende. Följande guide utgjorde 

dock ett ramverk och en mall för att hålla samtalet relevant för frågeställningarna.  

 

Frågeställningar:  

•Vad har samhällskunskapslärare i den svenska skolan för uppfattningar om undervisningens 

dubbla uppdrag, att förmedla kunskap och värderingar?  

•Hur hanterar samhällskunskapslärare situationer som uppstår när elever uppvisar normer och 

värderingar som inte stämmer överens med de som styrdokumenten avser ska genomsyra 

undervisningen?  

•Hur kan skolan som aktör effektivt bidra till skapandet av goda samhällsmedborgare?   

 

Exempel på värden från styrdokumentet:  

• Demokrati 

• Ansvarstagande 

• Entreprenörskap 

• Flexibilitet 

• Allas lika värde 

• Tolerans 

• Individualitet 

 

Exempelfrågor för att hålla igång samtalet:  

• När är senaste gången du mötte en elev som uppvisade något normbrytande beteende? 

• Hur hanterade du situationen? 

• Vilken typ av normbrytande beteende stöter du på oftast i undervisningen? 

• Vad har du som lärare för möjligheter att motverka detta? 

• Känner du att värderingsuppdraget krockar med elevens rätt att få uttrycka sig och bild 

egna uppfattningar? 

• Hur tycker du att det går att kombinera förmedlandet av kunskap och värderingar? 
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• Känner du att du gör någon skillnad när det kommer till att skapa goda 

samhällsmedborgare? 

• Ser du det ens som din uppgift att skapa goda samhällsmedborgare? 

• Reflekterar du aktivt över hur du förhåller dig till skolans värdegrund?  

• Hur arbetar ni med elevers normbrytande beteende i arbetslaget/ämneslaget? 

• Känner du att du får tillräckligt med stöd i arbetet från dina kollegor/rektor?  
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Självvärdering Johan Larsson  

Litteratursökningen 

I litteratursökningen fokuserade jag på att söka reda på artiklar som gjort liknande studier som 

vår vilket resulterade i bland annat: Robert Thornberg och Ebru Oğuz artikel, skolverkets 

rapport, Marcus Samuelssons artiklar, Määttä, Stattin och Nurmis artikel, Nielsen och 

Leighton samt Jones ideologiska kategoriseringar som Thornberg beskriver och utgör en del 

av vårt teoretiska ramverk. Utöver dessa framkom ett tiotal artiklar som någon gång under 

arbetets gång trillat bort av olika anledningar. Självfallet läste vi varandras artiklar och 

böcker. Ser vi till själva datainsamlingen så genomförde jag fyra intervjuer själv och hade en 

sedan innan, sen gjorde jag och Marcus två tillsammans. Vi transkriberade de intervjuerna vi 

gjort själva och de vi gjorde tillsammans transkriberade Marcus.  

Analysen 

Analysen gjorde vi i princip tillsammans, när man gör en fenomenografisk studie så handlar 

det ju om att hitta kategorier och organisera materialet. Så vi satt tillsammans och försökte 

organisera ihop detta. När kategorierna började växa fram så applicerade vi artiklarna från 

bakgrunden och teoridelarna på det insamlade materialet. Då blir det ju naturligt så att man 

argumenterar och använder de artiklar man själv tagit fram och sedan skriver lite mer om 

dessa. Men vi satt alltid tillsammans och förde en kontinuerlig diskussion om vad vi hade för 

idéer och försökte få det att gå ihop.  

Författandet  

I processen att författa uppsatsen har vi båda skrivit på olika delar. Vi skrev i ett Google Docs 

så vi kunde fylla på samtidigt, och detta gjorde också att vi jobbade på olika delar samtidigt. 

Medan jag la ett stort fokus på metoden tidigt så kunde Marcus skriva på någon bok i det 

teoretiska ramverket och sedan bytte vi så att Marcus skrev ihop en del i metoden och jag 

skrev på en bok jag hittat till bakgrunden. När all text var färdig så satt vi tillsammans och 

fixade till språket och såg rensade bort alla delar som var onödiga.  

Samarbetet mellan författarna  

Samarbetet fungerade som vanligt bra och vi skrev stora delar tillsammans. Antingen 

tillsammans på campus eller i Google Docs via voice-chat när vi inte varit på samma plats. Vi 

gjorde intervjuer i andra städer än Linköping vilket gjorde att vi ibland befann oss på olika 
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platser i vårt avlånga land och då var det mycket användbart att vi skrev i Google Docs. Det 

finns inget att klaga på och vi löste det bra med god kommunikation och gott samarbete.  
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Självvärdering Marcus Sandberg  

Litteratursökningen 

I litteratursökningen har bägge författarna bidragit. Vi har bägge bidragit till samtliga delar 

men i början av litteratursökningen så lade Johan större fokus på att hitta bakgrundslitteratur 

medan jag fokuserade på att lägga en teoretisk grund att utgå ifrån. När arbetet väl började ta 

form så fick både jag och Johan idéer till litteratur som vi testade, några funkade, andra inte. 

Howard Becker exempelvis tillkom exempelvis senare när jag sökte originalkällor för 

stämplingsteori och avvikande beteende.  

Analysen  

I analysarbetet har samarbetet varit nära skulle jag vilja påstå. Vi har suttit tillsammans större 

delen av tiden och diskuterat idéer och tolkat materialet ihop. Johan fick kategorierna gjorda 

väldigt fort sen så diskuterade vi de gemensamt för att se vilka passager som omfattas av 

dessa och senare omformulerat några av de efter diskussion. Jag lade extra fokus på att 

applicera våra sociologiska teorier på materialet exempelvis, men det var ett nära samarbete.  

Författandet  

Skrivandet har också varit ett nära samarbete. I början skrev vi ofta på olika ställen, 

exempelvis arbetade Johan mycket med bakgrunden och inledningen medan jag fokuserade 

mycket på teoridelen och arbetade med metoden. Allteftersom arbetet började ta form så har 

vi bidragit till alla delar då vi har tagit bort saker och ting tillsammans, lagt till mer relevanta 

saker och sedan renskrivit texten tillsammans för att göra den så enhetlig som möjligt.  

Samarbetet mellan författarna 

Samarbetet har fungerat väl anser jag. Vi valde dels att skriva i ett Google Docs så att vi 

ständigt kan se vad den andra gör och använda chattfunktionen för att koordinera arbetet. 

Detta kom väl till hands när vi exempelvis befann oss i olika städer för att göra intervjuer och 

den andra inte kunde delta. Vi har även lagt mycket tid på att diskutera arbetet, hur teorierna 

ska appliceras, vilka möjliga vägar vi kan gå etc. Större delen av tiden har vi suttit 

tillsammans och skrivit vilket även bidrag till att arbetet blivit bättre då vi kunnat testa idéer 

på varandra.   

 


