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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen var att både för oss själva och andra intresserade skapa förståelse för 

hur lärare på fältet hanterar värdekonflikter mellan lärarens undervisning och elevens 

livsåskådning och att få ta del av de verktyg de använder vid dessa situationer. För att 

begränsa oss något i detta omfattande ämne valde vi att studera lärarnas syn på sitt agerande 

samt om deras agerande är förenligt med läro- och kursplanen. För att finna svar på våra 

frågor använde vi oss av kvalitativa intervjuer där fyra lärare som undervisade i kursen 

körsång A deltog. Det vi kom fram till var att lärarna ansåg sig vara säkra i sitt agerande vid 

värdekonflikter. Vi märkte dock att de var säkrare vid beskrivningen av situationer som hade 

uppkommit än inför kommande konflikter. Detta ledde i sin tur till att lärarna på flera sätt 

förebyggde värdekonflikter genom att bland annat använda sig av dialog med eleverna, 

kompromisser och avdramatisering. Vi anser att lärarnas hanterande av värdekonflikterna har 

gott stöd i läro- och kursplanen trots att dessa är motsägelsefulla. Med hjälp av lärarnas 

utsagor har vi själva fått tips som gör att vi nu i större utsträckning kan möta fler elever i vår 

undervisning. Framförallt med hjälp av dialog med eleverna, vilket var något som vi upplevde 

användes flitigt av de intervjuade lärarna. 

 

Nyckelord: värdekonflikter, livsåskådningar, körsång A, dialoger, förebyggande 

undervisning. 



 

Förord 
Vi vill rikta ett varmt tack till våra handledare Lena och Anders som genom trygg 

handledning har hjälpt oss med denna uppsats. Ett stort tack till er som har ställt upp på att bli 

intervjuade. Vi vill även tacka bibliotekspersonalen på biblioteket vid musikhögskolan som 

har hjälpt oss med alla utlån och långa förlängningar som har krävts då Anna har pendlat. Vi 

vill också tacka våra närmaste där hemma som har stöttat oss i vårt arbete, det var ni som fick 

oss att orka skriva timmar i sträck. Vi vill slutligen tacka oss själva för gott samarbete, långa 

diskussioner och för att vi på ett bra sätt har tampats med morgonhumör, stillastående 

tankegångar, arbetsfördelning och långa avstånd.



 

Innehållsförteckning 

 
 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 
2 Syfte ........................................................................................................................................ 2 

2.1 Forskningsfrågor .............................................................................................................. 2 
3 Bakgrund ................................................................................................................................. 3 

3.1 Centrala begrepp .............................................................................................................. 3 
3.1.1 Livsåskådning ................................................................................................................ 3 
3.1.2 Värderingar .................................................................................................................... 4 
3.1.3 Kultur ............................................................................................................................ 4 

3.2 Kursen körsång A ............................................................................................................. 5 
3.3 Förankring i styrdokumenten ........................................................................................... 5 
3.4 Kapitalbegreppet som teoretisk utgångspunkt ................................................................. 6 
3.5 Tidigare forskning inom mångkulturell undervisning ..................................................... 8 

4 Metod .................................................................................................................................... 11 
4.1 Val av metod .................................................................................................................. 11 
4.2 Intervjun som metod ....................................................................................................... 11 

4.3 Urval ............................................................................................................................... 11 
4.4 Insamling av data ........................................................................................................... 12 
4.5 Analys och tolkning ....................................................................................................... 13 

4.6 Etik ................................................................................................................................. 14 

5 Resultat .................................................................................................................................. 15 
5.1 Redovisning av intervjuerna ........................................................................................... 15 
5.1.1 Lärarnas upplevelse av värdekonflikter mellan undervisning och elevers 

livsåskådning. ....................................................................................................................... 15 
5.1.2 Hur värdekonflikten såg ut. ......................................................................................... 15 

5.1.3 Lärarnas hanterande av situationen och grunden för agerandet. ................................. 15 
5.1.4 Hur lärarna skulle agera idag. ..................................................................................... 16 
5.1.5 Lärarnas agerande om de ännu inte har upplevt någon värdekonflikt. ....................... 16 

5.1.6 Lärarnas användande av styrdokumenten vid värdekonflikter. .................................. 16 
5.1.7 Lärarnas upplevelser av riktlinjerna för hur man bör agera vid en värdekonflikt. ...... 17 

5.2 Analys av intervjuerna ................................................................................................... 17 

5.3 Sammanfattning ............................................................................................................. 18 
6 Diskussion ............................................................................................................................. 20 

6.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 20 
6.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 23 
6.2.1 Informanter .................................................................................................................. 23 

6.2.2 Telefonintervjuer ......................................................................................................... 23 
6.2.3 Bearbetning av data ..................................................................................................... 24 
6.2.4 Reliabilitet och validitet .............................................................................................. 24 
6.3 Fortsatt forskning ........................................................................................................... 25 

7 Referenser .............................................................................................................................. 27 

8 Litteratur ................................................................................................................................ 29 
9 Bilagor ................................................................................................................................... 30 

9.1 Utskick till intervjupersonerna ....................................................................................... 30 
9.2 Intervjufrågorna .............................................................................................................. 31 

 



1 

 

1 Inledning 
 

 

Hur gör man när eleven plötsligt säger att ”jag kan inte vara med i luciatåget för jag tror inte 

på Gud”? Där står du med en kör på cirka 90 elever som ska sjunga i fyra luciatåg under 

december månad vilket kräver fem till sju veckors repetitioner. Vad gör du då? 

 

Under en praktik på ett estetiskt program stötte Anna på just en sådan situation i 

undervisningen. Händelsen utspelade sig i kursen körsång A som är obligatorisk för alla 

elever på estetiska programmet med inriktning musik. I kursen övades det inför lucia där en 

av eleverna inte kunde delta varken vid framträdande eller under lektionstid. Jul och lucia är 

högtider som representerar vissa kulturella och religiösa traditioner och trosföreställningar. 

För de elever vars religion dessa högtider inte ingår i kan det uppfattas som ett tvång att 

behöva delta i firandet. Eleven i fråga kunde varken sjunga eller lyssna på de traditionsenliga 

sångerna som ingår vid lucia då han/hon var rädd för att göra något som stred mot 

hans/hennes religion. Läraren försökte hitta lösningar för att kursen inte skulle bli lidande 

varken för den enskilda eleven eller för de övriga eleverna. Då repetitionstiden inför lucia är 

fem till sju veckor à två timmar per vecka gick många undervisningstimmar bort för den 

aktuella eleven. De tankar som väcktes hos Anna formulerades sedan om till frågor som ”hur 

pass mycket kunde elevens frånvaro inverka på elevens slutgiltiga betyg i kursen?” ”Kunde 

det överhuvudtaget påverka betyget?” ”Hur kan gruppundervisningen göras inkluderande för 

eleven som vid detta tillfälle inte kan delta?” ”Hur skulle jag själv hantera situationen? ” 

”Skulle jag värdera elevers åsikter olika, är någon trosuppfattning starkare än någon annan?” I 

våra gemensamma samtal och diskussioner efter den här händelsen upplevde vi båda att det 

var bra material för vårt kommande examensarbete vilket blev ännu tydligare vid diskussioner 

med andra lärare och utomstående. 

 

Vår utgångspunkt för studien var att problemet var vanligt förekommande på flertalet skolor i 

landet, både på grundskole- och gymnasienivå, då det finns många olika religioner 

representerade bland eleverna idag. Nyfikenheten kring ämnet ledde oss vidare in på i vilken 

grad och hur läraren tar hänsyn till elevens åsikter, religion och bakgrund. Vidare ville vi ta 

del av hur lärarna använder läroplanen och kursplanen vid dessa situationer för att 

undervisningen ska kunna fortskrida i enlighet med kursmålen. Dessutom undrade vi hur 

lärare hanterar situationen på olika skolor i olika kommuner. Eftersom vi båda har tänkt 

arbeta med musik inom skolan vill vi med vår uppsats få beredskap för dessa situationer så att 

vi själva kan hantera dem på bästa sätt, där eleven fortfarande är i centrum. Vi förstår att vi 

kan möta liknande situationer och att det kan påverka vårt dagliga arbete då vår svenska 

musiktradition i viss mån innehåller religiös musik. I läroplanen för frivilliga skolformerna 

(Lpf 94) står det i kunskapsmålen att 

 

Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och specialutformade 

program samt den gymnasiala vuxenutbildningen dessutom […] har god insikt i centrala 

delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet, (Skolverket, 2006, s. 9) 

 

Därför vill vi undersöka hur andra lärare hanterar situationen så att vi själva ska kunna 

bemöta elevens åsikt på ett bra sätt och kunna ge ett rättvist betyg i kursen. Det är för oss båda 

dessutom väldigt viktigt att vår undervisning ska kunna vara till för alla elever. Därför är vi 

mycket intresserade av metoder och val av undervisningsinnehåll som genom att inspirera oss 

gör att fler elever kan inkluderas i all vår undervisning. 
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2 Syfte 
 

 

Vårt syfte är att skapa förståelse för hur lärare på gymnasiets estetiska program hanterar de 

situationer som kan uppkomma när elevers livsåskådning hamnar i värdekonflikt med 

undervisningen i karaktärsämnet körsång A. 

 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 

– Hur ser lärare på sitt agerande när körundervisningen hamnar i värdekonflikt med 

elevers livsåskådning? 

 

– Hur är det sätt lärarna agerar på, och anser att de bör agera på, förenligt med läroplan 

och styrdokument? 
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3 Bakgrund 
 

 

3.1 Centrala begrepp 

 

För att närmare kunna beskriva den värdekonflikt som återfinns i vårt syfte vill vi här först 

klargöra hur vi definierar olika begrepp som förekommer i vår studie. 

 

Det finns enligt Roth (1998) två synsätt på mångkultur där det ena innebär att mångkultur är 

etniskt och kulturellt betingat. Det andra synsättet är mer vidgat och innebär att mångkultur 

dessutom innefattar kön, ålder, samhällsskikt, geografisk region och sexuell läggning. I den 

forskning som idag finns kring mångkulturell undervisning handlar det oftast om det etniska 

mötet vilket bland annat tas upp i Den mångkulturella parken (Roth, 1998) och Krock eller 

möte (SOU 1996:143). Vi har i denna studie valt att utgå från elevers livsåskådningar vilket är 

icke etniskt knutet, då vi ser olika livsåskådningar som bärare av olika kulturer. Vi använder 

oss av forskning om mångkulturell undervisning då vi ser att konflikterna inom den och 

mellan livsåskådningar yttrar sig på liknande sätt. Därför drar vi här paralleller till den 

mångkulturella forskningen i vår studie. 

 

 

3.1.1 Livsåskådning 

Begreppet livsåskådning är väldigt brett och innefattar allt en människa tror på vilket gör att 

det kan vara svårt att skilja olika livsåskådningar från varandra. Enligt Jeffner (1991) är det 

tre komponenter som utgör det centrala innehållet i livsåskådningarna: 

– Teorier om människan och världen t.ex. om universums uppkomst. 

– Värderingar och normer av grundläggande natur. Vilka grundregler vi ska följa för att 

leva ett gott liv. 

– Grundhållning, ett sätt att uppleva situationen som människa i världen. 

Det finns många samband mellan komponenterna och därför går det inte att skilja dem åt. 

 

I en livsåskådning får teorierna om världen och människan ofta den funktionen att de 

motiverar eller är ett stöd för det centrala värdesystemet och grundhållningen. (Jeffner, 

1991, s. 12) 

 

Vi är väl medvetna om att olika livsåskådningar kan dela värderingar och därmed kan sägas 

överlappa varandra men vi väljer ändå att använda oss av begreppet och då i dess 

generalisande form där olika livsåskådningar kategoriseras i enlighet med tydliga och 

etablerade trosuppfattningar som exempelvis protestantism, katolicism, Jehovas vittnen, 

judendom, islam, ateism, agnosticism och så vidare. Denna indelning gör vi för att begränsa 

det annars så vida begreppet livsåskådning. Anledningen till användningen av begreppet 

livsåskådning, denna begränsning till trots, är att vi ser det som mer fruktbart i denna 

undersökning att lämna utrymme för en vidare förståelse; värdekonflikter inom området 

begränsas inte enbart till sådana som är strikt religiöst betingade. Vidare definierar Jeffner 

livsåskådningar som: 

 

…de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande 

betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt 

värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning. (Jeffner, 1991, s. 13) 
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Här inkluderas alla religiösa läror och tankeriktningar som marxism och vissa delar av 

existentialismen. 

  

3.1.2 Värderingar 

Individers handlande kan förklaras utifrån ett värdeperspektiv där hon/han handlar utifrån vad 

som är mer gott än annat. Värde kan enligt Fjellström (2004) beskrivas som en produkt av den 

rådande kulturen vilket innebär att individens syn på rätt och fel ytterst styrs av den sociala 

omgivningen. Vidare beskriver han att elever dessutom rör sig i flera olika sociala 

omgivningar som till exempel hemmet, skolan, fotbollsträningen och bland vänner. Detta 

innebär att eleven också rör sig mellan olika kulturer och deras värderingar vilket gör att 

han/hon i viss mån situationsanpassar sina värderingar utefter vad som för tillfället är legitimt. 

Men starka element i elevens livsåskådning utgör fasta värderingar oavsett situation. 

(Fjellström, 2004, s. 84-85) 

 

I denna studie undersöker vi värdekonflikten mellan, å ena sidan, de värderingar och den 

livsåskådning som undervisningen representerar och elevens livsåskådning å den andra. 

Enligt oss kan det uppstå en värdekonflikt när dessa möts. 

 

 

3.1.3 Kultur 

Kultur är ett väldigt vitt begrepp som får olika innebörd när det ses ur olika perspektiv som 

exempelvis det antropologiska kulturperspektivet och det estetiska. 

Med kultur menar vi i den här uppsatsen något som är socialt betingat och som uppstår i 

mötet mellan två eller fler personer inom ett visst område, här betecknat fält (se nedan s. 11). 

 

Olika, och i viss mån skilda, fält visar upp olika kulturer såsom exempelvis skolkultur, 

hemmets kultur, ungdomskultur etcetera. Inom en kultur råder en värdegemenskap vilket 

innebär att personerna delar övergripande värderingar. Detsamma kan sägas om olika 

religioner och trosföreställningar där anhängarna kan antas dela en gemensam 

världsuppfattning. Dessa livsåskådningsanknutna kulturer påverkar i sin tur samhället då 

deltagarna även ingår i det samhälle de lever i. I forskningen om mångkultur finns begreppet 

majoritetskultur vilket är den största gemensamma kulturen i det aktuella samhället. I Sverige 

är majoritetskulturen det som betecknas som ”svenskt”. Minoritetskulturer är i sin tur andra 

kulturer med etnisk koppling där deltagarna inte är fullt så många som majoritetskulturens 

exempelvis andra etniska grupper i Sverige. När det blir en större kulturell mångfald utmanas 

majoritetskulturens värderingar. (Roth, 1998, s. 14) Kultur är också starkt anknutet till 

individens identitet. 

 

Kultur och livsåskådning, som vi har valt att definiera dem, är väldigt lika och går in i 

varandra. Det som skiljer dem åt är att kultur handlar om individers gemensamma värderingar 

medan livsåskådningar handlar om individers världsuppfattning. En livsåskådning genererar 

kultur men kulturen bildar ingen livsåskådning så länge värderingarna inom den inte bildar en 

gemensam världsuppfattning, då uppstår en livsåskådning. Begreppet livsåskådning är mer 

fruktbart för vår undersökning än begreppet kultur då vi med hjälp av begreppet livsåskådning 

på ett mer ingående sätt kan belysa värdekonflikterna genom att komma närmare deras kärnor 

än med begreppet kultur. 
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3.2 Kursen körsång A 

 

Kursen är ett karaktärsämne om 50 poäng inom gymnasiets estetiska program, vilket innebär 

att kursen är obligatorisk för programmets alla elever. Undervisning i kursen sker oftast under 

gemensamma lektioner med programmets alla elever, årskursöverskridande. I kursplanen för 

körsång A anges de mål som eleven skall uppnå efter avslutad kurs vilka bland annat är att ha 

grundläggande kunskaper om körmusik och körsång samt att kunna sjunga ”unison och 

flerstämmig sång från olika repertoarområden.” (Skolverket, 2000, s. 99) Detta kan enligt 

oss tolkas som att svensk körtradition bör ingå i kursen. Denna tradition innefattar bland annat 

den körmusik som sjungs vid jul, lucia och skolavslutningar. Sångerna som framförs vid 

dessa tillfällen har ofta rötter i den kristna traditionen och är till exempel psalmer eller sånger 

med sakralt innehåll eller psalm- och/eller bibeltexter. Detta kan orsaka en värdekonflikt hos 

de elever vars livsåskådning inte delar den kristna trosuppfattningen. Ett problem som 

framförallt uppstår i körsång är att den är svårt att individanpassa utan att antingen gruppen 

eller den enskilda eleven drabbas då undervisningen med nödvändighet är baserad på 

gruppaktivitet. Vid lucia är det i svenska skolan, som på övriga arbetsplatser, vanligt 

förkommande med luciatåg. På en gymnasieskola är det oftast kören från estetiska 

programmet som ”lussar” då det ses som självklart från skolledningen, övrig personal, elevers 

och föräldrars håll. Om en elev då inte kan delta under repetitionerna inför eller under 

luciatåget går det bort många undervisningstillfällen för honom/henne vilket i sin tur får 

konsekvenser för elevens möjligheter att uppnå målen för kursen. 

 

 

3.3 Förankring i styrdokumenten 

 

Inom det svenska skolväsendet måste läraren förankra sitt handlande i befintliga 

styrdokument vilka är skollagen, läroplanen och kursplanen. I dessa dokument finns det regler 

och riktlinjer som läraren ska använda sig av om han/hon känner sig tveksam till hur han/hon 

ska agera. Enligt Bergem är det lärarens uppgift och ansvar att tolka och konkretisera dessa 

styrdokument i sin undervisning. (Bergem, 2000, s. 14) Skollagens regler och läroplanens 

riktlinjer leder fram till kursplanens mål. Dessa styrdokument är därför viktiga dokument som 

konkret anger hur man som lärare ska agera i den svenska skolan och därför är det relevant att 

vi går in på några aspekter ur läroplanen och den aktuella kursplanen för kursen körsång A. 

Vi vill också påpeka att den svenska skolan är målstyrd vilket innebär att det inte finns några 

detaljerade formuleringar för hur undervisningen ska gå till. Skolans målstyrning utgör en 

annan dimension beträffande lärarens uppgifter än den vi i denna studie lägger fokus på. Vi 

väljer här att studera hur lärarna använder sig av de befintliga regler och riktlinjer som finns i 

styrdokumenten. 

 

I läroplanen står det att: 

 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling. (Skolverket, 2006, s. 3) 

 

Detta visar på att skolan är till för alla. Det beskrivs också hur skolan är en kulturell och 

social mötesplats där alla som verkar i skolan har rättigheter och skyldigheter gentemot 

varandra som unika individer. 
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Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att 

verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 

2 och 9 §§). (Skolverket, 2006, s. 3) 

 

I en demokratisk skola där människans egenvärde ska främjas kan enskilda lösningar krävas 

för att alla elever ska kunna inkluderas i undervisningen. Enligt Fjellström (2004) framstår 

skolans ”fasta” värdegrund som något töjbar i ”Värdegrundsboken” som är utgiven av 

Regeringskansliet. Även i ”Skola för bildning” anges det enligt Fjellström att värdegrunden 

gäller under alla omständigheter men med tillägget att det är inom en given kulturkrets. 

(Fjellström, 2004, s. 61) Detta skulle i så fall kunna innebära att situationer där undervisning 

hamnar i värdekonflikt med livsåskådningar kan behöva situationsanpassas. Detta återfinns 

också i läroplanen där det står att: 

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. (Skolverket, 2006, s.4) 

 

Men det är inte bara på nationell nivå som denna töjbara värdegrund finns. Enligt Fjellström 

(2004) anger FN inte hur individer ska handla utan håller sig på organisationsnivå i sina 

handlingsregler. (Fjellström, 2004, s. 60) 

 

Vi tolkar detta som att elevens behov och förutsättningar ska styra undervisningens upplägg. 

Vi anser därför att alla elever har olika förutsättningar och att dessa nödvändigtvis inte 

behöver vara av fysisk natur utan kan vara av annan art. Därför ser vi att elevers 

livsåskådningar kan utgöra förutsättningar i undervisningen. Ett behov som uppstår i detta fall 

kan vara att få avstå en viss del av undervisningen. Det problem vi ser med detta behov är hur 

pass mycket det går att individanpassa undervisningen i kursen körsång A då undervisningen 

sker i grupp. Vidare ser vi att problem kan uppkomma när eleven behöver avstå 

undervisningsinnehållet. Kan eleven avstå flera veckors repetition och ändå nå upp till målen 

utan att det påverkar betygsättningen? 

 

Läroplanen kan alltså uppfattas som motsägelsefull när den å ena sidan trycker på att skolan 

ska främja elevers olikheter och vara en kulturell och social mötesplats då den å andra sidan 

lyfter fram vikten av den svenska kulturen, historien och språket. ”Förtrogenhet med Sveriges 

kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom undervisningen i många av 

skolans ämnen.” (Skolverket, 2006, s. 3) Vilket av dessa två uppdrag ska få störst utrymme i 

kursen körsång A? Hur agerar lärarna med dessa motsägelsefulla verktyg och finner de några 

riktlinjer? 

 

 

3.4 Kapitalbegreppet som teoretisk utgångspunkt 

 

Studiens teoretiska grund baseras på Bourdieus teorier om kapitalbegreppet såsom det skrivs 

fram i ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg” (Broady, 1998) och ”Två 

pedagogiska fält- en studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning” (Brändström 

& Wiklund, 1995) Med hjälp av denna teori kan vi förklara förhållandet arv, socialt kapital 

och elevens respektive skolans syn på utbildningskapital. Bourdieus teori är anpassad efter det 

franska samhället och skolsystemet där man inte har en skola för alla i samma utsträckning 
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som i Sverige. I Frankrike finns det ett elitskolsystem vilket ger tydliga kunskapsskikt bland 

befolkningen. Trots detta går det att applicera hans teori på det svenska samhället och dess 

skolsystem då de i övrigt liknar det franska. (Brändström & Wiklund, 1995, s. 8) 

Bourdieus kultur- och utbildningssociologi består av några nyckelbegrepp som förklarar hur 

vårt handlande styrs av olika faktorer. Ett av de grundläggande begreppen är kapital. 

 

Kapital är ett samlingsnamn för symboliska och materiella tillgångar (Broady, 1998, s. 3) och 

kan delas in i underkategorierna kulturellt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital, 

utbildningskapital och vetenskapligt kapital. Vi kommer att inrikta oss på socialt kapital, som 

består av släktskapsband, vänskap och kåranda, och utbildningskapital som är betyg och 

examina. Kapitalbegreppet bygger på en marknad där kapital kan förvärvas, öka i värde, 

minska i värde och förloras beroende på nivå av kapital, ex vilket betyg, ekonomisk standard 

etcetera personen har och hur det värderas av omgivningen. 

 

 

Ett annat nyckelbegrepp som vi baserar vår studie på är habitus vilket enligt Broady är ett 

handlingsmönster som grundläggs genom de vanor personen införlivar i familjen och i skolan. 

Begreppet fält är ”ett föränderligt område i samhället där människor och institutioner strider 

om något som är gemensamt för dem. Inom pedagogikens fält strider man om skolans mål och 

mening.” (Broady, 1998, s. 3) Bourdieu använder sig av reproduktionsteorin vilket 

Brändström och Wiklund förklarar som ett outtalat system där skolan sorterar eleverna efter 

deras sociala bakgrund, kön och bostadsort som i sin tur resulterar i att högre sociala grupper 

gynnas medan de lägre missgynnas. Detta sker bland annat genom metoder och målsättningar.  

(Brändström & Wiklund, 1995, s. 5) 

 

Fältets aktörer, det vill säga läraren och eleven, har var sitt unikt habitus som bygger på 

livserfarenheter och sociala bakgrund. Läraren undervisar utifrån egna 

utbildningserfarenheter, förväntningar från skolkulturen och samhället, elevers respons, 

föräldrars åsikter och de mål och lagar som styr skolans verksamhet. Eleven å sin sida handlar 

efter sitt habitus, sin sociala bakgrund och det sociala nätverket som består av familj, andra 

vuxna och vänner. Det sociala nätverkets förväntningar på eleven styr också hans/hennes 

handlande. Elevens handlande styrs även av det sociala nätverkets syn på utbildningskapital. 

Till exempel om hemmets aktörer är angelägna om skolan och barnens skolgång avspeglar det 

sig ofta hos eleven. Anser föräldrarna däremot att skolan inte tillför något viktigt, vilket kan 

grunda sig på deras egen skolgång, färgar detta elevens syn på utbildning. ”…föräldrarna vill 

gärna jämföra dagens skola med den de själva gick i.” (Liljequist, 1999, s. 9) Även hemmets 

livsåskådning och tradition påverkar eleven. Är hemmets livsåskådning och traditioner högt 

värderade ligger också de till grund för elevens handlande. Detsamma gäller för läraren och 

klassens övriga elever. När dessa olika värderingar möts uppstår värdekonflikter. 

 

I hemmiljön överförs till varje barn attityder, värderingar, språkliga och kulturella 

förhållningssätt som är olika för olika sociala grupper. Dessa skillnader negligeras sedan 

av skolan som under skenbart neutral yta agerar som om alla hade samma tillgång till 

kulturellt kapital. (Brändström & Wiklund, 1995, s. 5) 

 

Om habitus och omgivningen inte kommer överens finns det två alternativ: antingen får 

individen förändra sitt habitus till förmån för omgivningen, vilket är vanligast. Men är det 

tillräckligt många individers habitus som står i konflikt med omgivningen vid exempelvis 

uppror, är det omgivningen som får förändras. (Brändström & Wiklund, 1995, s. 11) 
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Med hjälp av Bourdieus teori finner vi djupare förståelse för varför elevens livsåskådning i 

viss mån går före skolans värderingar och varför läraren hanterar situationen på det sätt hon 

gör. Vidare synliggör teorin omgivningens förväntningar på både läraren och eleven. Vi kan 

med hjälp av samma teori dessutom förklara vilken roll hemmet, fritiden och elevens 

vänskapskrets har för elevens identitet. 

 

 

3.5 Tidigare forskning inom mångkulturell undervisning 

 

När läraren agerar aktör på skolans fält styrs hennes handlande utifrån moraliska förpliktelser 

hon känner inför sig själv och omgivningen på grund av dess förväntningar. Hon handlar för 

elevens och sitt eget bästa men också utifrån skolans och kollegornas bästa. Dessutom styrs 

hennes handlande av förväntningar från skolan som organisation med dess styrdokument, 

rektor och elevernas föräldrar. Ytterligare faktorer är ekonomiska, politiska villkor och hur 

mötet mellan individerna på fältet ser ut. Som vi har nämnt tidigare handlar läraren och eleven 

utifrån sitt habitus och de förväntningar de har på sig i olika fält som till exempel hemmets. 

Det ovan nämnda är Fjellströms bild av skolans moraliska arena (Fjellström, 2004, s. 107) 

Med hjälp av det etiska perspektivet kan vi också visa hur lärarens lojalitet, solidaritet, 

meningsfullhet och trohet styr hans/hennes handlande. 

 

I artikeln ”Islamiska skolor- en väg till likvärdig utbildning?” (Francia, 1998) tar författaren 

upp exempel på hur värdekonflikter mellan kursplanens mål och elevens livsåskådning kan se 

ut. Bland annat tar hon upp ett fall i Sigtuna där två elever blev befriade från 

musikundervisningen i grundskolan på grund av de psykiska besvär som värdekonflikten 

orsakade dem. Författaren visar på hur islam hamnar i konflikt med musikundervisningen: 

 

Undervisningen när det gäller olika musikaliska stilar som till exempel rock, pop och 

kärlekssånger kan stå i konflikt med vissa muslimska familjers tro och värderingar. 

(Francia, 1998, s. 195) 

 

I artikeln undersöker författaren om islamiska friskolor är en väg till likvärdig utbildning för 

muslimer i det svenska samhället. När friskolorna ansökte om tillstånd hos skolverket om att 

få starta sin verksamhet angav samtliga motiven ”…att bevara, befrämja och förstärka det 

islamiska och arabiska kulturarvet eller identiteten liksom det arabiska språket.” (Francia, 

1998, s. 194) Även Roth beskriver de religiösa friskolornas utbredning och menar att: 

 

Själva det faktum att olika grupper försöker starta egna friskolor kan ju i vissa fall ses som 

ett tecken på att talet om skolan som kulturell mötesplats inte har någon 

verklighetsförankring. Vad minoritetseleverna möter är istället en skola som oftast är 

genomsyrad av majoritetskulturens värderingar. (Roth, 1998, s. 27) 

 

Den diskussion som har pågått tydliggörs i boken ”Krock eller möte”(SOU 1996:143) där 

bokens upplägg beskrivs som ”en diskussion om möjligheter och problem i den 

mångkulturella skolan och om vilka förändringar som kan gynna den pedagogiska 

utvecklingen. Däremot innehåller det inga konkreta förslag till åtgärder.” (SOU 1996:143, s. 

6) Detta framkommer också i andra böcker så som ”Den mångkulturella parken ”(Roth, 1998) 

där man inte heller ger några konkreta lösningar utan visar på att det som behövs är en 

värdegemenskap vilken uppstår när olika kulturer delar ansvarsområden som de behöver 

gemensamma handlingsregler för att kunna behärska. Desto fler delade ansvarområden, desto 
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större värdegemenskap genereras. (Roth, 1998, s. 46) Nedan följer ännu ett citat som visar på 

detta: 

 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle. Vi måste se de många kulturerna som resurser i 

samhällsarbetet. Förekomsten av ett mångkulturellt samhälle betyder också att vi måste 

förändra tänkesätt och handlingsmönster för att kunna hantera den nya situationen. (SOU 

1996:143, s. 8) 

 

Ovanstående citat kan även kopplas till det Roth visar på i sin bok. Han menar att när man 

värderar gemenskapen måste man justera sina normer vid en eventuell konflikt. (Roth, 1998, 

s. 49) Detta för att värdegemenskapen ska kunna frodas och fortgå. 

 

För att det ska vara möjligt att skapa en värdegemenskap behöver man tid för en lång samvaro 

så att individerna i gruppen verkligen får chans att lära känna varandra. (Roth, 1998, s. 53) Vi 

kan även koppla det Spowe säger om att bristen på kunskap om andra människors liv kan 

bidra till en försvårad interaktion och även bidra till en ökning av ”vi- och dom”-känslan. 

(Spowe, 2003, s. 14) Begreppet ”vi- och dom” kan förklaras med att det sker ett 

avståndstagande individer eller grupper emellan mot det som känns främmande och som vi 

inte har någon kunskap om. 

 

Att gemenskap är en viktig del i skolan konstateras i Zimmerman Nilssons avhandling (2009). 

Författaren har bland annat observerat lektioner i en ensemblekurs på gymnasienivå där hon 

kunde notera att det var viktigare att alla elever skulle få möjlighet att delta i lektionen utifrån 

elevernas individuella förutsättningar än att förvärva kunskaper kopplat till kursen. 

(Zimmerman Nilsson, 2009, s. 153) Liknande resonemang återfinns i Scheids avhandling 

(2009) där han talar om att ”den klingande musiken symboliserar viktiga kulturella teman och 

används för att känna gemenskap och manifestera sin identitet.” (Scheid, 2009, s. 23) Ett 

konkret exempel är elever som deltar i en kör där musikens innehåll bidrar till att skapa 

gemenskap i gruppen och forma individernas identiteter. Eleverna kan med andra ord hitta 

gemensamma nämnare som till exempel en sång med en för sångarna betydelsefull text som 

knyter samman kören. Även Roth skriver att elevernas identitet som formas i skolan formas i 

förhållande till omgivningen. (Roth, 1998, s. 12) 

 

Elever lever i minst tre världar (i hierarkisk ordning): ungdomssamhället med kompisar, 

hemmet med föräldrar och syskon och skolan. (Spowe, 2003, s. 30) Eftersom eleverna verkar 

på olika fält påverkas de av olika människor, miljöer med mera i sina världar. Varje individ är 

unik och det resulterar i en mångfald av till exempel olika kulturer i samhället. Roth pekar på 

en annan viktig aspekt på mångkulturen i samhället: ”Kulturlivet och det religiösa livet består 

inte bara av den svenska majoritetsbefolkningens alster utan även av litteraturen, konsten och 

musiken från olika minoritetsgrupper i vårt land.” (Roth, 1998, s. 67) Det är lätt att se det 

som är i majoritet, men man får inte glömma bort att de alster som producerats av 

minoritetsgrupper kan ha stor betydelse, såväl i samhället som i skolan. Eftersom det kan 

finnas stora skillnader i ett mångkulturellt samhälle så menar Roth att för att kunna acceptera 

varandras skillnader så måste principen att respektera människans värdighet och integritet 

ligga till grund. (Roth, 1998, s. 45) Att en grupp individer visar brist på respekt för en annan 

grupp individer vars exempelvis levnadsstandard skiljer sig från den första gruppen kan vara 

ett exempel på skillnader i samhället. 
 

Det mångkulturella samhället påverkar även skolan och detta kan man se bland annat i en 

händelse som Roth tar upp. 1996 beslutade skolstyrelsen i Uddevalla att skolavslutningarna 
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skulle vara religionslösa för att alla elever skulle kunna delta. Man hänvisade då till att 

Sverige är ett mångkulturellt land. ”Beslutet väckte starka reaktioner och en del kritiker 

menade att poängen med ett mångkulturellt samhälle just är att lyfta fram och tydliggöra 

olika religiösa inslag och inte att negligera dem.” (Roth, 1998, s. 17) Att försöka göra skolan 

till en skola för alla är viktigt och Roth skriver också att när det blir en större kulturell 

mångfald i samhället utmanas majoritetskulturens värderingar (Roth, 1998, s. 14) vilket vi 

också nämner ovan under rubriken 2.1.3. Orsaker till varför skolan blivit centrum för debatten 

om mångkultur är att skolan är ett samhälle i miniatyr där elever ska agera tillsammans och 

värdekonflikter kan uppkomma angående vad som är viktigt att lära ut, lärarens roll och 

föräldrarnas inflytande. Om de har olika livsåskådningar och därmed världsuppfattningar så 

kan konflikterna bli ännu känsligare. (Roth, 1998, s. 12) Vi ser även i Liljequists bok att 

skoltraditionerna är starka inom lärarkåren och att elevernas föräldrar med nöje jämför dagens 

skola med den skola de själva gick i som barn. Här pekar han på den viktiga aspekten när man 

bortser från sammanhanget att ”skolan är och alltid varit en avspegling av samhället utanför 

skolan.” (Liljequist, 1999, s. 9) I sin jämförelse skolor emellan är det lätt att glömma bort att 

när samhället förändras så förändras även skolan och skolan hinner med stor sannolikhet 

förändras betydligt tiden mellan en förälders och förälderns barns skolgång. 

 

Litteraturen ger en inblick i hur mångkultur kan påverka individer, samhället och 

undervisningen i skolan. Detta hjälper oss att ytterligare förstå hur alla delar, det vill säga 

samhälle, skola och individ, hänger samman och påverkar varandra. Genom att ta del av dessa 

konkreta exempel får vi ett bättre perspektiv på hur området för konflikten ser ut och kan 

därför använda dem till vårt arbete. 

 



11 

 

4 Metod 
 

 

För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar i undersökningen behövde vi göra ett 

metodval, vilket innebar att vi valde undersökningsform. Exempel på undersökningsformer är 

intervju, enkät eller observation. (Kvale, 1997) När vårt syfte väl var formulerat började vi att 

planera och studera vilken metod vi slutligen skulle använda oss av i vår studie. 

 

 

4.1 Val av metod 

 

När vi planerade metodvalet för arbetet stod valet mellan att göra kvalitativa intervjuer samt 

en enkät eller att enbart göra kvalitativa intervjuer. Eftersom vi ville ta reda på hur lärarna 

hanterade situationer där elevens livsåskådning kom i värdekonflikt med undervisningen så 

var kvalitativa intervjuer en bättre metod eftersom vi genom denna kunde få fram 

variationerna och mångfalden av lärarnas svar. Det gav ett bredare svarsspektra som vi trodde 

skulle kunna ge möjlighet till mer utförliga svar. I mycket av litteraturen fann vi stöd för våra 

teorier om mångfald, variation och att urskilja handlingsmönster. (Widerberg, 2002 och Trost, 

2007). 

 

 

4.2 Intervjun som metod  

 

Nästa steg i vår process var att planera själva intervjun och vilka frågor vi skulle ställa. Vi 

formulerade intervjufrågor som skulle hjälpa oss att samla information till vårt arbete. Här var 

vi uppmärksamma på att vi skulle ställa frågor som inte skulle hindra eller styra lärarnas svar. 

Frågorna var utformade så att de skulle kunna besvara hur? Var? När? Och varför? Frågor där 

lärarna skulle kunna svara enbart ”ja” eller ”nej” på var därför bortprioriterade. 

 

När vi planerade intervjun var det viktigt att vara införstådd med vad arbetet gick ut på, vilken 

kunskap som fanns inom ämnet och vilken kunskap och information vi eftersträvade att få 

genom intervjuerna. Var vi inte det fanns risken att vi skulle få fel information från 

informanterna på grund av att vi inte var tillräckligt insatta i ämnet samt att vi inte kunde ge 

informanterna rätt information när de frågade kring intervjufrågorna och ämnet. Detta fann vi 

även i Kvales resonemang. (Kvale, 1997, s. 92) Vi ville att informationen vi fick genom 

lärarna skulle vara relevant för vårt ämne så därför var det viktigt att vi hade kunskap om 

vilka teorier som fanns kring vår forskningsmetod. Genom Kvale (1997) tog vi till exempel 

reda på hur vi skulle gå tillväga för att genomföra en intervju och hur vi genom intervjuer 

skulle få fram användbar information.  De resultat vi fick genom intervjuerna skulle slutligen 

resultera i en trovärdig studie. 

 

 

4.3 Urval 

 

När intervjufrågorna var färdigställda och godkända av handledarna började vi fundera över 

urvalet av skolor som vi skulle använda oss av i undersökningen. Vi använde oss av en 

hemsida (utbildningsinfo, 2009) där vi lätt kunde se över vilka skolor i Sverige som hade ett 

estetiskt program med inriktning musik. Vi valde ut tre skolor från hemsidan, se ovan, och 

ringde upp de lärare som undervisade i kursen körsång A. En av oss hade dessutom en 

kontakt med ytterligare en lärare som vi sen tidigare visste ville ställa upp som informant i 
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vårt arbete. Vi frågade dem om de ville ställa upp på en intervju samt att vi bestämde en tid 

för intervjun. Vi informerade också lärarna om hur vi skulle genomföra intervjun, vilka som 

skulle lyssna på den inspelade intervjun samt hur vi skulle använda oss av densamma i vårt 

arbete. Vi använde oss av ett utskick (Se bilaga 9.1) som vi skickade till informanterna där vi 

kort förklarade vad arbetet handlade om och vad de som lärare betydde för vår studie. 

 

De personer som ingick i studien var lärare på estetiska program med inriktning musik som 

undervisade i kursen körsång A. Vi tänkte från början låta studien omfatta alla fyra 

obligatoriska karaktärsämnena för estetiska programmet musik, ensemble A, gehörs- och 

musiklära A, instrument/sång och körsång A. När vi gick igenom kursplanerna insåg vi att 

situationen främst förekom i körsång A eftersom de andra kurserna var lättare att 

individanpassa då undervisningen skedde individuellt eller i mindre grupper. Dessutom 

förekom det, som nämnt ovan under 3.2 Kursen körsång A, mål för kursen som kunde leda till 

att undervisningen skulle kunna hamna i värdekonflikt gentemot olika livsåskådningar. 

 

Som strategiskt urval av undersökningspersoner valde vi att inbegripa olika orter för att få ett 

brett perspektiv. Vi avsåg att välja kommuner som vi trodde hade stor kulturell mångfald. 

Studien gjordes därför i fyra olika kommuner i olika delar av landet för att öka studiens 

validitet. 

 

Vårt intervjumaterial begränsades till fyra genomförda intervjuer. Vi trodde att för många 

intervjuer skulle bli svårt att hantera eftersom det skulle bli för mycket information som vi 

hade behövt tolka. Detta påpekade även Trost. (Trost, 1997, s. 110) Vi försökte att fördela 

intervjuerna jämnt över landet. Resultatet blev att vi gjorde två intervjuer i södra respektive 

norra delen av Sverige. 

 

 

4.4 Insamling av data 

 

I tre av de fyra fallen gjorde vi telefonintervjuer då tiden och avståndet gjorde det svårt att få 

till ett fysiskt möte. I det fjärde fallet gjorde vi en intervju på en av läraren utvald plats. 

Läraren fick välja plats för intervjun på grund av att vi som intervjuare ville att hon skulle 

känna sig trygg i intervjusituationen. Vi dokumenterade intervjuerna genom ljudinspelningar 

på MiniDisc. Ljudupptagningarna gjorde det möjligt för oss att kunna lyssna flera gånger om 

och koncentrera oss på intervjupersonens svar istället för på våra eventuella anteckningar 

vilket även Trost pekar på. (Trost, 1997, s. 50) Efter det att intervjuerna var gjorda återstod 

transkribering, sammanställning och jämförelse samt tolkning av svaren. 
 

När vi intervjuade lärarna frågade vi dem först om de hade förstått vad vår studie gick ut på så 

att inga missförstånd skulle uppkomma. Ibland hade även lärarna frågor kring hur materialet 

skulle behandlas och utnyttjas i arbetet. Vi upplyste dem även återigen om att vi kommer att 

använda oss av konfidentiella uppgifter i studien. För att lärarna inte skulle känna sig 

obekväma i sina uttalanden eller dra sig ur intervjun kände vi att vi ville vara tydliga i hur vi 

hanterade uppgifterna och informationen vi fick via intervjuerna. 
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4.5 Analys och tolkning 

 

Vi började med att transkribera våra intervjuer. Eftersom vi transkriberade två intervjuer var 

på var sitt håll var det viktigt att tillvägagångssättet vid utskrifterna av intervjuerna blev 

samma, detta för att underlätta en jämförelse intervjuerna emellan. Detta kunde vi koppla till 

Kvales resonemang om transkribering. (Kvale, 1997, s. 156). Vid en transkribering fanns 

också frågan för HUR vi formulerade språket i intervjun. Antingen kunde vi transkribera till 

skriftspråk eller till talspråk. Transkriberingarna resulterade i fyra utskrivna intervjuer där vi 

hade lyssnat på intervjuerna som var inspelade på MiniDisc och skrivit ner inspelningarna till 

talspråk. Vi valde att transkribera intervjuerna till talspråk eftersom att vi upplevde att det var 

lättare att analysera än skriftspråk samt att vi ville förhindra misstolkning av vad 

informanterna hade sagt. 

 

Att analysera kan beskrivas som att vi plockade russinen ur kakan. När vi analyserade 

utskrifterna av intervjuerna gällde det att strukturera upp texten. Det var väldigt mycket text i 

intervjuerna som vi behövde gå igenom och därför strukturerade vi upp de olika intervjuerna 

för att få en bättre överblick över vilket innehåll som de emellan hade gemensamt. Vi 

använde oss av olika struktureringar när vi på varsitt håll strukturerade intervjuerna. En av oss 

färgmarkerade med samma färg de avsnitt i intervjuerna där innehållet eller svaren 

överensstämde intervjuerna emellan. Den andra gjorde en tabell där frågorna och de olika 

svaren spaltades upp. Denna metod använde sig Widerberg bland annat av i sin 

forskningsstudie. Hon menade att även om det är en grov strukturering så ger den en bra 

överblick av centrala teman vilket vi håller med om. (Widerberg, 2002, s. 140) Även metoden 

där vi markerade textdelar från intervjuerna med samma färg gav en visuell överskådlighet. I 

vår strukturering utnyttjade vi helt enkelt de hjälpmedel som vi hade tillgång till och som vi 

personligen föredrog. Detta nämner även Trost där han bland annat jämför en bilförare med 

en person som lär sig att analysera. Han menar att övning ger färdighet även om det sker inom 

olika områden och med olika medel. (Trost, 1997, s. 112) Våra två olika struktureringar 

kompletterade utan svårigheter varandra i och med att båda var lättöverskådliga i sitt 

utförande. 

 

Efter denna strukturering komponerade vi ihop alla de delar vi hade valt ut och strukturerade 

dessa till ett mer sammanhängande och mer lättöverskådligt dokument. Vi valde att redovisa 

våra intervjuer enligt en narrativ metod och därefter tolkade vi intervjun. Att strukturera upp 

intervjuer enligt en narrativ metod innebar att vi vävde ihop de olika upplevelserna som 

lärarna sa att de hade varit med om och hur de hade agerat. Vi fick då en text med ett mer 

sammanhängande innehåll. Detta ledde till att vi i den enhetliga texten kunde finna 

gemensamma nämnare i de olika lärarnas utsagor angående deras agerande vid 

värdekonflikten. 

 

Vi använde en hermeneutisk tolkning när vi tolkade intervjuerna. Ordet hermeneutik betyder 

vetenskapen om texttolkning. Kvale beskrev denna tolkning som att vi först 

uppmärksammade de intervjutexter som skulle tolkas och därefter la vi fram en process där 

intervjutexterna tolkades. Detta upplevde vi som att vi förde ett samtal med våra 

intervjutexter i vår tolkning vilket även överensstämmer med vad Kvale säger. (Kvale, 1997, 

s. 49) När vi läste intervjutexterna märkte vi att vi kunde ställa frågor som fördjupade och 

vidareutvecklade våra tankegångar vilket låg till grund för vår tolkning. 
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4.6 Etik 

 

Det var viktigt att tänka på etiska konsekvenser som kunde uppkomma i och med 

undersökningen. Kvale nämnde att det fanns sju forskningsstadier som vi gick igenom när vi 

gjorde vår studie: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. Ur en etisk synpunkt så följde även de etiska frågorna med i alla dessa stadier. 

De etiska frågorna avgränsades inte till ett visst stadie utan de följde med i hela 

forskningsprocessen. I till exempel planeringen kunde det etiska problemet vara att få till 

stånd ett samtycke från intervjupersonerna att de ville delta i undersökningen. (Kvale, 1997, s. 

105) Vi ville på inget sätt försvåra det vardagliga livet för intervjupersonen efter att intervjun 

var gjord och studien publicerad. Därför hade vi informerat intervjupersonerna att vi 

värderade konfidentialiteten högt och att vi inte lämnade ut någon information i studien som 

kunde spåras till just den personen eller personens arbetsplats. Intervjupersonernas deltagande 

var frivilligt och de kunde när som helst dra sig ur. Det fanns etiska svårigheter vad gällde att 

ge för mycket eller för litet information om undersökningen och dess intervjufrågor. 

Vi ville inte att intervjupersonernas svar under intervjun skulle kunna färgas av andras åsikter 

och därför valde vi att ge ut den mängd information som vi kände var nödvändig för att 

intervjupersonerna skulle kunna bilda sig en uppfattning om intervjuns innehåll och upplägg. 

Vi såg att även Kvale hade resonerat på samma sätt. (Kvale, 1997, s. 107) 

Även i den följande processen, från stegen intervjun till rapportering, var vi tvungna att tänka 

på att konfidentialiteten måste bevaras. Det var därför viktigt att noga planera vilken 

information från intervjuerna vi valde att använda oss av i arbetet samt hur vi presenterade 

informationen utan att kränka de intervjuade lärarnas integritet. 
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5 Resultat 
 

 

Samtliga intervjuade var utbildade musiklärare vid musikhögskolor i Sverige som 

undervisade i kursen körsång A. De har varit verksamma som lärare i 16, 21, 25 respektive 29 

år. På sina nuvarande arbetsplatser har de varit 12, 15, 19 respektive 21 år. Två av dem var 

verksamma vid skolor i södra Sverige och de andra två i norra delen av landet. 

 

  

5.1 Redovisning av intervjuerna 

 

5.1.1 Lärarnas upplevelse av värdekonflikter mellan undervisning och elevers livsåskådning. 

Bland de intervjuade sades det att värdekonflikter mellan elever och undervisningen i körsång 

A förekom men att det inte var vanligt. För någon hade det gått tre år sedan senast och en 

annan hade överhuvudtaget inte stött på situationen, förutom att hon hade behövt försvara sina 

val av vilka genre som skulle behandlas i kursen. Vidare uppgav lärarna att ordet konflikt var 

starkt laddat. 

 

 

5.1.2 Hur värdekonflikten såg ut. 

De värdekonflikter som intervjupersonerna beskrev uppkom framförallt vid lucia och jul då 

elever, främst tjejer, uppgav att de inte kunde delta då detta stred mot deras livsåskådning. De 

livsåskådningar, i vid betydelse, som kom till uttryck hos eleverna var Jehovas vittnen och 

ateistiska uttalande som ”ja tror inte på Gud!”. Det var även elever som ansåg att 

trosuppfattningar inte hörde hemma i skolan och elever som av någon anledning inte ansåg 

sig kunna sjunga den för tillfället aktuella texten. När dessa värdekonflikter uppstod ansåg sig 

eleverna inte kunna delta vid repetitionerna och/eller konserttillfällena. En lärare tog upp ett 

exempel från körsång A där eleven kort innan ett luciaspel sa att ”Ja kan inte fira lucia för att 

äm inom min församling så lyfter vi aldrig upp några helgon ä utan alla e lika inför Gud”. 

Eleven ville därmed backa ur undervisningen kring luciaspelet. 

 

 

5.1.3 Lärarnas hanterande av situationen och grunden för agerandet. 

Lärarna hanterade situationerna på olika sätt för att finna individuella lösningar inom ramen 

för gruppundervisningen. Ett tillvägagångssätt när en elev inte kunde vara med på lucia- eller 

julrepetitionerna var att eleven själv fick göra ett arrangemang av en egen sång för kör. 

Arrangemanget sjöngs sedan i kören. En annan variant av lösning som förekom var att eleven 

fick delta under körrepetitionerna men inte behövde sjunga under konserter utan satt istället 

och lyssnade. I vissa fall var det läraren som tog initiativ för att förebygga värdekonflikter 

genom att hon i förväg frågade eleverna om det var okej att sjunga den aktuella texten. Det 

kunde till exempel vara förekomsten av ord som ”förbannad” då ord av den typen av vissa 

individer kunde upplevas som stötande. En lärare beskrev att hon själv hade svårt att sjunga 

vissa starka ord som exempelvis svordomar.  Andra sätt att förebygga värdekonflikter var att 

föra en dialog med eleven där läraren försökte avdramatisera textens innebörd genom att be 

eleven lägga orden åt sidan och sjunga sången som vilken sång som helst. Läraren lyfte också 

fram att eleverna emellan förde en dialog om vad de ville sjunga. Om en grupp elever inte 

ville sjunga en sång kunde den bli övertalad av en annan grupp elever att ändå sjunga sången, 

det handlade om att ge och ta. Det kunde också handla om sommarpsalmer där eleverna ville 

plocka bort verser som handlade om Gud, till exempel tredje versen i ”En vänlig grönskas 

rika dräkt”. Vidare hänvisade lärarna till att de på olika sätt använde sig av dialog vid 
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värdekonflikter. Det var främst dialog mellan läraren och eleven. Det kunde också vara i ett 

samtal där eleven, läraren, övriga lärare från arbetslaget vars undervisning berördes, föräldrar 

och rektor deltog. Det lärarna ville få ut av denna dialog var att få ta del av elevens syn på 

situationen och tillsammans med eleven och övriga berörda parter göra upp en plan för hur de 

skulle lösa de situationer som kunde uppkomma vid de tillfällen där elevens livsåskådning 

kunde hamna i värdekonflikt med undervisningen. Denna dialog visade sig i ett fall vara 

väldigt viktig då det kom fram att eleven var rädd att hans/hennes livsåskådning skulle krocka 

så pass mycket med kursernas innehåll att han/hon inte skulle kunna gå den aktuella 

utbildningen. Av denna anledning ansåg den berörda läraren att det var viktigt att hon fick 

reda på om eleven själv ansåg att han/hon skulle hamna i värdekonflikt med undervisningen. 

Detta för att tillsammans med eleven kunna finna lösningar i tid. Lärarna lät även eleverna 

komma med egna förslag på lösningar. 

 

Lärarna påpekade att de varken ville eller kunde tvinga eleverna att sjunga texter där de 

värderingar som kom till uttryck inte delades av eleverna. Detta av respekt för elevernas 

livsåskådning, men lärarna ville i vilket fall föra en dialog. De ville inte tvinga eleverna till 

närvaro i körundervisningen under jul- och luciaperioden av respekt för eleven och elevens 

värderingar. Lärarna sa att de har stor respekt för elever som hade starka och uttalade religiösa 

övertygelser där eleven aktivt hade tagit ställning. Enligt lärarna ville de föra en dialog med 

eleven innan de beslutade om hur de skulle agera i värdekonflikten. 

 

 

5.1.4 Hur lärarna skulle agera idag. 

Lärarna uppgav att de inte skulle agera annorlunda vid en värdekonflikt idag förutom att om 

eleven på ett provokativt sätt motsatte sig att delta i undervisningen skulle de koppla in 

rektorer för att förankra sitt handlande högre upp i organisationen. De menade också att om 

värdekonflikten skulle uppstå i flera kurser skulle också berörda lärare involveras i 

diskussionen. 

 

 

5.1.5 Lärarnas agerande om de ännu inte har upplevt någon värdekonflikt. 

Den lärare som inte hade upplevt någon konflikt ansåg att det var lättare att sjunga om något 

man inte håller med om än att prata om det. Detta illustrerade hon med att enligt henne har en 

person som inte tycker om svarta svårare att prata om Sydafrika än att sjunga Sydafrikanska 

sånger. Att sjunga skulle enligt henne ge en större förståelse för andra människor av annat 

ursprung, musiken bygger broar. 

 

 

5.1.6 Lärarnas användande av styrdokumenten vid värdekonflikter. 

Några lärare sa att de inte hade behövt använda styrdokumenten i den bemärkelsen att de inte 

hade behövt visa dem för eleverna. Någon angav att hon själv tittade i styrdokumenten men 

att hon också behövde uppdatera sig. En lärare sa angående styrdokumenten att vi ska 

respektera tro och att det låg naturligt i hennes person. De talade också om att man som lärare 

måste möta eleven utifrån hans/hennes förutsättningar och erfarenheter. En lärare visste inte 

om det stod precis så i styrdokumenten men kände att det fanns stöd för hennes uppfattning. 

De påpekade också att det i kursplanen inte stod att man måste sjunga en viss repertoar som 

exempelvis lucia- och julsånger. Men de pekade på att det var tradition på skolorna där de var 

verksamma och att skolan hade förväntningar på att lucia som tradition levde vidare. En lärare 

uttryckte här att hon upplevde att det kunde bli ett svårt val mellan elevens rätt till att delta i 

gruppen och skolans förväntningar på traditionen lucia. Lärarna menade också att eftersom 
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det inte fanns något krav i kursplanen på repertoaren så fanns det större möjlighet att hitta 

vägar tillsammans med eleven som ändå stämde överens med kursplanen. 

 

 

5.1.7 Lärarnas upplevelser av riktlinjerna för hur man bör agera vid en värdekonflikt. 

När vi frågade lärarna hur de tyckte att riktlinjerna för hur man bör agera vid en värdekonflikt 

var utformade sa de flesta att de inte har stött på några och att de inte visste om det fanns 

några riktlinjer. En lärare sa dock att riktlinjerna var tydliga och pekade då på det 

demokratiska budskapet och åsiktsfriheten. Vidare nämndes det att läraren ska kunna möta 

alla elever. 

 

 

5.2 Analys av intervjuerna 

 

Läraren som pratade om att hon ibland behövde försvara sina val av genre i kursen talade inte 

om vilka genrer det handlade om vilket gör att vi till exempel inte fick veta om det var sånger 

med sakralt innehåll. Vi fick heller inte veta om elevens motstånd till genren berodde på 

elevens livsåskådning. Att denna information inte var tydlig kan bero på att den intervjuade 

läraren inte förstod vad vi menade med vår fråga. Vi ställde heller ingen följdfråga av respekt 

för hennes svar. 

 

Lärarna uppgav att de kände att ordet värdekonflikt var starkt laddat. Detta tror vi kan bero på 

att lärarna upplevde att ämnet var känsligt vilket vi bland annat noterade när en av lärarna bad 

att få stänga dörren innan vi fortsatte prata om värdekonflikter där Jehovas vittnen berördes. 

Andra faktorer till att ämnet upplevdes som känsligt kan vara samhällets syn på 

värdekonflikter mellan livsåskådningar. Här kan det ha funnits en rädsla för ”kulturkrockar” 

som ibland synliggörs i media. Med samhällets syn kommer också skolans ansvar in i bilden, 

vilket förvaltas av lärarna. Det är lärarnas konkreta handlande som blir synligt för samhället, 

där föräldrar och andra anhöriga till eleverna ingår. Att det är just lärarnas handlande som är 

synligt och inte skolan som organisation kan bero på att lärarnas agerande är mer konkret än 

rektors, i alla fall fram tills rektor blir inkopplad i enskilda fall. 

 

Vi funderade också på om lärarnas osäkerhet inför ämnet kan bero på att lärarna inte var 

riktigt klara över definitionerna värdekonflikt och livsåskådning. Vidare kan detta ha medfört 

att de kanske inte uppgav alla konflikter de har varit med om vilket i sin tur kan resultera i att 

vi inte har fått fram alla för oss relevanta svar. När de beskrev händelserna kunde vi som 

intervjuare notera att det fanns en osäkerhet inför vad de skulle säga då de vid flera tillfällen 

tvekade, sa ofullständiga ord och bytte spår på sina svar mitt i meningar. 

 

När lärarna berättade om de värdekonflikter som hade uppstått märkte vi att lärarna i vissa fall 

var tydliga och berättade sakligt om själva händelsen. Men i andra fall ”tassade” de kring 

ämnet vilket vi upplevde som en rädsla för att säga för mycket, säga fel eller att det de sa 

skulle kunna misstolkas. Även här kan de faktorer som nämnts ovan i kapitlet spela roll. Men 

vid beskrivandet av de lösningar lärarna hade använt sig av var lärarna tydliga. Vi tolkade 

detta som att de kände sig säkra på att de hade agerat rätt och att lösningarna hade gjort alla 

parter tillfreds, i alla fall som lärarna själva upplevde det. 

 

Lärarnas användning av dialog mellan lärare, elev, föräldrar, kollegor och rektor tolkade vi 

som att de brydde sig om och var engagerade i varje enskilt fall. De ville hitta praktiska 

lösningar för att eleven skulle kunna delta och få betyg i kursen. Lärarna engagerade eleven i 
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frågan genom att låta eleven ge sin synpunkt på situationen. Vidare ville lärarna att eleverna 

skulle motivera sina ståndpunkter vilket visade på att lärarna inte godtog vilka anledningar 

som helst till att eleverna inte deltog i körundervisningen. Det talades dock inte om vilka 

åsikter som var legitima respektive icke legitima förutom att lärarna hade stor respekt för de 

elever som hade starka och uttalade livsåskådningar. Enligt oss skulle detta kunna vara att en 

elev till exempel skulle ha sagt ”jag är muslim”. Till detta skall också tilläggas att lärarna inte 

kan tvinga eleverna till närvaro i kursen eftersom gymnasiet är en frivillig skolform, men vid 

för stor frånvaro kan eleverna få svårt att få ut betyg och gymnasiepoäng. 

 

När lärarna pratade om huruvida de skulle agera annorlunda i dagsläget uppgavs det bara vara 

utifall att elevens bemötande skulle vara provokativt. Detta tolkade vi som att lärarna var 

säkra i sitt agerande men att de vid behov kunde tänka sig att ta hjälp av fler åsikter för att 

komma fram till lösningar. De skulle då vända sig högre upp i organisationen vilket vi tolkade 

som att de ansåg sig kunna söka stöd hos överordnade om det skulle behövas. Detta kan också 

bero på att rektor är ytterst ansvarig för skolan och dess utbildning. 

 

Exemplet där läraren tog upp Sydafrika tyckte vi var svårtolkat i sin beskrivning då läraren 

inte var tydlig vid uttalandet. Hon bytte dessutom spår mitt i meningen vilket tyder på 

osäkerhet. Hon ansåg att det var lättare att sjunga om något man inte håller med om än att 

prata om det. Vi tolkade detta uttalande som att hon ville komma fram till att musik kan 

utgöra fler vägar till förståelse än den vanliga muntliga konversationen. 

 

Vi fann en osäkerhet i hur lärarna sa sig använda sig av styrdokumenten. Detta då några sa att 

de inte har behövt använda styrdokumenten i den bemärkelsen att de inte har behövt visa dem 

för eleverna. När vi ställde frågan var vår utgångspunkt att styrdokumenten används vid 

planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, inte som bevis för eleverna. Den 

osäkerhet vi upplevde hos lärarna kan just bero på att vi själva hade en för oss tydlig 

utgångspunkt i frågan. Däremot fann vi att lärarna hade en tydlig utgångspunkt i 

styrdokumenten i sin undervisning. Det tydliggjordes bland annat genom att läraren sa att 

lärare ska respektera tro och att det låg naturligt i hennes person. En lärare talade också om att 

lärare måste möta eleven utifrån hans/hennes förutsättningar och erfarenheter. Här visste inte 

läraren om det stod precis så i styrdokumenten men kände att det fanns stöd för hennes 

uppfattning. Vi håller med om detta då det i läroplanen för de frivilliga skolformerna står att 

”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.” (Skolverket, 

2006, s. 4). Utifrån detta menar vi att lärarna har en tydlig utgångspunkt i styrdokumenten. 

 

Vid frågan om riktlinjerna vid en värdekonflikt möttes vi av en osäkerhet för vad som var 

riktlinjer och om det överhuvudtaget fanns några. Detta har vi stor förståelse för då vi, som 

tidigare har nämnts under rubriken 3.3 förankring i styrdokumenten, såg att styrdokumenten 

är motsägelsefulla i sin utformning. 

 

 

5.3 Sammanfattning 

 

De intervjuade lärarna upplevde att ordet värdekonflikt var starkt laddat och visade på olika 

sätt att ämnet var känsligt. Faktorer till denna upplevelse kan enligt oss bero på lärarnas 

upplevelse av, inställning till och erfarenheter av ”kulturkrockar” där också samhällets syn 

påverkar lärarnas inställning. De situationer där värdekonflikter uppkom var enligt lärarna 

främst runt lucia, jul och i de fall där eleverna inte ansåg att trosuppfattningar hörde hemma i 

skolan. Då det uppstod värdekonflikter valde lärarna att använda sig av dialog mellan lärare, 
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elev, föräldrar och i vissa fall även andra berörda lärare och rektor för att tillsammans komma 

fram till en lösning utefter elevens behov. Det kunde bland annat handla om att eleven fick 

göra ett arrangemang av en egen sång för kör istället för att delta i körundervisningen. Elever 

kunde i andra fall delta under körrepetitionerna men inte vid konserter. Lärarna använde sig 

också av förebyggande metoder som att avdramatisera textens innehåll. De gjorde också 

kompromisser i form av att utesluta tredje versen i ”En vänlig grönskas rika dräkt” där ordet 

Gud finns med. Lärarna pekade på vikten av att respektera elevens livsåskådning, främst om 

övertygelsen var starkt uttalad hos eleven. Lärarna uttryckte att de skulle hantera en eventuellt 

framtida situation på samma sätt som de hittills hade agerat vid tidigare värdekonflikter 

förutom om eleven skulle motsätta sig undervisningen på ett provokativt sätt. I så fall skulle 

lärarna koppla in och söka stöd hos rektorer eller andra lärarkollegor. Lärare som inte hade 

upplevt någon konflikt ansåg att det var lättare att sjunga om något man inte håller med om än 

att prata om det. När lärarna berättade om hur de hade hanterat värdekonflikter som hade 

uppstått var de tydliga i sina svar. Angående lärarnas användande av styrdokumenten fanns 

det en osäkerhet i hur de skulle användas men lärarna visade på olika sätt att de hade gott stöd 

i dem bland annat genom att prata om vikten av dialog och respekt samt hänsyn till elevens 

förutsättningar och erfarenheter. Lärarna sa att de inte hade stött på några riktlinjer och visste 

heller inte om det fanns några. I lärarnas svar fann vi att de på olika sätt använde sig av 

förebyggande metoder i sin undervisning. Denna förebyggande undervisning kan enligt oss 

härföras till lärarnas osäkerhet kring styrdokumenten. Ett ytterligare tecken på detta är deras 

tanke om att koppla in rektor eller kollegor vid eventuell värdekonflikt där eleven agerar 

provokativt. Andra faktorer som kan ligga till grund för den förebyggande undervisningen är 

samhällets syn på ”kulturkrockar” och medvetenhet om den tidsbrist som lärrens jobbar under 

vilket tydliggörs då lärare uttrycker att de i tid vill veta om en elev hamnar i värdekonflikt 

med undervisningen eller ej.  
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6 Diskussion 
 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Vårt syfte med studien var att skapa förståelse för hur lärare på gymnasiets estetiska program 

hanterar de situationer som kan uppkomma när elevers livsåskådning hamnar i värdekonflikt 

med undervisningen i karaktärsämnet körsång A. För att närmare kunna studera vårt syfte 

använde vi oss av frågorna Hur ser lärare på sitt agerande när musikundervisningen hamnar 

i värdekonflikt med elevers livsåskådning? Och Hur är det sätt lärarna agerar på, och anser 

att de bör agera på, förenligt med läroplan och styrdokument? 

 

Vi anser att vår undersökning svarar väl mot vårt syfte och dess forskningsfrågor. Vi har 

dessutom stött på fler frågor inom ämnet under arbetets gång som vi gärna ser bör ingå i 

fortsatt forskning på området. 

 

Under våra intervjuer har vi fått en bild av hur lärarna agerar vid värdekonflikter. Vi ser också 

ett mönster i hur de agerade för att förebygga värdekonflikter genom att bland annat använda 

sig av avdramatisering av sångernas textinnehåll. Annat som tyder på att lärarna agerade för 

att förebygga var att de själva tog initiativ till att fråga eleverna om det kändes okej att sjunga 

starka ord. Lärarna använde sig även av kompromisser där de sa att det är att ge och ta. Bland 

annat kunde de utesluta tredje versen i ”En vänlig grönskas rika dräkt” där ordet Gud 

förekommer. Lärarna lät också eleverna själva föra en dialog sinsemellan om vad som skulle 

sjungas. Vidare sa lärarna att de såg fördelar med att i tid få reda på om elever ansåg sig 

hamna i värdekonflikt med körundervisningen. Även detta kan vi tolka som ett tecken på att 

de vill förebygga värdekonflikter alternativt kunna förbereda undervisningen genom att 

planera den i god tid. Här funderar vi även på om oviljan till att tvinga eleverna att delta i 

undervisningen är ett sätt att förebygga alternativt undvika värdekonflikter. Vidare funderar vi 

på om lärarnas vilja att förebygga värdekonflikter kan bero på den upplevelse vi fick 

angående lärarnas åsikt om att ordet värdekonflikt ansågs vara starkt laddat och deras tvekan 

som av oss tolkades som att ämnet upplevdes vara av känslig natur. Kan denna känslighet i 

sin tur bero på samhällets värderingar kring ”kulturkrockar”? Här spekulerar vi om 

förebyggandet även kan bero på tidsbrist för att hinna anpassa undervisningen. Vi får en 

känsla av att lärarnas förebyggande agerande var ett sätt att försöka undfly konflikter, kan 

detta i så fall beror på en rädsla? Vad beror den rädslan på? Är det en oro över att agera fel? 

Rädsla att stöta sig med det okända? Eller en rädsla för att inte ha tid för anpassning? Är 

rädslan för konflikt förknippad med samhällets reaktioner? Och kan detta i sin tur i längden 

bilda en ond cirkel? Det kan också vara så att det finns en stark laddning i samhället mot att 

prata om livsåskådningar i en konfliktrelaterad situation. Detta kan av de individer eller 

grupper som innefattas av de livsåskådningar som diskuteras uppfattas som att 

livsåskådningen ses som något negativt. Vilket i sin tur kan resultera i en känsla av 

utanförskap vilket vi kan koppla till ”vi- och dom”-känslan som Spowe tar upp. (Spowe, 

2003, s. 14) 

 

Det intressanta här är att samtidigt som vi upplever det ovan nämnda fick vi under 

intervjuerna en känsla av att lärarna var säkra på att de hade agerat rätt. Kan detta bero på att 

det är lättare att blicka bakåt än framåt? Kan det vidare bero på att lärarna har lättare för att 

lyfta fram lyckade lösningar? Fanns det negativa aspekter som aldrig kom fram vid 

intervjuerna? Vi vet av egen erfarenhet att om auktoritet ifrågasätts lyfts goda aspekter fram 

medan negativa undanhålls. 
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När lärarna uppgav att de inte skulle agera annorlunda vid en värdekonflikt upplevde vi en 

säkerhet i deras svar. Men är de säkra om vi tittar på den osäkerhet vi kände angående deras 

inställning till ordet värdekonflikt? Kan denna osäkerhet bero på motsägelsefullheten som vi 

funnit i styrdokumenten och kan det i sin tur påverka lärarnas inställning till viljan att 

använda sig av förebyggande undervisning? Dessutom sa lärarna att om det skulle förekomma 

att eleven på ett provokativt sätt motsatte sig att delta i undervisningen skulle lärarna förankra 

sitt handlande högre upp i organisationen. Och om värdekonflikten skulle uppstå i flera kurser 

skulle också fler berörda lärare involveras i diskussionen. Här funderar vi på om det är för att 

söka lösningar genom diskussion med andra inom fältet eller ett sätt att säkerhetsställa om 

deras agerande är riktigt. 

 

Lärarna angav att de ansåg att det demokratiska budskapet var tydligt i styrdokumenten och 

att de använde sig av dialog med eleven för att komma fram till en lösning. Genom att gå 

demokratiskt tillväga minskar lärarna risken att förbise olika individers åsikter samt olika 

förslag på lösningar. Här vill vi dock påminna om att eleven står i beroendeställning till 

läraren vilket innebär att läraren äger större kunskapskapital och auktoritet inom skolans fält 

och därmed mer makt. Detta gör att eleven mycket väl kan tänkas akta sig för att yttra hela sin 

åsikt av oro för repressalie i form av bland annat sänkt betyg om värdekonflikten riskerar att 

resultera i att eleven inte kan delta i undervisningen. Bergem anger dessutom att ett 

maktmissbruk från lärarens sida, medvetet som omedvetet, kan resultera i att ”elevernas 

mognad och utveckling till självständiga individer snarare hämmas än befrämjas.” (Bergem, 

2000, s. 13) Det kan från elevens sida också förekomma en oro för att drabbas av utanförskap 

då han/hon inte kan delta i gruppundervisningen vilket skulle kunna förminska hans/hennes 

sociala kapital. Här vill vi också peka på Spowes syn om att det är viktigt att läraren agerar så 

att inte eleven får en ”vi- och dom”-känsla det vill säga att eleven känner sig utanför gruppen. 

(Spowe, 2003, s. 14) Att gemenskapen är viktig kan vi även koppla till det Scheid säger om 

att det finns kulturella teman i musiken som stärker känslan av gemenskap samt att den ger 

uttryck åt individens identitet (Scheid, 2009, s. 23). 

 

Angående användandet av dialog angav lärarna att de i vissa fall även involverade 

föräldrarna. De angav inte varför men vi spekulerar i om det har att göra med en vilja att öka 

föräldrarnas förståelse för skolans värld. Här vill vi påminna om Bourdieus teori om att 

föräldrarnas syn på kunskap och skolan har betydelse för elevens habitus. Anser föräldrarna 

att kunskap är viktigt försöker de ofta få sina barn att söka sig till en högre utbildning. Är det 

tvärtom så att föräldrarna har dåliga erfarenheter från skolan så avspeglas även detta i elevens 

syn på skolan. Här skall också tilläggas att föräldrarnas syn på skolan också skapar 

förväntningar på densamma. Enligt Bergem (2000) förväntar sig föräldrarna att skolan ska 

skapa trygghet, främja elevens personliga utveckling och förmedla kunskaper och färdigheter. 

(Bergem, 2000, s. 95) Vidare skall här tilläggas att föräldrarnas syn på ”rätt” kunskap och 

sanning skiljer från hem till hem vilket kan försvåra förhållandet till skolan, till exempel vad 

som ligger bakom världens skapelse. Genom att involvera hemmet i skolans arbete skapas 

förståelse fälten emellan genom den insyn föräldrarna därmed får i undervisningen. 

 

Vidare angav lärarna att de lät eleverna komma med egna förslag på lösningar vilket förutom 

dialog tyder på att de handlar utifrån demokratiska värderingar vilket stämmer överens med 

skolans värdegrund (Skolverket, 2006). 

 

Vi undrar om lärarna värderar olika livsåskådningar på olika sätt. Är det till exempel mer 

legitimt att inte delta i undervisningen på grund av att eleven är muslim än om han/hon är 

satanist? Tar lärarna en diskussion med exempelvis satanister eller ateister? Om de inte gör 
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det, vad ligger då till grund för vilka åsikter som enligt lärarna är värda att diskutera? Finns 

det vidare livsåskådningar som egentligen hamnar i värdekonflikt med undervisningen men 

som inte kommer till tals? Hur skulle lärarna hantera en värdekonflikt med en för dem 

främmande livsåskådning? Skulle de söka kunskap för att sätta sig in i elevens åsikt och på så 

sätt skapa förståelse vilket skulle kunna leda till respekt inför elevens ställningstagande? 

 

Att lärarna inte vill tvinga eleverna att delta i undervisningen av respekt för elevernas 

livsåskådning har som vi tidigare nämnt stöd i läroplanen där det bland annat står att ”skolan 

är en social och kulturell mötesplats”. (Skolverket 94, 2006, s. 3) Det står också att ingen 

elev får diskrimineras på grund av sin religion. Lärarna pekade på det demokratiska budskapet 

och åsiktsfriheten. Vidare nämndes det att läraren ska kunna möta alla elever. 

 

Det står också att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning men vidare visas det på att: 

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. (Skolverket, 2006, s. 4) 

 

Detta håller vi med om. Att få en likvärdig och rättvis utbildning handlar inte om att den ska 

vara utformad på samma sätt för alla utan det innebär att läraren ska utgå från varje elevs 

förutsättningar vilket också återges i läroplanen. (Skolverket, 2006) Detta angav även de 

intervjuade lärarna. 

 

Lärarna försökte så långt det var möjligt att finna lösningar för att eleven skulle kunna delta i 

undervisningen. De hade också en stor respekt inför elevernas livsåskådning vilket stämmer 

väl överens med läroplanen. Varför hade de då denna respekt? Varför sa de inte att ”nu är vi i 

skolan och här deltar alla”? Här kan vi hänvisa till Fjellströms syn på värdegrunden som 

töjbar (Fjellström, 2004, s. 61). När vi har lyssnat på de intervjuade lärarna har vi fått en bild 

av att de in i det längsta ville göra undervisningen tillgänglig för alla. Lärarna handlade 

utifrån vad som kunde främja elevernas lärande trots att eleverna inte kunde delta i 

körundervisningen och försökte då hitta lösningar. Dessa lösningar kommer till stånd genom 

dialog med eleven och de andra berörda aktörerna. 

 

Lärarna pratade om att eftersom det inte finns några givna svar på vad som ska ingå 

repertoarmässigt i kursen så finns det olika vägar att gå för att nå målen. Att använda olika 

vägar för att uppnå målen återfinns också i läroplanen (Skolverket, 2006). Vi känner att 

lärarna har en vilja att kunna inkludera alla elever i undervisningen men att det svårt när 

värdekonflikter uppstår. Lärarna hamnar i ett etiskt dilemma där en elev inte kan delta i ett för 

övriga elever viktigt projekt som bygger på traditioner. Här ska läraren bemöta förväntningar 

från rektor, kollegor, skolan, övriga elever och deras förväntningar. Samtidigt har läraren själv 

en vilja att finna lösningar utifrån förväntningar från den drabbade eleven och hans/hennes 

föräldrar. Förutom Fjellström så tar även Bergem upp denna aspekt (Bergem, 2000, s. 95-96) 

Här finns också föräldrarnas syn på vad som bör ingå i skolan baserat på deras egna 

erfarenheter från deras skoltid och habitus. De individuella lösningarna resulterade på grund 

av övriga aktörers förväntningar, som skolan, kollegor, övriga elever och deras föräldrar, i att 

eleven inte inkluderades i undervisningen utan fick andra körrelaterade uppgifter. Hur skulle 

det se ut om skolan inte fick sitt luciatåg? Men det innebär för den delen inte att läraren 

exkluderar eleven. 
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Flera lärare angav att de avdramatiserade sångtextens innebörd genom att låta eleven sjunga 

texten som vilken som. Vi undrar här om detta inte påverkar det musikaliska uttrycket då 

inlevelse bygger på att den som sjunger är införstådd med vad sången handlar om. 

Dessutom undrar vi om lärarens inställning till att ”Det är bara musik” kan påverka elevernas 

inställning till att sjunga sånger vars texter de inte kan stå för? Och i så fall hur? Tar 

avdramatiseringen bort problemet? Nej, vi tror inte att problemet försvinner med detta val av 

agerande men det blir mindre synligt på skolans fält. När eleven sedan kommer hem där en 

annan syn på livsåskådning råder undrar vi vad som händer. Eleven kan då känna att han/hon 

har gjort fel som sjungit något som inte stämmer överens med hans/hennes livsåskådning. 

Kanske kan eleven känna att han/hon har gjort sig skyldig till ett brott mot sin egen 

livsåskådning. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

6.2.1 Informanter 

Vid planeringen av vår undersökning eftersträvade vi att ha en jämn könsfördelning bland 

informanterna. Det visade sig svårt då det på alla för studien utvalda skolor var kvinnor som 

undervisade i kursen körsång A. Här kunde vi mer aktivt ha kollat upp vem som undervisade i 

kursen vid de olika skolorna innan vi hörde av oss till lärarna. Vi fokuserade istället på 

orternas läge och storlek. Ett problem vid val av lärare var dels att kontakt- och telefonlistor 

inte alltid var uppdaterade på de olika skolornas hemsidor och att det inte i alla fall angavs 

vilka kurser lärarna undervisade i. Att vi inte lyckades få till någon intervju med manliga 

lärare kan påverka slutresultatet då vi inte har kunnat visa om det finns genusskillnader. Av 

den anledningen skulle studien ha berikats av fler intervjuer. Detta gäller även den spridning 

över landet som vi har försökt uppnå. Vi hade behövt göra intervjuer även i mellersta Sverige 

för att öka spridningen. Av de tillfrågade var det bara en som avstod på grund av att han/hon 

ansåg sig ha tidsbrist vilket resulterade i att vi tillfrågade en annan skola än den vi från början 

hade i åtanke. Detta tror vi inte påverkar resultatet nämnvärt då de båda skolorna var belägna i 

samma del av Sverige. Det gensvar vi har fått från informanterna är förutom att de har velat 

ställa upp i undersökningen att de även har varit intresserade av studien och har sagt att de vill 

ta del av resultatet, vilket vi självklart uppskattar. Informanternas intresse för studiens 

innehåll kan ha påverkat deras inställning till att ställa upp vid intervjuerna. 

 

Vi avsåg från början att både göra intervjuer och enkäter. Kombinationen personliga 

intervjuer och enkäter är enligt Trost vanlig då man tror att undersökningspersonerna har svårt 

att svara sanningsenligt då ämnet kan vara av känslig natur (Trost, 2007, s. 10). Dessutom 

ville vi att vår studie skulle omfatta fler lärare än de intervjuade. Vi var tvungna att välja bort 

enkätundersökningen på grund av att den arbetsbelastning det skulle medföra inte skulle stå i 

proportion till vår tillgång på tid. Det är mycket möjligt att studien hade fått ett annat utfall 

vid en enkät på grund av vår upplevelse av att lärarnas inställning till ämnet var känslig. Vid 

en enkät hade de kunnat känna sig mer anonyma vilket hade kunnat generera andra svar, 

möjligtvis mer sanningsenliga. 

 

 

6.2.2 Telefonintervjuer 

Man brukar tala om teknikens under och vi kan på många sätt hålla med. Det är väldigt 

givande att kunna göra intervjuer över telefon då det har minskat resetid och kostnader vid 

intervjuer med informanter som befinner sig på orter långt bort. Med teknikens hjälp har vi 

också kunnat spela in intervjuerna vilket har gjort att vi har kunnat lyssna igenom dem gång 
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på gång för att kunna få ut så mycket som möjligt av svaren. Nu är det ju tyvärr inte så att 

tekniken alltid fungerar vilket blev tydligt under en telefonintervju där det blev rundgång i 

konferenstelefonen vi använde oss av. Intervjun som gjordes vid detta tillfälle blev därför svår 

att göra och mycket svår att transkribera. Eftersom alla ljud tas upp vid inspelning med 

MiniDisc så kom även detta med. En annan sak som är negativ med telefonintervjuer är att vi 

har gått miste om informanternas kroppsspråk. Genom kroppsspråket hade vi kunnat få ut mer 

av intervjuerna genom att det hade varit lättare att tolka intervjupersonernas inställning till 

vad de sa. Anna kände efter den första intervjun att hon inför den andra behövde ändra sitt 

språk vad det gäller ord som mm, äm, eh och utesluta dem. Hon såg också till att göra längre 

pauser så att intervjupersonen hann säga klart allt hon ville ha sagt innan nästa fråga ställdes. 

Detta underlättade också transkriberingen avsevärt. Även Martina tog del av dessa 

erfarenheter inför sina intervjuer. Annat vi i efterhand känner att vi kunde ha gjort annorlunda 

är att våga ställa följdfrågor för att få mer uttömmande svar samt undvika missförstånd. 

 

 

6.2.3 Bearbetning av data 

När intervjuerna var gjorda transkriberade vi dem vilket innebar att de renskrevs ordagrant 

efter ljudupptagningarna. Vi valde här att använda oss av talspråk för att inte av oss själva 

ändra ordens innebörd. För att dessutom kunna tolka intervjupersonernas inställning till det 

som sagts skrev vi även ut ord som eh, äm, mm, skratt och så vidare. Att transkribera tog tid, 

framförallt när personerna talade samtidigt, avbröt varandra, sa halva ord, upprepade ord 

under tankegång och när det förekom störande bakgrundsljud. Litteraturstudierna gav oss 

infallsvinklar där vi tillgodogjort oss olika teorier om hur vårt syfte kan fungera både i teorin 

och i praktiken. Här känner vi att vi hade kunnat läsa fler artiklar och annan vetenskaplig 

litteratur för att kunna hitta resonemang och teorier som stödjer och förklarar vårt resultat. 

 

 

6.2.4 Reliabilitet och validitet 

Under vår process har vi kontinuerligt validerat vårt material med hjälp av diskussioner och 

stöd i litteratur. Detta för att försöka hålla oss inom ramen för studiens ämne. Detta innebär i 

sin tur att vi under arbetets gång har gått tillbaka till vårt syfte och dess forskningsfrågor för 

att dels stämma av att vi följt dem men också reviderat dem vid behov för att på bästa sätt 

begränsa oss. Arbetes reliabilitet är detsamma som trovärdighet vilket innebär att studien ska 

kunna göras av andra forskare under samma förutsättningar som vi har haft och då ge samma 

resultat som vi har fått. Här är det viktigt att nämna att vid en kvalitativ studie som denna 

använder forskare sig av öppna frågor för att få uttömmande svar. Dessa svar tolkas av 

forskarna utifrån deras egna erfarenheter och perspektiv vilket innebär att olika forskare får 

olika svar. Därför är det bättre att tala om trovärdighet än reliabilitet vid kvalitativa studier då 

reliabilitet hör samman med kvantitativa studier där resultatet bygger på mätningar. Vid en 

kvalitativ studie är trovärdigheten därmed inte mätbar. 

 

Vår tolkning av informanternas svar bygger på vårt perspektiv där vi är musikstuderande och 

har erfarenheter från och inblick i skolans värld och dess system. Under intervjun, där vi 

medvetet valde att enbart använda oss av öppna frågor, var det viktigt att inte tolka in våra 

egna värderingar utan vara ”blanka” inför vad som sades. Detta kändes för stunden svårt då en 

av de intervjuade ställde frågor angående riktlinjerna ”Har du dom där eller?” Detsamma när 

en intervjuperson under intervjun frågade vad de andra intervjuade hade sagt, vilket vi 

naturligtvis inte kunde ange. Detta skulle dels kunna påverka hennes egen berättelse men 

också vår bearbetning av intervjuerna. 
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Eftersom alla de intervjuade hade varit verksamma lärare i över femton år har de under en 

längre period haft tid till att uppleva om det är vanligt eller ej med värdekonflikter. 

På grund av detta anser vi att deras information angående förekomsten av värdekonflikter är 

tillförlitlig ur ett tidsperspektiv. 

 

Att inte låta våra egna åsikter färga tolkningen och resultatet av studien var en nödvändighet 

för att arbetet skulle bli så trovärdigt som möjligt. Tyvärr märkte vi att vi själva hade en för 

oss klar uppfattning om hur styrdokumenten skulle användas, vid planering; genomförande 

och utvärdering av undervisningen, inte som bevis för eleverna. Den osäkerhet vi upplevde 

hos lärarna kan just bero på att vi själva hade en för oss tydlig utgångspunkt i frågan.  Kan vi 

ha blundat för lärarnas tolkning? Självklart kan detta påverka vårt utfall. Här skulle vi ha varit 

mer ”blanka” inför de svar som gavs, inte styrt dem åt det håll vi själva hade som 

utgångspunkt. 

 

Vid en annan fråga, i analysen av intervjuerna (s. 21) undrar vi om det kan vara så att den 

information som gavs inte var tydlig kan bero på att den intervjuade läraren inte förstod vad vi 

menade med vår fråga. Tyvärr så ställde vi heller ingen följdfråga av respekt för hennes svar. 

Även här har vi funderat över hur det kan påverka vårt utfall. Vi har också sett att det 

eventuellt skulle gå att ställa kompletterande frågor för att få fram ett mer uttömmande svar. 

Nu är det dock så att det svar vi fick lutar åt att ett eventuellt nytt svar inte skulle kunna 

påverka vår validitet då vi förstod att hon använde sig av avdramatisering och inget annat. 

Vid den fysiska intervjun fick vi tänka på hur vi agerade med kroppsspråket, medan vi vid 

telefonintervjuerna fick tänka på hur vi agerade med rösten dels vad vi sa men också tonläge 

och tilläggsord som mm, äm etcetera. Vi var dessutom två stycken personer som analyserade 

intervjumaterialet. Det gällde då att vara objektiv för det som framkom och värdera 

intervjuerna ur samma perspektiv. 

 

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

 Söker sig elever vars livsåskådning kan hamna i värdekonflikt med undervisningen sig 

bort från estetiska programmet med inriktning musik? Under intervjun sades det att 

det på estetiska programmet med inriktning musik inte fanns så många elever som 

exempelvis var muslimer. En lärare sa att där hon jobbade fanns det inte många 

religionsinriktningar bland eleverna utan de flesta hörde till Svenska kyrkan. En annan 

sa att ”de e väldigt få som har en annan kulturell bakgrund som än så länge söker till 

musikestet.”  Även det fall där en elev var rädd att hans/hennes livsåskådning skulle 

krocka så pass mycket med kursernas innehåll att han/hon inte skulle kunna gå den 

aktuella utbildningen visar på detta. Vår erfarenhet från de musikutbildningar vi själva 

har gått kan också vittna om en frånvaro av blandade livsåskådningar. 

 

 För att få betyget MVG står det i kursplanen att: ”Eleven deltar engagerat i 

repetitionsarbeten och framföranden.” (Skolverket, 2000, s. 100) Ska det då vara 

omöjligt för en elev vars livsåskådning hamnar i värdekonflikt med 

körundervisningens mål att få ett högre betyg, trots att eleven har vilja och förmåga till 

detta? 

 

 En mer omfattande undersökning om hur lärare agerar vid värdekonflikter. 

 



26 

 

 Elevens upplevelser av och synsätt på värdekonflikter. Känner sig eleven utanför 

gemenskapen som kören utgör när han/hon inte kan delta på grund av sin 

livsåskådning? Hur är elevens upplevelser av lärarens lösning? Vi har valt att studien 

inte ska inbegripa elever för att det skulle göra den alltför omfattande med tanke på 

vår tidsplan. Fler svårigheter hade varit att finna elever som dels har upplevt en 

liknande situation, dels vill ställa upp utan att känna sig utpekad av läraren då vi måste 

fråga oss fram bland lärare för att hitta dessa elever. Ur integritetssynpunkt hade vi 

valt att göra en enkät då det skulle kunna locka fler elever till att vilja ingå i studien, 

men intervjuer skulle ha varit mer värdefulla för studien. I intervjun kan forskaren 

ställa fler öppna frågor än i en enkätundersökning vilket skulle ge en djupare 

förståelse för elevernas situation. Det skulle självklart ge ett bredare perspektiv i 

frågan men detta lämnar vi till vidare forskning. 
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9 Bilagor 
 

 

9.1 Utskick till intervjupersonerna 

 

 

Luleå tekniska universitet  Piteå 2009-04-16 

Institutionen för musik och medier 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till intervju 

 

 

Vi är två studenter på musikhögskolan i Piteå som skriver vårt examensarbete där vi 

undersöker hur lärare på gymnasiets estetiska program agerar när elevers livsåskådning 

hamnar i värdekonflikt med undervisningen i karaktärsämnet körsång A. Till denna 

undersökning söker vi behöriga lärare på olika orter som undervisar i kursen körsång A och 

vill därför bjuda in Dig till en intervju. 

 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där elevernas livsåskådning kan hamna i konflikt 

med skolans ansvar som kulturbärare. Därför är vi intresserade av hur lärare agerar när 

elevens trosuppfattning hamnar i konflikt med undervisningens innehåll vilket kan ske vid till 

exempel lucia, jul- och sommaravslutningar. Detta blir tydligt i körsång A då det är en 

obligatorisk kurs för estetiska programmets elever. Därför vill vi gärna ta del av Dina tankar 

och erfarenheter kring värdekonflikter av detta slag. 

Vi kommer att göra en ljusupptagning av intervjun. Informationen om Dig och Din arbetsplats 

kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att Ditt och skolans namn inte kommer 

anges i studien och Du kommer heller inte att kunna knytas till de svar Du lämnar på 

intervjufrågorna. 

 

 

Har Du frågor kring intervjun var vänlig kontakta någon av oss på telefon eller e-post: 

 

 

Martina Jonasson   Anna Marmvik 
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9.2 Intervjufrågorna 

 
1. Kön 

2. Ålder 

3. Utbildningsbakgrund 

4. Antalet år du har varit verksam som lärare. 

5. Antalet år på nuvarande arbetsplats. 

6. Har du någon gång upplevt att din undervisning har hamnat i värdekonflikt med 

elevers livsåskådning? Beskriv hur värdekonflikten såg ut. 

7. Vad låg till grund för ditt agerande? 

8. Hur skulle du agera idag? 

9. Vad ligger till grund för eventuell skillnad i ditt agerande? 

10. Om du ännu inte har upplevt någon värdekonflikt med en elevs livsåskådning, hur 

skulle du agera om en sådan situation uppkom? 

11. Hur använder du dig av styrdokumenten vid en värdekonflikt av detta slag? 

12. Hur tycker du att riktlinjerna för hur man bör agera vid en värdekonflikt är utformade? 

Motivera. 

13. Övrigt 

 

 


