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ABSTRAKT  

Arbetet behandlar värdegrundsarbete på en gymnasieskola i Lund ur ett elevperspektiv men 

förklarat med stöd av Pierre Bourdieus begrepp. Syftet är att med utgångspunkt från 

Bourdieus begrepp om kapital, habitus och fält nå fördjupad förståelse av elevernas 

uppfattning om det värdegrundsarbete som bedrivs vid den gymnasieskola de alla är elever 

på. Genom kvalitativa intervjuer av såväl enskilda elever som elever i grupp samt en 

begreppsgenomgång av Bourdieus begrepp om kapital och habitus har avsikten varit att 

klargöra och skapa förståelse för elevernas uppfattning. Resultatet av intervjuerna visar att 

elevernas kunskap och uppfattning om värdegrundsarbete är svag liksom deras intresse och 

engagemang i ämnet.  

Nyckelord: Värdegrund Likabehandling Habitus Kapital Fält 
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Inledning 

Enligt skollagen (2010:800) kap 6 § 8 har huvudmannen skyldighet att upprätta en 

likabehandlingsplan. Det är i hög utsträckning upp till varje skola att utforma planen så länge 

vissa givna punkter finns med såsom begreppsdefinitioner, åtgärdsstrategier och utvärderingar 

från tidigare läsår. Skolinspektionen är den myndighet som via stickprov granskar och 

godkänner skolornas likabehandlingsplaner.   

 

Den gymnasieskola jag arbetar på har naturligtvis också en likabehandlingsplan, jag har en 

misstanke om att eleverna inte är särskilt väl förtrogna med det värdegrundsarbete eller 

likabehandlingsarbetet som faktiskt bedrivs varje år. Min hypotes är att eleverna pga. valt 

program och skola har en svag självbild. De finner sig inte tillrätta i de akademiska 

förväntningar och det studieklimat som råder i Lund. Detta tror jag påverkar elevernas 

kunskap, intresse och engagemang, speciellt i ämnen som ligger vid sidan av deras 

yrkesutbildning. 

 

Pierre Bourdieu förklarar med sina begrepp habitus, fält och kapital människors tillvaro och 

handlingar utifrån erfarenheter, miljöer och förmågor. Det är med utgångspunkt från detta det 

här arbetet tar form. 

 

Jag använder mig av intervjuer med elever från olika program, om deras uppfattning och 

förståelse kring värdegrundsfrågor. Jag utgår från Bourdieus teori om habitus och kapital för 

att förstå elevernas situation och självbild vilket påverkar deras upplevelse om 

värdegrundsarbetet. Först kommer en presentation av gällande lagar samt några 

begreppsdefinitioner, efter det följer ett resonemang av metodval för undersökningen följt av 

en presentation av Bourdieus teori samt en presentation av Gymnasieskolan Vipan och dess 

värdegrundsarbete och slutligen resultaten från intervjuerna.  

 

Det här arbetet är alltså tänkt att ge en förståelse för samt en bild av hur några av skolans 

elever uppfattar skolans värdegrundsarbete.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med stöd av Bourdieus begrepp om habitus, fält och kapital nå förståelse för och 

förklaring till elevernas kunskap om värdegrundsarbete, hur eleverna på Vipan uppfattar 

värdegrundsarbetet på sin skola samt få fram deras önskemål om detsamma. 

 

De frågeställningar jag har är: 

● Hur ser eleverna på Vipan på skolans värdegrundsarbete? 

 

- Vad kan elevernas syn bero på? 
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Bakgrund 

Värdegrund – bakgrund och definition 

Begreppet värdegrund skulle i en bred tolkning kunna beskrivas som en genensam 

utgångspunkt och vägvisare i förhållande till frågor som rör normer, agerande och bemötande 

inom en organisation, grupp eller verksamhet. I Nationalencyklopedin definierar man 

begreppet som de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar. 

Man skriver också att begreppet framför allt använts inom och kommit att förknippas med 

skolväsendet sedan läroplanerna Lpo/Lpf - 94. Eftersom detta arbete handlar om just skola 

och värdegrund, ska betydelsen tolkas ur det perspektivet.  

 

I februari 1999 startade, på uppdrag från utbildningsdepartementet, ett värdegrundsprojekt 

som hade till syfte att stödja och stimulera värdegrundsarbetet runt om i landets skolor. Det är 

med projektet som grund som ”Värdegrundsboken – om samtal för demokrati i skolan” 

(Zackari & Modigh 2002, Skolverket) gavs ut. I boken tar man upp handfasta tips på 

arbetssätt för olika skolor utifrån olika förutsättningar som ålder på elever, geografisk 

placering samt kommunala respektive fristående skolor mm. Man problematiserar även 

möjligheterna för dagens skolor att genomföra sitt uppdrag, dels med tanke på splittrade 

förutsättningar i form av ålder på eleverna, dels med tanke på att Sverige blir mer och mer 

mångkulturellt. I en mycket grov sammanfattning kommer man fram till följande om hur 

begrepp och flöden hänger ihop. Värdegrund handlar inom skola och utbildning om 

demokratiska värden man bestämt sig för ska vara allmänrådande. Demokratiska värden är 

t.ex. människans okränkbarhet, allas lika värde, jämställdhet och integritet. Som grund för 

dessa ligger en västerländsk humanism, alltså ett västerländskt synsätt på etik och moral. Det 

innefattar även hur vi tilltalar varandra och hur vi lyssnar samt vår vilja att kommunicera och 

nå konsensus. 

 

I Värdegrundsboken förklarar man begreppet med hjälp av en metafor. Värdegrunden är som 

stommen i ett hus och eleverna är invånarna. Värderingarna är de relationer vi har med våra 

grannar, det är med dem vi sätter upp spelregler för att markera samhörighet. Det förenar oss 

och är det som gör att vi kan skilja grannar från de som bor någon annanstans. Metaforen kan 

tyckas banal, men jag tror den kan vara till hjälp för elever på gymnasiet att förstå innebörden 

av begreppet värdegrund. (Modigh, Zackari s34-35) 
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Så sent som på mitten av 1990 talet var begreppet Värdegrund så nytt att det inte fanns med i 

NE. I Värdegrundsboken hänvisar man till Lpf94 som är en Skolförordning som inte längre 

gäller. Den har ersatts av Gy11, formuleringarna är dock desamma i nya och gamla 

läroplanen. 

 

Lagar och förordningar i skolans verksamhet 

Det framgår både i Skollagen (2010:800) Kap.6 § 8 och i Diskrimineringslagen kap. 2 § 5-7   

(2008:567) vilka skyldigheter huvudmannen har både vad gäller förebyggande arbete, 

strategier att hantera i det fall elever blivit utsatta för kränkande behandling eller 

diskriminering samt krav på upprättande av en plan mot diskriminering och trakasserier. Det 

finns även klara definitioner på såväl de sex diskrimineringsgrunderna, samt en nytillkommen 

2014 som handlar om ändrad könstillhörighet, olika typer av diskriminering och som vad som 

avses med trakasserier. Detta arbete mynnar oftast ut i en så kallad likabehandlingsplan. 

 

Gy11 (SKOLFS 211:144) behandlar i det inledande kapitlet skolans värdegrund och 

uppgifter. Här finns klara riktlinjer om hur skolan har som uppgift att förmedla och förankra 

grundläggande demokratiska värderingar och respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Människans okränkbarhet, människovärdesprincipen samt jämställdhet och solidaritet är 

termer man lyfter fram tillsammans med riktlinjer om att det ska ske i överensstämmelse med 

”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”.  

 

Tidigare forskning 

Vad gäller forskning kring värdegrundsarbete på skolor finns det generellt en hel del både 

forskning och utredningar, men vad gäller gymnasieskolor specifikt är det svårare att hitta. 

Gymnasiet ingår i flera rapporter som en del i undersökningar på uppdrag av t.ex. Skolverket, 

men det är sällan som den skolformen ligger i fokus. Då vi lever i ett samhälle med snabb 

utveckling och förändrade förutsättningar i ökande takt är det av relevans att forskningen inte 

är alltför gammal.  

 

”Värdegrund som pedagogisk praktik och forskningsdiskurs” 

Avhandling av Gunnel Colnerud, Institutionen för beteendevetenskap, Lindköpings 

Universitet, 2004. Colnerud har som syfte med sin avhandling att urskilja och klassificera 

begrepp som beskriver privata kontra offentliga samt moraliska kontra demokratiska värden, 
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men som alla hamnar under samlingsnamnet värdegrund. Hon gör en åtskillnad mellan 

värdegrundspraktiker, de som förekommer bl.a. i skolorna och värdegrundsforskning som 

skulle innebära tydligare begreppsdefinitioner genom bl.a. studier av hur praktikerna används. 

Genom att utgå från ett antal engelska värdebegrepp ger hon en översättning och en 

klassificering för förståelse av betydelse och riktning mot å ena sidan privata individuella 

värdefrågor såsom livsåskådning, å andra sidan mot offentliga interaktiva värdefrågor som 

kan handla om medborgar- eller demokratisk fostran. I sin slutanalys kommer hon bl.a. fram 

till vikten av ett medvetet arbete med värdegrundsfrågor i skolor och att det inte är fel att det 

görs genom det hon benämner medborgarfostran, t.ex. genom att lägga fokus på frågorna 

utanför kursplaner och ämnesinnehåll. På samma gång finns ett motsatsförhållande i att den 

typen av interaktion och påverkan ofta är oklar och då går kunskapen och medvetenheten om 

densamma förlorad. 

 

Colneruds avhandling och resultat kan vara till stöd och hjälp i arbetet att reda ut vad som 

egentligen avses då man talar om värdegrundsarbete. Det är ett stort begrepp och öppnar för 

tolkning i flera riktningar. Genom sina distinktioner beskriver Colnerud hur 

värdegrundspraktikerna används i medborgar- och demokratisk fostran för att lättare hantera 

och jobba med ämnet värdegrund i skolan. Eftersom det är en del av min undersökning känns 

det relevant att ringa in och rikta ämnet mot skolpraktik, så det är en riktning som jag väljer 

att följa i min undersökning. Colneruds avhandling är daterad 2004 och vad gäller begrepp 

och hänvisning till forskning av andra förändras inget. En bör ändå ha i beaktande att tiderna, 

trenderna och inte minst samhällsklimatet förändras i snabb takt. Vi har sedan dess hunnit 

med tre riksdalsval och fått nya läroplaner för alla skolformer. För en del program i 

gymnasieskolan finns t.ex. kurser om etik, Etnicitet och kulturmöten samt Etik och 

människans livsvillkor, som Colnerud nämner som ett förslag i avhandlingen.  

 

”Det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras” 

Per-Åke Rosvall skriver om elevers inflytande i sin avhandling ”Det vore bättre om man 

kunde vara med och bestämma hur det skulle göras- En etnografisk studie om elevinflytande i 

gymnasieskolan”, Högskolan Borås 2012. Rosvall undersöker intresse, incitament, 

strukturella möjligheter för inflytande och påverkan i situationer såsom utbildningens 

innehåll eller det demokratiska arbetet på skolan. Rosvall har genom intervjuer och 

observationer följt två klasser på två olika program. Med hänvisning till tidigare studier 
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kring faktorer som påverkar vilja och förmåga lyfts bland annat kön och socioekonomisk 

bakgrund fram. Rosvall drar slutsatser om betydelsen av ovan nämnda faktorer, kanske 

speciellt socioekonomisk bakgrund och elevkategori, samt beskriver hur elever väljer bort 

de tillfällen till påverkansmöjlighet de faktiskt har då de löper risk att betraktas mindre 

fördelaktigt av sina skol- och klasskamrater. 

 

Trots att avhandlingen har fokus på elevinflytande kan jag se klara gemensamma nämnare 

till min undersökning, då inflytande och påverkan torde vara starkt påverkande faktorer 

vad gäller elevers kunskap och uppfattning om sin skolgång samt skolans synsätt, 

arbetssätt och därmed också värdegrund. Utgångspunkten om elevkategori, 

socioekonomisk bakgrund och skolans ställning i den stad den ligger i som betydande 

faktorer är intressant. Rosvall har inte Bourdieus sociologi som utgångspunkt, men det är 

alla faktorer som ur ett Bourdieuskt perspektiv hade varit intressanta att resonera kring 

utifrån begreppen om habitus, fält och kapital. Det finns dessutom på en av de skolor han 

gjort sin studie på stora likheter till den skola och den typ av elever jag gjort min 

undersökning.  

 

”Livsstil-92 – Ett försök till förståelse av gymnasieungdom med Pierre Bourdieus teorier som 

bakgrund” 

Examensarbete av Philip Lalander 1992 vid Växjö Universitet. Lalander undersöker genom 

intervjuer gymnasieungdomar syn på sin tillvaro för att med Bourdieus teorier som bakgrund 

förstå olika ungdomsgrupper. Lalander har valt ut två grupper med olika bakgrund och val av 

gymnasium för möjlighet att särskilja och jämföra de båda grupperna. Den ena gruppen gick 

fordonsmekaniskt gymnasium och den andra samhällsvetenskapliga linjen.  Helt enligt 

förväntningen ger ungdomarna en mycket olik syn och beskrivning av sin tillvaro som 

Lalander, med stöd av Bourdieus teori och begrepp analyserar.  

 

Det är tidsmässigt länge sedan arbetet gjordes, men jag har ändå kunnat ha examensarbetet 

som idé och inspirationskälla. Jag gör ingen jämförelse i min undersökning som Lalander 

gjort, men i den elevgrupp jag mött finns det klara likheter med Lalanders elever från 

fordonsmekaniska linjen vad gäller såväl social bakgrund som typ av skola. Det är ett 

betydligt mer omfattande arbete än det jag genomför, men utgångspunkten med Bourdieus 
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teori i förhållande till tolkningen av ungdomar är lik och har gett mig vägledning för mitt 

arbete. 

 

Anti-Oppressive Education 

Ph..D Kevin Kumashiro har forskat kring och gett ut tio böcker i ämnet ”Anti-Oppressive 

Education”  han verkar idag som dekanus vid The School of Education , University of San 

Fransisco. Han har tidigare varit engagerad i utbildningsfrågor kring asienamerikanska 

studenter, social rättvisa och jämlik utbildning, både som styrelsemedlem och i ledande 

positioner. Vidare har han verkat som gästforskare och gästföreläsare vid universitet i bl.a  

Sydkorea, Canada, Australien, Sydafrika och Sverige.  År 2002 grundade han Center of Anti-

Opressive Education (CAOE) (http://antioppressiveeducation.org/index.html) 

 

Anti-Opressive Education är ett uttryck som enligt CAOE i en bred tolkning ska förstås som 

metoder för utbildning som aktivt utmanar olika former av förtryck. Organisationens egen 

definition lyder i översatt version så här: ”Motsägelser finns i överflöd i utbildningen. 

Undervisningen omfattar både avsiktliga och oavsiktliga situationer, och det är ofta i de 

oavsiktliga, dolda lärdomar som rasism, sexism och andra "ismer" finner liv. Inlärning 

innebär både en önskan om och ett motstånd till kunskap, och det är ofta vårt motstånd mot 

obekväma idéer som gör att vi blundar för "ismer". Inte sällan är det vårt sunda förnuft som 

talar om för oss att förtryck utspelar sig i våra skolor. Men motsättningarna inom utbildningen 

gör det omöjligt att säga att förtryck inte på något sätt påverkar vad och hur vi lär, trots de 

bästa avsikter. Vad kan det innebära då att undervisa på ett sätt som utmanar förtryck?” I sin 

teori använder han det engelska begreppet ”the others” översatt ”de andra” eller egentligen 

kanske det ska förstås som ”annat än” då det i olika sammanhang ska tolkas utifrån någon 

eller något som skiljer sig från normen. Det kan vara allt från etniskt ursprung till social status 

eller funktionsvariationer. 

 

I artikeln, Toward a Theory of Anti-Oppressive Education från ProQuest Education Journals 

(2000, vol. 70), ger Kumashiro förklaringar samt granskar kritiskt fyra tillvägagångssätt för 

att nå olika mål inom utbildning. Dessa är utbildning för de andra, utbildning om de andra, 

utbildning som förhåller sig kritisk till privilegierande och skapandet av de andra samt 

utbildning som förändrar studenter och samhälle. 

 

http://antioppressiveeducation.org/index.html
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Metod 

Etnografisk studie 

Etnografiska undersökningar handlar om att förstå och/eller komma närmare en företeelse. 

Några av de vanligare metoderna är observation och intervjuer, det handlar om 

mellanmänskliga interaktioner på olika sätt. Forskaren möter de hon ska studera i deras 

verklighet, men påverkar också med sin närvaro, sitt språk och sätt. Forskaren observerar och 

samtalar, intervjuar, i de studerades miljö och detta sker på ett fördjupat sätt och gärna under 

en längre tid (Aspers 2011). 

 

Patrik Aspers skriver i sin bok Etnografiska metoder (2011) om hur forskaren finner 

förklaring på det studerade genom första och andra ordningens konstruktioner. Den första 

ordningens konstruktion är t.ex. en gemensam föreställning om hur saker förhåller sig, hur en 

gör karriär eller gemensamma uttryck inom ett forskningsfält. Andra ordningens 

konstruktioner är forskarens sätt att med hjälp av teorier förklara den första ordningen. 

Utgångspunkten för forskaren är den första ordningens konstruktion och den kan skapas 

antingen genom empirin i sig eller genom att endast använda vald teori och dess begrepp. 

Förståelse skapas alltså genom en tolkning av den mening som första ordningens konstruktion 

skapar och som redskap till förståelsen har forskaren teori och begrepp (Aspers 2011). 

 

Eftersom studien genomförs i de studerades miljö och verklighet kräver det tillgång till 

densamma. Forskaren kan för att minimera påverkan av sin egen närvaro dels vistas i miljön 

under längre tid (vid observationer) eller hitta strategier att få tillgång till miljön t.ex. via en 

s.k. gatekeeper. En observation kan genomföras mer eller mindre dold för dem som 

observeras. Vid intervjuer är rollerna mer uttalade, där handlar det om att undersöka specifika 

individer på djupet vad gäller t.ex. attityder eller upplevelser (Denscombe 2016). 

 

Då etnografiska studier förutsätter mellanmänskliga relationer och forskaren i olika grad 

interagerar med de hon studerar finns alltid en risk att forskaren påverkar relationer eller 

interaktioner på ett icke önskvärt sätt. Det faktum att det finns en påverkan beroende på typ av 

studie samt forskarens egen förförståelse är viktig att ha i beaktande. 
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Intervju  

Då jag i undersökningen var intresserad av elevernas upplevelse samt en fördjupad förståelse 

om vetskap om värdegrundsarbete på skolan valde jag att använda intervju som 

undersökningsredskap.  Just när det handlar om informanters upplevelse av något i sin 

situation och inte enbart olika förhållanden, i detta fall elevers skolsituation, kan 

intervjumetoden vara en lämplig undersökningsmetod. Det är bl.a. genom samtalsintervjuer 

forskaren kan få förklaringar till svaren på frågorna de ställer till skillnad från en frågeenkät 

då svaret kommer in otolkat. Det ger också möjlighet att ställa följdfrågor för klargörande 

eller fördjupning (Esaiasson m.fl. 2017). 

 

Jag har genomfört ett antal semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuerna har varit riktade 

mot några i förväg bestämda tema eller ämnen men utan specifika frågor. Inför intervjuerna 

förberedde jag med en intervjumall (bilaga2). Intervjuerna utgick från mallen med frågor och 

teman, men lämnade öppet för följdfrågor eller annat jag eller eleven kunde tänkas komma på. 

Jag frågade efter elevernas uppfattning om ämnet, och vid behov var jag behjälplig genom att 

förklara. Det var viktigt för mig att de inte kände sig förhörda eller fick en känsla av att de 

inte kunde eller inte visste svaren på mina frågor. Jag ville ju ha deras hjälp, det var de som 

satt inne med svaren och jag tror det var viktigt att jag förhöll mig ödmjuk inför de 

organisatoriska rollerna och hur de påverkade vårt möte (Dalen 2015).  

 

Bearbetningen och så småningom presentationen av det insamlade materialet har gjorts i en 

kombination av sammanfattning, eller koncentrering och att hitta den centrala berättelsen. Jag 

försökte alltså hitta det väsentliga i intervjupersonernas beskrivningar, sammanföra det de 

eventuellt pratat om vid olika tidpunkter i intervjun men som berör samma sak och samtidigt 

inte sortera bort väsentliga delar för förståelse. Någon egentlig kodning av det insamlade 

materialet kan jag inte tala om, men jag utgick från nyckelord och de teman jag hade i min 

intervjumall (Esaiasson 2017). 

 

Urval 

Mitt urval var både enskilda intervjupersoner och två fokusgrupper. Intervjupersonerna är 

elever som är elevrådsrepresentanter och/eller programrådsrepresentanter från de fem 

rektorsområden som skolan är organiserad efter. Eftersom jag inte var ute efter någon 

generalisering, utan enskilda elevers upplevelser hoppades jag med detta subjektiva urval få 
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träffa elever som har ett något större intresse för sin skola och som genom skoldemokrati är 

utsedda att representera klassen/programmet. Då de flesta av skolans åk3 elever gjorde sin 

praktik (APL) under veckorna 9-13 och eleverna i åk1 endast vistats på skolan en termin 

valde jag att vända mig enbart till elever i åk 2 i första hand, men utökade att gälla alla 

årskurser då antalet intervjupersoner inte blev tillräckligt. 

 

En fokusgrupp är en liten grupp människor som har något gemensamt och som samtalar om 

ett givet ämne. Interaktionen mellan deltagarna kan i bästa fall vara konstruktiv för intervjun 

och medlemmarnas vilja att dela med sig av sina respektive upplevelser (Wibeck 2004). 

 

På det Individuella programmets preparandklass (IMPre) finns endast åk1 elever, därför har 

jag valt att intervjua dem trots att de inte går i åk 2. Det var inte min intention från början, 

men jag kommer att göra ett undantag för denna grupp genom att träffa flera elever samtidigt i 

en gruppintervju, de utgör en av mina fokusgrupper. Undantaget gör jag dels för det 

organisatoriska förhållandet, dels för det är en grupp elever som ställde sig positiva till att 

träffa mig. Då dessa elevers skolsituation redan ser olik ut än övriga elevers, gissningsvis 

både vad gäller status på skolan och självkänsla, var min förhoppning att de skulle känna sig 

tryggare och stärkta av varandras närvaro samt att de i ett samtal skulle kunna delge mig sina 

tankar om värdegrundsarbete. Det är helt enkelt en intressant grupp elever som är utsatta i 

förhållande till redan utsatta elever.  

 

Den andra fokusgruppen är fyra elever från Barn- och Fritidsprogrammet åk 2. Det enda sättet 

att få dem att ställa upp på intervju var att de fick vara tillsammans, så likt den första gruppen 

lät jag dem få trygghet och mod genom varandra hellre än att inte samtala med någon alls. 

 

Jag har en avgränsning från mitt urval. Det gäller gymnasiesärskolan samt 

språkintroduktionsklasserna, som på grund av språklig förståelse och kunskap kan ha svårt att 

förstå innebörden i min förfrågan och frågorna under en intervju och därför inte tillfrågas alls. 

 

Tillvägagångssätt 

Jag sökte via skolans biträdande rektorer och några mentorer efter namnen på samtliga 

aktuella elever. Eleverna kontaktas till en början via mail, i andra hand via 

meddelandefunktionen på skolans digitala lärplattform V-Klass och i sista hand via deras 
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mentorer eller undervisande lärare. Eleverna som svarade kom alla från olika program, men 

alla rektorsområden finns inte representerade så som var min tanke från början. Utfallet av 

informanter blev i minsta laget, men då det handlar om en kvalitativ studie valde jag att tolka 

responsen som en faktor i resultatet och diskussionen. Eftersom jag efter andra förfrågan fick 

vad jag ansåg tillräcklig respons brydde jag mig i det skedet inte om att gå vidare med 

förfrågan för att få fler intervjuer. För fokusgruppen fick jag hjälp med kontakt via deras 

lärare. Då antalet intervjuer inte speglade den respons jag fick gick jag efter några veckor 

vidare med en ny förfrågan via de biträdande rektorerna. Denna gång för samtliga årskurser. 

Vi denna omgång fick jag ett svar från en elev, fyra namn via mentorer som jag genast 

kontaktade personligen med meddelande på V-klass samt ett erbjudande att helt enkelt 

komma till undervisningslokalen en bestämd tid och ”plocka” lämpliga intervjupersoner på 

plats. Min allra sista åtgärd blev att i ett uppehållsrum för elever göra detsamma, dvs. spontant 

tillfråga en grupp elever om de kunde tänka sig att ställa upp. 

 

Material 

Redan i den förfrågan som gick ut med mail och meddelande skrev jag att jag önskade spela 

in intervjun för minnesstöd och möjlighet att sammanställa material. Innan jag påbörjar 

intervjun och min presentation frågar jag igen om det är okej att spela in vårt samtal. 

Inspeliningen startade direkt efter min presentation. Jag använde mig av 

ljudinspelningsprogram på min privata mobiltelefon, Samsung S6. Med tanke på åldern på 

intervjupersonerna och att de flesta ungdomar i mycket hög utsträckning hanterar, spelar in 

och tar bilder med sina egna mobiltelefoner tror jag inte att telefonen på bordet eller 

inspelningen varken påverkade fokus eller det som sades under intervjuerna (Ryen 2004). 

 

Till intervjuerna har jag också med Intervjumallen utskriven samt en penna för möjlighet till 

anteckningar eller att rita/visa något under samtalets gång. Mallen ligger öppet för 

informanterna att läsa och titta på och ger på så sätt en föraning för de som vill vad jag 

kommer att prata om. 

 

Intervjuerna  

Jag sökte en miljö som intervjupersonerna skulle känna sig så avslappnade och trygga som 

möjligt i, men ändå inte så miljön skulle påverka. Jag lät dem helt enkelt själva bestämma var 
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intervjun skulle äga rum. Jag gav dem några enkla och praktiska förslag, men lämnade helt 

öppet för deras egna förslag (Esaiasson 2017). 

 

Jag började varje intervjusituation med att presentera mig, vilka program jag jobbar på och 

hur länge jag jobbat på skolan. Jag berättade också lite om varför jag skriver uppsats och att 

det är jag som behöver deras hjälp för att klara min uppgift. Risker såsom stigmatisering, 

balans mellan närhet och distans samt oro inför innehållet av intervjun tror jag inte var någon 

stor fråga eftersom ämnet inte är personligt eller utlämnande på något vis (Dalen 2015). 

Däremot behöver jag ta i beaktande att jag som lärare har en maktposition i förhållande till 

eleverna som ska intervjuas samt vara extra uppmärksam på den elev som jag även träffar i 

undervisning.  

 

Inför varje intervjustart fick eleverna berätta lite om sig själva såsom var och hur de bor, sitt 

gymnasieval samt vad föräldrar arbetar med, det var dels ett sätt att få fram väsentlig 

information, dels ett sätt att minska eventuell spänning då det är fakta de inte har svårt att 

svara på. 

 

Metoddiskussion 

Den undersökning jag gjort saknar det längre tidsperspektivet, men jag tycker ändå att den har 

en klar riktning mot en etnografisk studie. Då etnografiska studier förutsätter 

mellanmänskliga relationer och forskaren i olika grad interagerar med de hon studerar finns 

alltid en risk att forskaren påverkar relationer eller interaktioner på ett icke önskvärt sätt. Det 

faktum att det finns en påverkan beroende på typ av studie samt forskarens egen förförståelse 

är viktig att ha i beaktande. Vad gäller kännedom om miljön som studeras och eventuella 

behov av förstudier har jag fördelen av att vistas i miljön dagligen sedan flera år tillbaka, då 

det inte enbart utgör min undersökningsmiljö utan även min arbetsplats. Det är förvisso inte i 

syfte och utifrån undersökningens perspektiv jag vistas där, men likväl blir det en för mig med 

mina dubbla roller en välkänd miljö och en välkänd målgrupp. 

 

För den del av frågeställningen och av arbetet som handlar om elevers vetskap om eller deras 

sociala bakgrund kunde kvantitativa metoder använts. Genom en enkät hade jag snabbt och 

lätt fått fram statistik möjlig att analysera och se samband i. Inom etnografiska studier är det 

även vanligt med observationer, det är ett bra sätt att få förståelse för ageranden och sociala 



13 

 

interaktioner. Min avsikt är mer att förstå elevers tankar om och upplevelse av, dvs. abstrakta 

icke synliga flöden. Jag anser i mitt fall att den kvalitativa undersökningsmodellen och 

intervjun som metod är att föredra. Trots elevernas bristande kunskap och engagemang flöt 

intervjuerna på fint och syftet med dem var att ta reda på elevernas kunskap, upplevelse samt 

fånga upp önskemål från dem, vilket jag också fick.  

 

Att urvalet består av både enskilda intervjupersoner och fokusgrupper beror på en avvägning 

och ett val som behövde tas då få elever visade sitt intresse för medverkan. Jag valde att 

intervjua två fokusgrupper, framför att intervjua elever som kanske i sämsta fall var 

ointresserade och blivit pressade att delta genom påtryckning från sina mentorer. Den ena 

gruppen visade vilja och intresse att ställa upp i ett tidigt skede av undersökningen, den andra 

hade det som en förutsättning för att över huvud taget ställa upp. 

 

Det var ytterst få elever som visade sig vara intresserade av att ställa upp på intervju. Mitt sätt 

att kontakta eleverna var helt enkelt alltför okänt och anonymt. Min roll som ”forskare” 

påverkade i negativ riktning och kanske skulle jag försökt nå fler elever via deras mentorer 

eller genom att fysiskt besöka deras klassrum för att ställa frågan om intervju. 
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Teori 

Då tolkningen och analysen av intervjuerna har utgångspunkt från Bourdieus teori och 

begrepp kommer jag att ge en kort presentation av dem. Min hypotes är att de elever som går 

på Vipan har en till synes ointresserad inställning gentemot värdegrundsfrågor men att det 

hellre kan förklaras som brist på kapital och skillnader i sociala rum och fält än ett ointresse.  

De är i min studie av en grupp gymnasieelever användbara som redskap för förståelse av 

elevers förståelse och tillvaro. Jag ger också en kort presentation av den gymnasieskola som 

undersökningen genomförts på för att förklara hur Lunds Kommun valt att organisera 

gymnasieutbildningen, det ger förståelse av elevernas självbild. Slutligen beskriver jag det 

värdegrundsarbete som bedrivs på gymnasieskolan Vipan i Lund. 

 

Pierre Bourdieus sociologi 

Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog från södra Frankrike. Han påbörjade sina 

studier bland bönder i Algeriet och avslutade sin karriär i det absoluta toppskiktet av fransk 

sociologisk elit. Hans tankegångar kring sociologi är att sociala fakta är att betrakta som ting 

och att det är processerna i det sociala samspelet som ska analyseras. Han har myntat och 

utvecklat begrepp som fält, kapital och habitus. För Bourdieu själv var det viktigt att 

framhålla att det inte handlade om begrepp att studera, utan de skulle utgöra redskap i olika 

studier och således hade de olika betydelse beroende på miljö (Månsson 1998). 

 

Kapital 

Begreppet kapital kan delas i flera områden som symboliskt-, ekonomiskt, kulturellt- och 

socialt kapital. Definitionen och det gemensamma är dock att kapitalet, dvs. värdena eller 

förmågorna bara kan definieras om de erkänns av andra. Man säger att kapitalet är relationellt 

och menar med det att värdet är föränderligt och bestäms i förhållande till i vilken grad de 

erkänns av andra grupper. (Broady 1997).   

 

Det symboliska kapitalet kan förklaras som en övergripande förmåga att kunna uttrycka 

tillhörighet och konkurens, där de andra sedan utgör undergrupper eller sidogrupper om man 

så vill. Det kulturella kapitalet skulle på ett ungefär innebära förmågor en behärskar genom 

utbildning eller kunskap om kulturella uttryck och det ekonomiska kapitalet har med 

ekonomiska tillgångar att göra. Det sociala kapitalet en tillägnar sig beroende på social 
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bakgrund, uppväxt och familjesammansättning är den typ som inte kan sägas vara symboliskt, 

dvs det är inte beroende av andras värdering och erkännande för att existera. (Månsson 1998) 

 

Kulturellt kapital 

Som nämnt ovan handlar det om tillgångar och förmågor en tillskansat sig genom t.ex. 

utbildning. Det är vidare så att dessa måste värderas högt i det samhället en befinner sig i för 

att utgöra ett kapital. En kunskap som inte värderas högt har inget värde. Det går att befästa 

kapitalet, t.ex. genom olika examina och titlar, men fortfarande finns faktorn kvar att det 

måste värderas högt av omgivningen/samhället (Broady 1997). Ta som exempel läraryrket 

som för några decennier sedan värderades högt och hade relativt hög status i samhället. Trots 

titel och legitimation har värdet av legitimationen sjunkit och trots skriftligt intyg utgör det 

inte längre något vidare kulturellt kapital.  

 

Ursprunget av begreppet finner vi i Bourdieus studier om museibesökare och foto. Han kom 

fram till att betraktarnas förståelse och intresse för kulturen var ojämnlik och att det beroende 

på vilket kulturellt kapital man besatt. Begreppet kulturellt kapital har sedan fått en bredare 

betydelse och kom i senare studier att omfatta även t.ex. skol- och utbildningssystem samt 

högstatustitlar (Broady, Palme 1984). 

 

Till skillnad från det symboliska kapitalet som finns inom människorna kan det kulturella 

kapitalet finnas objektiviserat t.ex. genom diplom, tidningar eller titlar. Det är också detta som 

gör att kapitalet kan byggas på ofta genom flera eller högre titlar. (Broady 1985) 

 

Socialt kapital 

Det sociala kapitalet handlar om vårt ursprung och vår uppväxt. Det handlar dels om rent 

släktskap, men också om geografiska förhållanden och vänkretsar. Var vi kommer ifrån eller 

vem vi härstammar från kan vi inte påverka eller förändra men tiderna förändras, så på så vis 

kan även det sociala kapitalet komma att värderas olika över tid. Vi kan dessutom förvalta och 

använda vårt sociala kapital mer eller mindre konstruktivt. De som har släktskap med kända 

eller erkända personer kan välja att dra fördel av detta precis som de som tvärtom har 

koppling till ökända namn kan välja att undanhålla det eller rentav byta namn. Nutida 

exempel på detta är vinsten med namnbyte för personer med ”icke-svenskklingande” namn 
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eller elever på gymnasienivå som i jakt på status informerar om släktens läkare och 

professorer. 

 

Habitus 

Med habitus menar Bourdieu de möjligheter människan grundar sina handlingar på. I 

vardagslivet kategoriseringar och konstruerar hon sin föreställning och förståelse utifrån de 

erfarenheter och miljöer hon upplever och vistas i. Det är på detta sätt människan tillägnar sig 

ett habitus, en sorts socialt livserfarenhetsplattform.  Habitus förändras och omformas genom 

människans liv, olika mycket i olika fält och erfarenheter samt i individuell grad för olika 

personer. Bourdieu menar att människan medvetet påverkar sin levnadsbana samtidigt som 

hon med densamma formar strukturen och samhället. Det är vidare detta som möjliggör 

studier av hur sociala och kulturella olikheter formas i samhället (Månsson 1998). 

 

Sociala rum och fält  

I Bourdieus studier av sociala sammanhang har han använt begreppet sociala rum. Det är ur 

dessa rum som specifika symboliska och kulturella system utvecklas, de benämner han fält. 

Det kan ses som en motsvarighet till klasser och där i så fall den dominerande klassen skulle 

vara liktydig med överklassen. Det är i de miljöerna vårt kapital tar sig uttryck eller vårt 

habitus får rum att bli till, ett sorts system av relationer och hierarkier vad gäller kapital. Det 

hänger alltså tätt med i ihop med de övriga begreppen men är ändå en viktig arena och värt ett 

eget begrepp. Varje fält har sitt alldeles egen typ av kapital som t.ex. konst eller skola och det 

är inom fältet som kapitalet fördelas och erkänns. Det kan även finnas fält av institutioner som 

bygger på objekt, men som också konkurrerar inom sitt fält. Bourdieu benämner maktens fält 

som det som inordnar samtliga övriga fält (Broady 1998). 

 

Genom Bourdieus verk ”La Distinction” får vi hjälp att relatera begreppen till varandra. Han 

gör en åtskillnad mellan sociala rum och något han kallar för livsstilsrum. Det sociala rummet 

påverkas av vårt sociala och kulturella kapital och även det ekonomiska medan 

livsstilsrummet handlar om smak, vanor och intressen. Mellan de båda rummen finns 

personers habitus, dvs. hur just de agerar utifrån erfarenheter. Eftersom en bygger upp livsstil 

utifrån habitus och därmed också befäster synen på det sociala rummet – fältet. De båda får 

mening genom att just betrakta eller studera hur de förhåller sig till varandra. Betraktat som 

enskilt faktor eller företeelse är det ointressant (Lalander 1992). 
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Bourdieu talade också om reproduktion av kapital eftersom det kan räknas som kapital om det 

tillskrivs ett värde i det fält det befinner sig i sker en ständig reproduktion inom varje fält. Det 

får till följd att det kan vara reproduktionen snarare än människors kamp för förändring som 

avgör värdet (Lalander 1992).  

 

Presentation av gymnasieskolan Vipan i Lund 

Skolan är den nyaste av fyra kommunala gymnasieskolor i Lund. De andra tre är gamla anrika 

skolor som Katedralskolan, Polhemskolan och Spyken, den yngsta grundad 1861.  

Storleksmässigt är det den näst största med ca 1500 elever. Den ligger i utkanten av de östra 

delarna av Lund i den park och de byggnader som en gång utgjorde idiotanstalten och 

vårdhemmet Vipeholm för personer med vad vi idag kallar utvecklingsstörning eller 

funktionsvariationer, men som man på den tiden det drevs benämnde sinnesslöa och 

obildbara. Sedan 2010 har utbildningsförvaltningen i Lund valt att organisera skolorna så att 

samtliga yrkesförberedande program finns samlade på samma skola, Vipan. Via skånegy.se 

kan vi se att antagningspoängen för de yrkesförberedande programmen är generellt lägre än 

för de mer teoretiska programmen i Lund. Det skulle kunna medföra att elever som inte 

genom sina betyg lyckats komma in på de program de valt ”tvingas” välja ett 

yrkesförberedande program de kommer in på. Många av de elever som aktivt väljer ett 

yrkesförberedande program gör det för möjligheten att snabbt komma ut i arbetslivet och lika 

snabbt ”slippa” studierna. I en akademisk stad som Lund med universitet och 

forskningsområden som ESS och MAX IV är det inte lätt att uppbringa stolthet över att gå på 

yrkesförberedande program på Vipan. Att vara elev på Vipan har låg status i förhållande till 

andra skolor i Lund, ryktena och fördomarna om skolan och eleverna är t.ex. att det är stökigt, 

de är knarkare och att eleverna är korkade.  

 

Värdegrundsarbetet på Vipan 

Likabehandlingsplanen 

Vipan har som alla skolor en skyldighet att ha en likabehandlingsplan. Det är ett av de 

dokument som styr och visar riktning på det värdegrundsarbete och arbete mot mobbning, 

kränkande behandling och diskriminering som bedrivs. I Skolverkets allmänna råd – arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling finns rekommendationer kring vad en 

likabehandlingsplan bör innehålla som t.ex. en viss del begreppsdefinitioner såsom 



18 

 

diskriminering och kränkande behandling, skolans mål, en plan för kommande läsår samt en 

redogörelse från föregående läsår framgå (Skolverket 2014). På Vipan har de ansvariga för 

planen valt att stödja sitt arbete mot skolverkets forskning och utvärderingsstudier samt 

Kumashiros teori om Anti-Oppressive Education. Därför finns det även en mycket kort 

redogörelse för Kumashiros teori i likabehandlingsplanen. Den presenteras i punktform och är 

svår att förstå i ett större sammanhang. Vidare finns enligt rekommendationerna en lista och 

tidsplan för vilka aktiviteter och insatser som kommer att genomföras under läsåret. 

 

Inflytandegrupp, fredagshäng och andra värdegrundsvänliga inslag 

Det förekommer fortlöpande aktiviteter och inslag på skolan, oavsett om de finns att finna i 

likabehandlingsplanen eller ej. Några exempel är det s.k. fredagshänget som erbjuder elever 

olika teman, fika och social samvaro i skolbiblioteket på fredagseftermiddagarna. De har 

kommit till på initiativ av bibliotekarien samt några av skolans lärare och kuratorer. 

Ursprungssyftet var att skapa ett forum för eleverna i språkintroduktionsklasserna att möta 

andra ungdomar. Ett annat exempel är en grupp elever som tagit initiativ till möte med rektorn 

för ökat inflytande över sin skolsituation och skolmiljö eller de klasser som av olika 

anledningar haft turbulens i gruppen som ska åka på utbildning inköpt av ett externt företag. 
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Analys av resultatet 

Jag kommer här att presentera intervjuerna samt föra ett resonemang kring hur resultatet från 

intervjuerna kan tolkas med utgångspunkt från Bourdieus begrepp om kapital och habitus.   

 

Efter mer lirkande och fler förfrågningar än min ursprungstanke fick jag totalt sju intervjuer 

som samtliga genomfördes på olika platser på skolan. I responsen gör jag koppling till 

Bourdieus begrepp om kulturellt kapital och fält. Min tolkning är inte att de var ointresserade 

eller ohjälpsamma utan att det finns så många elever på skolan som lever i ett annat 

livsstilsrum.  De har inte det kulturella kapitalet för att uppbåda intresse för mina studier på 

Universitetet. Trots löfte om gratis fika valde ingen av eleverna skolans cafeteria. Intervjuerna 

genomfördes i elevernas egna klassrum eller i grupprum i anslutning till elevernas 

undervisningslokaler.  

 

Intervju 1 genomfördes i elevens hemklassrum. Den genomfördes i direkt anslutning till 

elevens avslutade lektion. Hen är bosatt i Lund i en familj med studievana och akademiska 

titlar såsom läkare och farmaceuter. Valet av program är för möjlighet och mål att studera 

vidare inom området. 

 

Intervju 2 genomfördes i ett klassrum beläget bredvid det klassrum klassen hade lektion i. Jag 

träffade de elever som ville vara med och som läraren ansåg hade tid med detta ”avbrott” från 

lektionen. Eleverna i denna grupp tillhör alla en grupp elever som av olika anledningar inte 

klarat grundskolan och därmed blivit behöriga att påbörja gymnasial utbildning. För någon 

beror det på hur hen genomfört grundskolan, för någon beror det på att hen inte vistats i 

Sverige länge nog att klara grundkraven. I gruppen framkom flera olika upplevelser och flera 

olika idéer om hur och vart planerna leder inför nästa läsår, någon vill gå kvar på någon av 

skolornas program, någon vill börja på en annan skola och ytterligare någon kommer nog att 

behöva fortsätta på grundskolenivå. 

 

Intervju 3 genomfördes i ett grupprum i en byggnad där eleven har undervisning, men inte 

den del av skolan som elevens huvudsakliga undervisning sker. Eleven är bosatt i en by 

utanför en mindre ort i sydvästra Skåne. Föräldrarna är yrkesutbildade och arbetar också inom 

ramen för sin utbildning eller i kringliggande områden.  
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Intervju 4 genomfördes i ett klassrum där eleven precis avslutat sin lektion. Eleven är 

programrådsrepresentant för årskurs 3 på det program hen går. Eleven bor i hus i en mindre 

ort några mil från skolan. Eleven bor med båda föräldrarna, en undersköterska och en 

reparatör. Hen har två äldre utflyttade syskon. Valet stod mellan samhällsprogrammet och 

barn-och fritidsprogrammet då planer på att bli polis finns. Det blev valt program för 

möjligheten till arbete direkt efter gymnasiet. 

 

Intervju 5 genomfördes i ett grupprum i anslutning till det klassrum eleven hade lektion i. 

Eleven bor i villa tillsammans med båda föräldrarna i en mellanstor ort i Skåne. Båda 

föräldrarna är akademiskt utbildade. Eleven är inte nöjd med sitt gymnasieval, men tänker 

slutföra utbildningen då hen endast har ett år kvar. 

 

Intervju 6 genomfördes i ett grupprum i anslutning till det klassrum eleven hade lektion i. 

Eleven bor till största del hos sin partner i Malmö, annars växelvis hos föräldrarna som är 

skilda i en annan stad i Skåne. Föräldrarna arbetar inom media respektive vården och har 

yrkesutbildningar för detta. Anledningen till gymnasievalet var möjligheten att få jobb direkt 

efteråt och det var en kompis som fick eleven till Vipan, annars hade det blivit i hemstaden. 

 

Intervju 7 genomfördes i ett klassrum som vid tidpunkten var tomt och ledigt. Detta var den 

andra fokusgruppen som bestod av fyra elever, jag nämner dem efter första bokstaven i deras 

respektive namn; M bor i radhus mellan Lund och Malmö med föräldrar och en lillebror. 

Föräldrarna jobbar i butik respektive på budfirma. Valet av gymnasium grundade sig på 

intresse för området. C bor mestadels hos partner i Lund, annars hos sin mamma i lägenhet i 

en mindre ort. Föräldrarna har båda akademisk utbildning och arbetar som ekonomisk konsult 

respektive HR-konsult. Valet av gymnasium var inte självklart då ena föräldern hellre sett ett 

val av teoretiskt program och annan skola, men för egen del var orsaken tvådelat. Valet 

grundade sig dels på intresset för att jobba inom området, dels på svårigheten att komma in på 

andra program beroende på betygen från grundskolan. F bor i radhus hos en släkting i en by 

utanför Lund. Både mamman och släktingen jobbar inom vården och pappan jobbar på lager. 

Valet av gymnasium grundar sig på intresset för området. J bor på en mindre ort växelvis hos 

föräldrarna. På båda ställen är det i hus och med några halvsyskon. Föräldrarna arbetar som 

receptionist respektive plåtslagare med yrkesutbildning för detta. Vipan var förstahandsvalet 
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och J kom in efter att precis klarat matematikkursen från grundskolan. Nu vill J hellre gå en 

annan utbildning, men kommer inte att byta det sista året. 

 

Eleverna 

Efter 7 intervjuer, fem enskilda och två gruppintervjuer, kan jag presentera elevernas relativt 

samstämmiga bild av det värdgrundsarbete och likabehandlingsarbete som bedrivs på Vipan. 

Graden av kunskap och upplevelsen av att det förekommer värdegrundsarbete kan inte annat 

än sammanfattas som mycket låg näst intill obefintlig från elevernas sida. Endast två av de 

elever jag träffade kunde förklara ordet värdegrund. De hade alla hört talas om 

likabehandlingsplan, men även i fråga om detta hade de mycket svårt att definiera vad det 

egentligen innebär. Vid förklaring och fortsatt samtal visade det sig ändå att flera av dem ändå 

visste vad det handlade om, de hade bara inte förstått begreppet och de hade heller inte 

funderat på det förrän de fick en direkt fråga. Efter min förklaring av orden förstod de flesta 

elever vad jag pratade om och kunde också ge exempel på några insatser eller inslag i 

undervisning som de kunde koppla till värdegrundsarbete. Deras bristande intresse för 

värdegrundsarbete förändrades inte nämnvärt efter min förklaring och trots att flera hade ett 

par konkreta förslag på åtgärder. 

 

Med utgångspunkt från Bourdieus begrepp kulturellt kapital och språk är en förklaring att 

eleverna helt enkelt inte har det kulturella kapital som skulle behövas för möjlighet till 

kunskaper eller engagemang om ämnet. De har valt sin väg och riktning, mer eller mindre 

medvetet, och är inte intresserade av ”sådant som elever på andra skolor sysslar med”. Jag 

inkräktade i deras värld med ett språk och en kultur de varken är vana vid eller har frågat 

efter. Med stöd av begreppet fält kan jag relativt lätt konstatera att eleverna befann sig långt 

ifrån det sociala rum, det livsstilsrum eller övergripande det fält som nog skulle behövas för 

att känna sig delaktiga i diskussioner om värdegrundsarbete. Min upplevelse var nog snarare 

tvärtom ett de intog ett avståndstagande och mer eller mindre sade åt mig” Jobba du med det 

som är intresserad av det. Jag ska bara gå klart här sen ska jag jobba och slipper allt som har 

med plugg att göra”. På frågan om vad som är bra med att gå på Vipan eller varför de valt att 

gå på Vipan blev svaret från flera elever ”För att du får jobb direkt efter”. 
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Elevernas självbild och skolans ställning 

Elevernas syn på sig själva och sin skola har säkert en betydelse för intresse och engagemang 

i ämnet. Eleverna uttrycker i intervjuerna kunskap om andra skolors och därmed andra elevers 

högre värde. Vid samtliga intervjuer fick jag kommentarer som att ”om det varit på en annan 

skola hade det kanske varit skillnad, där är eleverna nog mer intresserade av sånt här” eller ” 

på Katte och Spyken har de ju Superbowl och Spyx och sånt”. Det säger något både om 

elevernas självbild och om bilden av den skola de går på, samt att det finns en medvetenhet 

om att det inte ser likadant ut på Vipan. Eleverna har inte den bakgrund och det sociala kapital 

som skulle krävas för en mer positiv och stolt självbild. Flera av de elever jag intervjuat 

kommer från icke-akademiska familjer och har av olika anledningar valt en yrkespraktisk 

utbildning. Även för de elever som faktiskt kom från familjer med akademisk bakgrund och 

erfarenhet räckte det sociala kapitalet inte riktigt till för att ta plats i Lunds gymnasieskolors 

”finrum”. 

 

Utbildning ger kulturellt kapital och status. Lunds kommun har valt att organisera sina 

gymnasieskolor med en uppdelning mellan högskoleförberedande- och yrkesförberedande 

program. Skolan ligger dessutom i en av landets mest akademiska städer. Att vara elev på 

Gymnasieskolan Vipan har i sig alltså inget större värde och kan inte anses ge möjligheter till 

att bredda sitt kulturella kapital trots att det handlar om utbildning då det är ”fel” sorts 

utbildning. Vid en av intervjuerna berättar en elev att personer på fest slutat att prata med hen 

och undvikit hen då det framgick vilken skola eleven sökt till i sitt gymnasieval. En annan 

elev berättar om det dåliga rykte Vipan har bland ungdomar i Lund och att gamla konflikter 

ligger till grund för ett exkluderande av Vipan som likvärdig partner eller motståndare i t.ex. 

Superbowl. Ytterligare en elev beskriver föräldrars önskan om ett annat val av utbildning. Det 

ger en press att nå resultat som inte finns men framför allt överförs outtalad status och 

positionering samt i värsta fall en känsla för eleven att inte duga eller vara mindre värd. 

 

Nyckelord från intervjuerna 

Värdegrund 

Endast två av de intervjuade kände sig säkra på betydelsen av begreppet värdegrund. Någon 

visste på ett ungefär och någon annan tror sig ha hört talas om det eller kanske läst i tidningen. 

/ Alltså jag vet väl … det är svårt att förklara just vad ordet innebär men jag vet så här en del 

av det./ (Intervju 1)  /Jag kan tänka mig, men inte exakt, nej det vet jag inte./ (Intervju 3)  
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/värdegrund … ingen aning/ (Intervju 2) Med mer eller mindre hjälp på traven förstod de alla 

vad begreppet innebär och kunde också se och minnas att de mer eller minde medvetet pratat 

om ämnen som hör ihop med värdegrund trots att det oftast inte varit uttalat. Det de 

intervjuade ofta gav som exempel var jämställdhet och diskriminering, alltså relativt konkreta 

frågor. 

 

Likabehandlingsplan 

Kunskapen om likabehandlingsplanen var även den svag. Två av eleverna kände till att den 

skulle finnas men inte var eleverna kan hitta den, de övriga visste inte riktigt vad det är. Även 

i fråga om likabehandlingsplan blev det så att jag fick förklara mycket, nästan som 

undervisning i ämnet. Den av eleverna som hade varit aktiv i elevrådet även i grundskolan 

hade av naturliga skäl en större förkunskap om ämnet, men inte ens den eleven visste var 

planen finns.  /Men var den konkreta planen finns det vet jag inte riktigt/. (Intervju 1) En 

annan elev chansar hellre och på frågan om hen hört talas om likabehandlingsplanen blir 

svaret  /mm de har nånna, eller vi på skolan har nånna olika planer, det finns ju massa olika. 

Den finns säkert den också/. (Intervju 3) En av eleverna hade haft en uppgift om 

likabehandlingsplanen och visste därför lite mer om den. / ja alltså om vi inte haft den 

uppgiften vi fick av dig så skulle jag nog inte känna till den./ (Intervju 4). En av eleverna i den 

andra gruppintervjun menade dock att det borde gå ut information till alla från början med 

tanke på de nya ettorna. /…tänk så blir det så att man håller det inom sig för att man inte vet 

hur det funkar eller vet vem man kan prata med/. (Intervju 7) 

 

Värdegrundsarbete 

Då vi fortsatte att prata om värdegrundsarbetet upptäckte jag en hel del dold kunskap. Nu 

kunde eleverna ge exempel på vad som görs och hur saker görs. De var också reflektiva i sina 

svar och kunde beskriva både egna och andras roller i olika sammanhang som t.ex. i sina 

respektive kurser som ingår i utbildningen oavsett om det är inom omsorgs- eller 

byggbranschen. Gemensamt för de intervjuade var deras självbild och syn på sitt eget och 

klasskompisars intresse för värdegrundsfrågor. Flera av de jag träffat ansåg sig vara lite 

intresserade, men klasskompisar eller andra elever på skolan helt ointresserade av frågan. 

Eleven i intervju 3 sammanfattar självbilden i sitt svar på om det går att få elever engagerade 

så här;  / nej, sen finns det de som gillar att engagera sig, men jag tror inte riktigt de går att 

hitta i delen av Vipan och inte riktigt på Vipan heller sådär. Inte så många i alla fall, för de 
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som vill bry sig har valt ett annat program/ (Intervju 3). Eleven i intervjun menar på samma 

sätt att det borde smygas in för att eleverna på Vipan ska ta det på allvar; /om man då inte 

säger att det är värdegrund utan att det verkligen är lektion så man kan ta det på allvar/ 

(Intervju 3). Eller som en av eleverna från den första fokusgruppen uttrycker det; /Eleverna 

på Spyken är mer pålästa …. Alltså de liksom de kan mer. Jag vet inte hur jag ska förklara 

det. Normerna där är annorlunda från här/ (Intervju 2). En elev från ett mycket 

mansdominerat program och yrkesområde uttryckte kunskap om och behov av 

värdegrundsarbete, men såg också svårigheterna i detsamma. / När man kommer ut till 

arbetsplatsen så är där gamla jobbare som varit där länge och som har en hård jargong, då 

lär man sig av dem och så fortsätter det så/ (intervju 5). Eleven hade själv inga problem med 

det, men visste de som tyckte det var jobbigt. Flera elever gav schemabrytande och 

programöverskridande aktiviteter som exempel och en av eleverna missuppfattade 

värdegrundsarbete till att enbart gälla att träffa andra klasser. Av de fyra eleverna jag träffade 

i den andra gruppintervjun kunde ingen tänka sig att engagera sig i en likabehandlingsgrupp, 

trots att åtminstone två av dem tyckte det var viktiga frågor och kom med flera kloka tankar 

om arbetet. 

 

Önskemål och idéer 

På frågan om hur de tycker lärarna ska göra för att vinna uppmärksamhet i ämnet och kanske 

få elever engagerade svarade de flesta att ha fler gemensamma aktiviteter på skolan och att 

fler lärare pratar om det i undervisningen. De vill ha temadagar, kompisklasser från andra 

program och fler friluftsdagar eller utflykter. En elev uttryckte också tron på att ökad makt ger 

ökat engagemang och att om vi förmedlar det så kan vi få fler engagerade elever. /du får vara 

med och bestämma! – du får vara med och ta beslut!/ (Intervju 1) Som beskrivet ovan ansåg 

flera elever att värdegrundsarbetet borde smyga in för att elever inte ska kunna tacka nej till 

det, men det fanns motsatt de som ansåg att värdegrundsarbetet borde synliggöras mer;  /Hur 

ska vi annars veta vad det är vi jobbar med och vad vitsen med våra arbeten är?/ (Intervju 7).  

Ett exempel på ovisshet är att flera elever inte såg kopplingen mellan en friluftsdag och 

värdegrundsarbete, utan jag fick förklara den. Eleven menade att det var bättre på 

mellanstadiet då de hade lektioner om hur elever skulle vara mot varandra och att det borde vi 

ha här också. /då visste man hur man skulle vara, nu har man typ glömt det/. (Intervju 7) En 

elev menade att alla kunde prata med mig, eller i alla fall att jag /…. eller nån sån som jag …/  

(Intervju 6) kunde komma och prata inför hela klassen.  
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Sammanfattning 

Det står nu klart för mig att eleverna på Vipan brister i både intresse, engagemang och 

kunskap kring värdegrundsarbete. Orsakerna kan vara många, men med utgångspunkt från 

Bourdieus begrepp och teori kan jag förklara och förstå hur eleverna på Vipan har annat 

socialt- och kulturellt kapital än det som skulle behövas för kunskap, intresse och 

engagemang om värdegrundsfrågor. Det kan ju tyckas ganska naivt av mig att tro att alla 

elever vill utöka sitt kulturella kapital och vidga sina erfarenheter, men det ligger väl i 

konceptet kulturellt kapital. 

 

En del av elevernas kunskap och uppfattning kan självklart skyllas på en dåligt presenterad 

Likabehandlingsplan, men troligtvis skulle inte ens en bra likabehandlingsplan eller ett väl 

förankrat värdegrundsarbete förändra elevernas riktning. Fördomsfullt och utifrån mitt i 

högsta grad akademiska perspektiv skulle den fortfarande vara mot att slippa plugg och börja 

lönearbeta. 

  

Arbetet med den här uppsatsen har bekräftat en del av mina tankar, men det har också gett 

mig flera nya perspektiv på min egen skoltillvaro och tom lite tips på hur jag kan fortsätta 

med värdegrundsarbete för elever, kollegor och skolan som en helhet – de som vill då alltså. 
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Bilagor 

 

Brev till eleverna                       Bilaga 1 (2) 

 

Hej, Jag heter Maria. Jag jobbar som lärare på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och 

fritidsprogrammet. Förutom mitt jobb på Vipan så pluggar jag sociologi på universitetet i 

Lund och ska under våren skriva en uppsats (ett examensarbete). Jag skulle vilja träffa några 

elever för en intervju och undrar om DU har tid och möjlighet att träffa mig en stund.  

 

Du är en av de tillfrågade eftersom du redan nu visat lite större intresse för skola och program 

genom att vara elevråds/programrådsrepresentant. Intervjun tar ca 30 minuter och du kan välja 

om vi ska ses i Cafeterian, i något grupprum eller någon annanstans.  

 

Det kommer att handla om värdegrundsarbete, men det är inget du behöver förbereda. Jag blir 

glad om du skulle vilja prata med mig en stund. Jag vill gärna spela in vårt samtal och hoppas 

det är ok. Svara mig med förslag på tid och plats som passar dig.  

 

Hoppas vi ses! / Maria 

 

maria.lindberg2@lund.se 

 

046356646 

  

mailto:maria.lindberg2@lund.se
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Intervjumall      Bilaga 2 (2) 

 
Presentation av mig: 

 Jobbar på VO och BF med kurser som specialpedagogik och socialt arbete.  

 Har varit på Vipan 2½ år 

 Jag har tidigare jobbat med personer med utvecklingsstörning, med gamla och med hemlösa i 

Malmö-Lund.  

 Pluggar sociologi på Universitetet här i Lund. Sociologi är ungefär som en fortsättning på 

samhällskunskap men med extra inriktning på relationer mellan människor och mellan olika 

samhällsfunktioner. Gör ett examensarbete just nu, därför denna intervju. 

 Har uppdrag på skolan att jobba extra med värdegrundsfrågor, så intervjun är också en del i 

det arbetet. 

 

Generellt om värdegrund: 
 vet du vad värdegrund är? 

 har du hört talas om värdegrundsarbete? när ? var? i vilket sammanhang? 

 

De värderingar (etiska normer, livsåskådningar och dylikt) som skall ligga till grund för verksamheten inom en 

organisation, ett företag etcetera (ursprungligen inom skolan) 
http://www.synonymer.se/?query=v%E4rdegrund 
 

 Värdegrunden är som stommen i ett hus och eleverna är invånarna. Värderingarna är 

de relationer vi har med våra grannar, det är med dem vi sätter upp spelregler för att 

markera samhörighet. Det förenar oss och är det som gör att vi kan skilja grannar från 

de som bor någon annanstans.  

 

Skolans likabehandlingsplan 

 

 känner du till att skolan har en Likabehandlingsplan? var finns den? har du tittat i den?  

 har ni jobbat med den i någon kurs?/pratat om den med någon lärare? 

 V-klass - min skola - dokument - processer 

 

Vipans värdegrundsarbete: 
 vet du hur Vipan arbetar med värdegrundsfrågor?  

 Jag kan ge några exempel på saker man kanske inte tänker på som värdegrundsarbete. 

Friluftsdagen i Lomma, kompisklasser, Vipanloppet, Fredagshäng. Det är också upp till alla 

lärare att jobba med det i klassrummet, alltså i kurserna, under lektionerna och i olika 

uppgifter. 

 

Önskemål och idéer: 
 Om du och dina klasskompisar fick bestämma; hur skulle ni valt att jobba med värdegrund?  

 Hur tror du vi personal behöver göra för att alla elever ska förstå och tänka på 

värdegrundsarbetet? 

 Finns det något eleverna kan göra?  

 

 

 

http://www.synonymer.se/?query=ligga
http://www.synonymer.se/?query=organisation
http://www.synonymer.se/?query=f%C3%B6retag
http://www.synonymer.se/?query=etcetera
http://www.synonymer.se/?query=ursprungligen
http://www.synonymer.se/?query=v%E4rdegrund

