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Abstract  
In the Swedish school system, ethics is not a subject that is studied like history or math, but rather 

something that should permeate the entire Swedish school system. Knowing what is ethically rea-

sonable to do when students challenge the norms and rules of procedure that the school has made is 

not a simple task assigned. This study will begin with an introduction in the behaviorist tradition 

and the socio-cultural tradition & CPS model, with associated classroom methods linked to these 

theories. These two traditions and learning theories are each other's ethical counterparts regarding 

how the students should be treated when they challenge the school's norms and rules of order. Later 

in the study, the values of Swedish school law will be described, where in-depth study will be the 

foundation of the central value concepts that the Swedish school system considers. These value 

concepts are: The integrity of human life, the individual's freedom and integrity, the equal value of 

all people, equality between women and men, and solidarity with the weak and vulnerable. The 

study will continue to present Martha C Nussbaum's Capabilities Approach. Her theory addresses 

ten capabilities that she believes are central to a life of dignity. Her theory, through the study, will 

be my discussion partner. During the study, both the behavioral tradition and the socio-cultural tra-

dition & the CPS model's strategies and associated methods will be analyzed. This is followed by a 

discussion of these traditions in relation to the value concepts based on the school's core values. To 

conclude the study there will be a discussion based on what the study has shown. Finally, the result 

will show which of these two traditions is the most ethically reasonable to use in relation to the 

school's core values when students challenge the norm systems and rules of order that exist.The es-

say's conclusion is that the behaviorist tradition is difficult to defend in the light of the school's va-

lues and Nussbaum's theories. The result of the study will help teachers to have good ethics in their 

profession, and to know which approach is most ethically reasonable to use in relation to the 

school's core values. 
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1. Inledning  
Uppsatsens ämne utvecklades under sjätte terminen på lärarutbildningen då vi hade två perioder av 

verksamhetsförlagd utbildning. Under första periodens första dagar fick jag erfara elever som utma-

nade skolans normsystem och ordningsregler. Jag och min VFU-handledare diskuterade denna pro-

blematik och rekommendationen jag fick var att använda metoden kollektiv bestraffning.  Under 1

den andra perioden av verksamhetsförlagd utbildning visade min dåvarande VFU-handledare mig 

en utformad konsekvenstrappa.  När elever kom att bryta mot skolans normsystem och ordningsreg2 -

ler skulle konsekvenstrappan således vara den metod som jag förväntades använda i klassrummet. 

Efter VFU-perioderna har dessa metoderna funnits kvar i mina tankar och lämnat mig med flertalet 

obesvarade frågor. Ska jag ta med mig metoderna kollektiv bestraffning och konsekvenstrappa in i 

mitt framtida klassrum? Vilken bakomliggande syn på inlärning motiverar valet av användandet av 

metoderna? Är dessa metoder etiskt rimliga och försvarbara i relation till skolans värdegrund, eller 

finns det andra som är bättre? Genom skrivandet av uppsatsen har det visat sig att jag inte heller är 

ensam med dessa frågeställningar. Det finns utbildade lärare med lång erfarenhet, samt nyexamine-

rade lärare som uttrycker samma problematik. Båda grupper formulerar en frustration över svårig-

heten med elever som bryter mot skolans normsystem och ordningsregler, samt har frågetecken om 

vilka metoder som läraren faktisk kan använda när detta inträffar.3

Skollagen benämner att läraren får vidta olika konsekvenser för att få ordningen återställd i klass-

rummet, detta exempelvis genom ett samtal hem eller kvarsittning.  Eftersom skollagen legitimerar 4

konsekvenser som metod kan jag se att det finns en förklaring till uppkomsten av dessa metoder. Å 

andra sidan påminner jag mig själv om att skolans paragrafer är något som tillkom under Jan Björ-

klunds regering och är således strategier som bygger på samhällets ideologiska strömningar.  Detta 5

Kollektiv bestraffning innebär att en individs handlingar får konsekvenser för hela kollektivet. Ett exempel på metoden 1

i klassrummet kan vara att klassens filmvisning ställs in på grund av att en elev gjorde övertramp på skolans normsy-
stem och ordningsregler. 

 Konsekvenstrappa är en metod för ordning som innehåller olika nivåer beroende på i vilken utsträckning eleven bryter 2

mot skolans normsystem och ordningsregler. Om eleven inte förbättrar sitt beteende under tillsägelsens om vanligtvis är 
första nivån går den vuxne vidare med nästa konsekvens på nästa nivå. Det är upp till den vuxne att avgöra vilka konse-
kvenser i trappan eleven tilldelas, och den vuxne kan även välja att bortprioritera vissa steg. Exempel på konsekvenser 
kan i inledande skede vara en tillsägelse följt av möte mellan den vuxne och eleven. Om situationen inte förbättras kan 
kvarsittning eller utredning med elevens vårdnadshavare bli följande konsekvenser i metoden. 

Orlenius, 2010,11. 3

 I skollagen (2010:800), Skollagen, 3 kap.10§.4

Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i skolan Dir. 2008:75. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 5

2008. https://www.regeringen.se/49b717/contentassets/5341cae68ac743829aa8f1aab970ea6b/delegation-for-jamstalld-
het-i-skolan-dir.-200875.
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ser jag legitimerar vikten av att vidta en etisk diskussion om metodernas användande i 

klassrummet.  Bara för att en politiker satt juridiska regler för hur lärare kan hantera elever som 6

bryter mot skolans normsystem eller ordningsregler betyder inte det automatiskt att dessa metoder 

är etiskt rimliga eller försvarbara. En handling kan vara juridiskt hållbar, men inte etiskt försvarbar. 

Lärarens yrkesprofession handlar inte heller enbart om att verkställa ett uppdrag, utan även om att 

kunna förstå det uppdraget som läraren tilldelats.  Detta motiverar varför min slutsats blir att juridi7 -

ken inte räcker för att argumentera för metodernas användande. Min tanke med uppsatsen är därför 

inte att diskutera frågan om olika klassrumsmodellers juridiska lämplighet, utan syftet är snarare att 

ifrågasätta den typen av argumentation och ta stöd i moralfilosofins synsätt på om dessa metoder är 

etiskt rimliga och försvarbara. I denna diskussion ser jag att det är rimligt att använda mig av en 

moralfilosof som diskussionspartner, vilket tillföll sig bli den nordamerikanska dygdetiska filosofen 

Martha C Nussbaum och hennes förmågemodell (Capabilities Approach).  Nussbaums roll i uppsat8 -

sen kommer vara att hjälpa mig att problematisera användandet av metoderna, bidra med en syn på 

moral utanför en skolkontext, samt analysera skolans värdegrund med andra glasögon.  Min för9 -

 I den här diskussionen ser jag att det är av vikt att lärare har en diskussion om det politiska styret och utökar medve6 -
tenheten om att det är politiska dokument som läraren förhåller oss till. På så sätt finns det all anledning till att förhålla 
sig kritisk mot dessa dokument. En moralfilosof som betonar ett sådant kritiskt tänkande är Zygmunt Bauman. Hans  
kritik består i att att människans, och därmed moralens ambivalens, till nödvändighet leder till att vi måste förkasta de 
moralkodexa som föreslagits innan. Kontraktsetikerna menar här snarare tvärt om, att moralen är en produkt av samhäl-
let och att samhället tillsammans ska bestämma vad som är moraliskt gott och ont. Bauman menar snarare att det är 
moralen som kommer först och att moralkodexa som exemplevis utilitarismen, dygdetiken eller regleretiken inte är be-
skrivningar på moraliska problem. Bauman menar att istället för att låta oss styras av dessa teorier så ska vi styras av det 
ansvar vi har för andra människor. Detta ansvar kallar han för den andre. Baumas teori består i att vi har ett ansvar för 
den andre och det ansvaret kan inte generaliseras, utan det ser alltid olika ut och i olika tidpunkter är det olika. Detta 
leder till att det inte går att sätta upp en etisk princip eller regel för moralen, utan ansvaret är hela tiden unikt. Baumans 
kritik ser jag med fördel går att applicera på en lärares synsätt på de politiska dokument som läraren ska förhålla sig till 
och kritiken är på så sätt legitim. Jag ser således att det är av vikt att diskutera dessa dokument externt och som lärare ha 
en etisk utgångspunkt på juridiken.  

Zygmund, Bauman & Sven-Erik, Torel. Postmodern etik. Göteborg: Daidalol, 1996, 68.

 I frågan om lärarens yrkesprofession ser jag att det är av vikt att som lärare reflektera vilken vetenskaplig grund som 7

dina handlingar vilar på. Detta både för elevernas vinning, din profession som lärare, men även för föräldrarnas skull. 
Föräldrar och elever måste kunna förlita sig på att lärare är professionella i sitt yrkesutövande. Om målet är att elever 
ska utvecklas till omsorgsfulla individer är frågor som läraren kan ställa sig själv exempelvis: På vilket sätt visar mitt 
handlande av yrkesprofessionen på omsorg? Hur lär sig elever solidaritet genom mina metoder i klassrummet? 
Här är det avgörande att läraren är påläst och har en etisk-prövad kunskapsbas som grund i sitt yrkesutövande. Detta 
just eftersom det inte räcker att skolan vilar endast på ideologiska strömningar i samhället, utan även måste vara etisk 
förankrad. 

 Här var det moralfilosofen Bauman som inspirerade mig att att använda Nussbaum i uppsatsen. Baumans filosofi in8 -
nebär att vi människor lämnar över vår moral, vårt ansvar för våra handlingar, när vi litar på moraliska regelverk. I sko-
lans värld kan detta leda till att om vi bara skulle leva inom skolvärldens kontext, så gör vi det som Bauman säger att vi 
inte får. Vi har en okritiskt syn på värdegrunden och låter den ge oss svaren på våra moraliska frågor. Genom detta tan-
kesätt motiverar och erbjuder Bauman mig ett nytt perspektiv som innebär att våga se på skolans värdegrund med ett 
utifrånperspektiv. Hans teori om den andre är något som jag har inspirerats av och hur detta uttrycker sig i uppsatsen är 
genom att använda Nussbaums förmågemodell som diskussionspartner.  

Min motivation av Nussbaum som diskussionspartner finns att läsa i: 6.Metod och urval9
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hoppning är således att uppsatsens slutsats kan ge svar på vilka metoder som står i relation till sko-

lans värdegrund, samt är professionsetiskt försvarbara att använda när eleverna utmanar skolans 

normsystem och ordningsregler.10

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur klassrumsmetoder, som används för att bemöta elever 

som bryter mot skolans normsystem och ordningsregler, kan analyseras i förhållande till skolans 

värdegrund och huruvida dessa är etiskt försvarbara i ljuset av Nussbaums etiska teorier. För att 

konkretisera detta har jag valt att begränsa uppsatsen till två lärteorier och skoltraditioner som är 

varandras motpoler gällande hur detta bemötande kan tillämpas, samt hur elevernas lärande sker 

och vad som påverkar detta lärande.  De skoltraditioner och lärteorier som studien har som ut11 -

gångspunkt är den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen.  Det sistnämnda 12

har jag analyserat med CPS-modellen som en konkretisering och representant för den sociokulturel-

la traditionen.  Dessa två skilda synsätt kommer bidra med en diskussion om dilemmat om vilka 13

underliggande bevekelsegrunder det finns för metoderna kollektiv bestraffning och konsekvenstrap-

pan. Den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen kommer 

hjälpa mig besvara syftet som innebär att se vilken argumentation som både kan förklara och fälla 

metodernas användande i skolan. Utifrån dessa skoltraditioner och lärteoriers bakomliggande stra-

tegier har sedan ett urval av tillhörande metoder analyserats. Dessa metoder har varit: kollektiv be-

straffning, konsekvenstrappa, Plan A, Plan B, Plan C, elevrelationer & elevinflytande, individuella 

samtal och moralisk interaktion. Detta gör att uppsatsen har ett professionsetiskt perspektiv där syf-

tet är att, med Nussbaums förmågemodell som diskussionspartner, undersöka huruvida dessa skol-

traditioner och lärteorier är etiskt försvarbara utifrån skolans värdegrund.

Med professionsetik menas att läraryrket innebär en profession som är bärande av ett tydligt samhällsuppdrag som 10

förklarar för läraren vilka åtaganden som professionen innebär. Att vara professionsetiskt som lärare innebär alltså att 
kunna se vilken etik som ligger i relation till lärarprofessionen. 

Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland,  2013, 170-173.11

Jag är medveten om att behaviorismen är en omfattande psykologiskt teori som inte enbart kan begränsas som skol12 -
tradition eller som en lärteori, utan snarare används på en mängd andra områden än enbart i skolan. Trots detta kommer 
jag genom uppsatsen utgå från ett skolperspektiv där den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen 
kommer diskuteras just utifrån synsättet som en skoltradition och lärteori.

CPS- modellen är en metod som innebär samarbete för problemlösning (Collaborative and Proactive Solutions). Me13 -
toden är utformad av Ross W. Greene och innebär en demokratisk problemlösning där både eleven och lärarens behov 
tillgodoses. Ross W. Greene utgår ifrån att elever vill uppföra sig väl om de har förmågan. Om eleven inte uppför sig 
väl, beror det endast på att kraven i situationen överstiger barnets förmåga. För mer ingående om teorin se: 3.2.2 CPS-
modellen 

Greene, 2014,11-13 & 18.
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De frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är:  

På vilket sätt kan kollektiv bestraffning och konsekvenstrappan förstås som etiskt försvarbara me-

toder i förhållande till skolans värdegrund?

Hur kan skolans värdegrund, med Nussbaums förmågemodell som diskussionspartner, kunna moti-

vera användandet av metoder som bygger på den behavioristiska traditionen och den sociokulturella 

traditionen & CPS-modellen?

2.2 Disposition  

Uppsatsen kommer inledningsvis presentera syfte och frågeställningar. Därefter kommer en bak-

grundsdel, vilket följs upp av en beskrivning av forskningsläget följt av ett kapitel om uppsatsens 

teoretiska ramverk. I följande kapitlet beskrivs mitt urval av litteratur och metod, vilket följs upp av 

en presentation av uppsatsens genomförande. Avslutningsvis presenteras en diskussion och uppsat-

sens resultat. Här tillkommer även förslag på vidare forskning.

3. Bakgrund  
I detta kapitel kommer jag att kortfattat beskriva den behavioristiska traditionen och den sociokul-

turella traditionen & CPS-modellen, samt dess tillhörande metoder. Dessa skoltraditioner och lärte-

orier tydliggör bakomliggande strategier till olika klassrumsmetoders användande, där metoderna 

kollektiv bestraffning och konsekvenstrappa är skoltraditioner och lärteorier som legitimeras med 

hänvisning till den behavioristiska traditionen. Fortsättningsvis kommer kapitlet ge en beskrivning 

av hur kollektiv bestraffning och konsekvenstrappan kan uttryckas i ett skolsammanhang, men även 

ge en kort allmän tolkning av den etiska rimligheten i metoderna. De utvalda metoder som ligger till 

grund för den sociokulturella traditionen & CPS-modellen kommer i kapitlet inte beskrivas, utan 

enbart presenteras.  14

3.1 Behaviorismen  
Behaviorismens fundament innebär att ett nytt beteende är resultatet av vilken konsekvens eller be-

kräftelse beteendet tilldelas.  Inom behaviorismen ses inlärning som en process som sker mellan 15

stimulus och respons.  En historiskt känd inlärningsteori inom behaviorismen är klassisk beting16 -

ning som fysiologen Ivan Pavlov forskade om under mitten av 1800-talet. Pavlovs syfte var att för-

För djupare förståelse av dessa metoder se: 8.2 Tillhörande metoder14

Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland., 2013, 171.15

Ett exempel på stimulus och respons i skolan kan vara att läraren ger en elev beröm, vilket i sin tur leder till att eleven 16

blir stolt. Att eleven blir stolt är ett exempel på respons och att läraren ger beröm är ett exempel på stimulus.
	 	 �8



söka förklara orsaken till varför människors rädslor hade olika bevekelsegrunder. Hans resultat ge-

nererade i klassisk betingning där hans slutsats blev att positiva erfarenheter kring det som tidigare 

gav upphov till rädsla, kan leda till att rädslan avtar.  Den som sedan applicerade behaviorismens 17

strategi inom pedagogiken var B.F Skinner. Hans studie förklarar sambandet mellan stimulus och 

respons mellan lärare och elev, vilket påverkar om eleven kommer upprepa sitt handlande eller 

inte.  Grundläggande innebär alltså behaviorismen att beteendet hos en människa är förändringsbar 18

beroende på vilken grad av belöning eller bestraffning individen får.  19

Behaviorismen ifrågasätter psykoanalysen och grundar sig istället på beteendevetenskap där tradi-

tionen tar avstånd från att förklaringsvärdet av kunskap finns genom känslor, analyserande av 

drömmar, eller i det undermedvetna. Traditionen beskriver dessa delar som ett uttryck för ett bete-

ende, emellertid utan förklaringsvärde eller vetenskaplig grund. Behaviorismens kunskapssyn byg-

ger på positivism där det primära synsättet är att kunskap är mätbar och objektiv, samt enbart kan 

förklaras genom studier och naturvetenskapliga experiment.  Behaviorismen har fått betydelse för 20

större delen av 1900-talet och har till stor del präglat den västerländska psykologin och är en avgö-

rande orsak till att pedagogiken, psykologin och sociologin kallas för beteendevetenskap idag.  21

Behaviorismens placering i skolan kan motiveras med att skolans uppdrag innefattar ett fostrande 

perspektiv, där eleven ska lära sig följa regler och vidta ett gott beteende.  Utgångspunkten inom 22

behaviorismen är att elever inte har den motivation som krävs för att följa skolans normsystem eller 

ordningsregler, vilket gör att yttre stimulering behövs av läraren.23

3.1.1 Kollektiv bestraffning  

Den behavioristiska traditionen utgår alltså från att stimulus och respons är givna tillvägagångssätt i 

elevens lärandeprocess.  Detta gör att metoden kollektiv bestraffning kan förklaras utifrån en be24 -

havioristisk synvinkel. Kollektiv bestraffning innebär som namnet avser att kollektivet får en be-

straffning för något som en individ gjort. I en skolsituation kan metoden ta sig uttryck genom att en 

Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland, 2013, 142.17

Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland,143-144.18

Säljö,2000,50-52.19

 Säljö, 2000,50-52.20

Orlenius, 2010,214 & Imsen, 2005,38.21

Biehler & Snowman, 1997, :276-281.22

 Imsen, 2005,47.23

 Imsen, 2005,39.24
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elev som, antingen medvetet eller omedvetet, utmanar skolans normsystem och ordningsregler gör 

att hela klassen får en konsekvens för dennes handlande. Ett exempel där kollektiv bestraffning ut-

fördes på gruppnivå och fick konsekvenser var på en skola där olika sportredskap hade förstört och 

gärningsmannen inte tillkännagavs. Metoden tog sig uttryck i att skolans ledning hotade med att 

antingen polisanmäla händelsen, eller att samtliga elever på skolan skulle betala för sportredskapen. 

I detta fall blev skolan kritiserad av Justitieombudsmannen just eftersom en människa juridiskt sätt 

endast kan vara ansvarig för sina egna handlingar, och således inte kan få konsekvenser för 

andras.   25

3.1.2. Konsekvenstrappa 

Likt kollektiv bestraffning kan även konsekvenstrappan förklaras utifrån en den behavioristiska 

traditionen, just eftersom inställningen och bemötandet av elevers lärandeutveckling och uppföran-

de är densamma. Konsekvenstrappan är framförallt en disciplin-åtgärd där olika konsekvenser till-

faller beroende på i vilken utsträckning som en elev bryter mot skolans uppsatta regler. En konse-

kvenstrappas första steg kan exempelvis bestå i en varning, följt av tillrättavisade och slutligen att 

eleven bli utslängd ur klassrummet. Konsekvenstrappan kan ha olika uttryck, men den disciplinera 

tanken är den samma, vilket innebär att mängden konsekvenser tillfaller beroende på elevens grad 

av olydnad. Konsekvenstrappan innefattar juridiska riktlinjer med skollagen som grund, men 

huruvida metoden är etisk rimlig i relation till värdegrunden är en ny synvinkel på metoden som jag 

hoppas uppsatsen kan ge svar på.

3.2 Den sociokulturella traditionen & CPS-modellen  
Inom den behavioristiska traditionen beskrivs motivation och lärande som något som kan påverkas 

av yttre stimulering, vilket är i motsats till det den sociokulturella traditionen där den inre motiva-

tionen och elevens personliga utveckling betonas. Miljön, språket och relationer är nyckelord inom 

denna skoltradition och lärteorin och dessa ord beskrivs som redskap som är avgörande för elevens 

moraliska utveckling.  Till skillnad från det behavioristiska perspektivet beskrivs inte heller ele26 -

vens brist på motivation som orsak till att eleven utmanar skolans normsystem och ordningsregler, 

utan snarare att eleven inte har den förmåga eller förståelse som krävs för att uppfylla de regler som 

tilldelats. Inom detta perspektiv sker elevens lärande genom ett samspel mellan lärare och elev där 

mänsklig interaktion är en viktig pusselbit.  Teoretiker inom den sociokulturella traditionen för 27

Justitieombudsmannen, JO 1993/94 s.37825

 Imsen, 2005, 47.26

Imsen,2005,48.27
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kritik mot den behavioristiska traditionen genom att påvisa att behaviorismens strategier begränsar 

elevernas lärande och förbiser känslor och den fria viljan. Denna kritik är något som den behavio-

ristiska traditionen å andra sidan tar avstånd från och betonar att det endast är beteenden som går att 

observera som kan vara föremål för kunskap och lärande.28

3.2.2 CPS-modellen  
CPS-modellen är en teori utformad av Ross W. Greene som, likt den sociokulturella traditionen har 

relationer och kommunikation som viktiga nyckelord.  Till skillnad från den behavioristiska tradi29 -

tionen är bestraffningar inom CPS-modellen otänkbart och ses snarare endast som ett sätt att låta 

elevers potentiella begåvningar gå till spillo. CPS-modellen innefattar tre ingredienser där första 

steget innebär att läraren visar empati för elevens situation (empathy). Andra steget innebär att iden-

tifiera både eleven och lärarens tillkommande svårigheter med att eleven utmanar de normer och 

ordningsregler som finns (identify the problem). Det tredje steget innebär en inbjudan då läraren 

och elev tillsammans reflekterar om eventuella lösningar på problemen (invitation).  Uppsatsen 30

kommer dels analysera de metoder som CPS-modellen i sig själv erbjuder, men det kommer även 

presenteras ett urval av andra metoder vars strategi grundas i den sociokulturella traditionen & 

CPS-modellen. Dessa metoder är: Elevrelationer & elevinflytande, individuella samtal och moralisk 

interaktion.31

4. Tidigare forskning  
Detta kapitel kommer utgå utifrån uppsatsen frågeställningar, vilket gör att uppsatsens presentation 

av forskningsläge kommer begränsas till vilka empiriska studier som belyst skolans pedagogik, pro-

fessionsetik och vilken forskning som ligger till grund för den behavioristiska traditionen och den 

sociokulturella traditionen. Kapitlets fokusområden är den svenska skolan, vilket gör att det forsk-

ningsfält som jag presenterar till stor del kommer ha den utgångspunkten. 

En enkätstudie som behandlat skolans värdegrund är en studie som heter Värdegrund i skola och 

forskning där Joakim Lindgren problematiserar värdegrundens etiska begrepp. Studien omfattar 204 

skolenkäteter och 97 universitets-och högskoleenkäter. Genom studien kartläggs utfallet av hur ar-

 Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland, 2013, 214- 215.28

Orlenius. 2010,216.29

 Greene, 2014,20 & 10.30

 Jag är medveten om att det finns flertalet andra metoder som har den sociokulturella traditionen & CPS-modellen 31

som utgångspunkt. Här har jag gjort ett urval och begränsat uppsatsen genom att välja ut några modeller som är rimliga 
och logiska för att visa på hur den sociokulturella traditionen skulle kunna gestaltas för bemötande i klassrummet.
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betet med dessa värdebegrepp tillfallit på skolor, där resultatet påvisar att värdebegreppen hade oli-

ka prioritet. Studiens resultat belyser en problematik i relation till skolans värdepedagogiska prak-

tik, då samtliga värdebegrepp i skolans värdegrund bör ha en given plats i den dagliga verksamhe-

ten. Studiens resultat ser jag är intressant att diskutera i förhållande till att värdegrundens innehåll 

inte har förändrats över tid, utan de värdebegrepp som värdegrunden framhåller som centrala har 

haft den positionen under en lång period.  En rapport som betonar just dessa värdens givna plats i 32

den dagliga verksamheten är en rapport från skolverket som heter En fördjupad studie om värde-

grunden. Den studien påpekar att dessa begrepp är inte kan kompromissas med och ska ha en avgö-

rande roll för lärarens professionsetik.  Studien visar även på att elevinflytande är avgörande för att 33

eleverna ska utveckla förståelse för demokrati samt formas till goda samhällsmedborgare.  

Att elevinflytande är ett redskap för att få eleverna att utveckla demokratiska värderingar är något 

som även betonas i en etnografisk fältstudie som heter Värdepedagogik i skolans vardag: interaktivt 

regelarbete mellan lärare och elever. Studien är skriven av Robert Thornberg som är professor i pe-

dagogik och omfattar en undersökning av 13 lärare och 141 elever i deras dagliga arbete. Syftet var 

att undersöka hur fostran och värdebegreppen står i relation till varandra och påverkar varandra. Re-

sultatet påvisar vikten av att lärare måste träna elever att uppnå dessa värden och inte bara eftersträ-

va att följa ordningsregler och normer. Resultatet påvisar även att det är i det vardagliga mötet mel-

lan lärare och elev som dessa begrepp utvecklas oss eleverna.  34

En annan studie om samma område heter En fördjupad studie om värdegrunden – om möten, rela-

tioner och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värdena skriven av Ken-

nert Orlenius. Studiens resultat visar att samtliga värdebegrepp från skolans värdegrund ska prakti-

seras i den dagliga verksamheten på skolorna. Studien belyser även skillnaden mellan normer och 

dessa värden där värdebegreppen beskrivs som demokratiska och kompromisslösa medan normer 

och ordningsregler beskrivs som utbytbara.   35

Här har Lgr94, Lgr98, Lgr11, Gy11 nästintill identiska beskrivningar på skolans värdegrund och dess tillhörande be32 -
grepp, trots dess olika tidsrelevans i den svenska skolan. 

Skolverket. 2000. En fördjupad studie om värdegrunden – om möten, relationer och samtal som förutsättningar för 33

arbetet med de grundläggande värdena. Dnr 2000: 1613. S.10

Robert Thornberg. Värdepedagogik i skolans vardag: interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. Linköping: 34

Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet.2006, 3 & 39-40. 

Orlenius, Kennert. 2001. Värdegrunden - Finns den? Stockholm: Runa förlag & Skolverket. 2000. En fördjupad stu35 -
die om värdegrunden – om möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande värde-
na. Dnr 2000: 1613. S.10
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En studie som behandlar lärarens professionsetik är en observationsstudie gjord av Orlenius och 

Bigsten. Undersökningen visar att lärare i förskolan och tidiga skolan framförallt praktiserar profes-

sionsetik i det dagliga mötet med elever och att det är i detta bemötandet som lärare ställs inför etis-

ka dilemman och överväganden. Studiens resultat påvisar vikten av att en lärare är professionsetik i 

sitt uppdrag för att på så sätt kunna göra etiska rimliga överväganden.  En annan studie som visade 36

på värdegrundsfrågor är en studie som heter Samhällskunskapsämnet och dess ämnesmarkörer på 

svenskt mellanstadium - ett osynligt eget ämne som bistår andra ämnen skriven av Martin Kristi-

ansson. Syftet var att genom intervjustudier analysera sju mellanstadielärares bild av det samhällso-

rienterade ämnets karaktär. Studiens resultat visar delvis på att lärare såg att förmedlandes av vär-

degrundsfrågor sker i det dagliga mötet mellan lärare och elever.  Studien visar också på att lärare 37

uppfattar värdegrundsfrågor som en viktig del av samhället, och att dess begrepp är viktiga att för-

medla i samhällskunskapsämnet. 

Det har även gjorts forskning på den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditio-

nen. En av de främsta forskarna inom den behavioristiska traditionen var Skinner. Hans forskning 

såg att Pavlovs principer angående klassisk betingning inte bara förklarar fysiologiska eller emotio-

nella reaktioner, utan även att responsen för beteendet avgör om handlingarna kommer upprepas 

eller inte. Skinners forskning belyser förståelsen för hur lärarens förstärkning för elevens beteende 

ska fungera, samt hur bestraffningar ska utföras så att en elevers handlingar inte upprepas. Skinners 

forskning visar även på att lärare måste bli medvetna om vad de förstärker och bestraffar och hur 

denna förstärkning uppfattas. Han beskriver elever som en tom tavla som som kan utformas bero-

ende på vilken respons som läraren ger.  Den behavioristiska traditionens roll i skolan har det 38

forskats om även under 2000-talet. Här betonar forskningen att förekomsten av förstärkning eller 

bestraffning kan leda till att elever inte vet vilka handlingar som kommer ge belöning eller bestraff-

ning, vilket i sin tur skapar en osäkerhet. Denna osäkerhet kan sedan påverka elevers 

studieresultat.  De senaste tio åren har även flera teorier framträtt som har studerat färdigheter och 39

Orlenius, Kennert & Bigsten, Airi. Den värdefulla praktiken. Stockholm: Liber AB.2008,35.36

 Martin Kristianssson.Samhällskunskapsämnet och dess ämnesmarkörer på svenskt mellanstadium - ett osynligt eget 37

ämen som bistår andra ämnen. Nordidactica - Journal of  Humanities  and Social Science education, 1, 212-233. 2014,10.

Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland. Livet i skolan 1: grundbok i pedagogik och elevkunskap. Stockholm: Studentlitteratur AB, 38

2013, 145-50.

Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland. Livet i skolan 1: grundbok i pedagogik och elevkunskap39
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beteenden hos elever där främst studier kring beteendesvårigheter prioriteras  Genom dessa studier 40

har resultatet påvisat att det är främst speciallärare och specialpedagoger som har brukat den beha-

vioristiska traditionen i skolan. 

Precis som den behavioristiska traditionen finns det forskning som behandlat den sociokulturella 

traditionen. Den framstående forskaren inom detta område är Lev Vygotskij. Vygotskij var kritisk 

till den behavioristiska traditionen och betonade snarare ett kulturellt perspektiv, där undervisning 

och lärande är beroende av metakognition, familjeförhållanden och språk.  Vygotskijs forskning 41

visar att det inte bara är beteenden vi kan observera som är avgörande för lärandet, utan även värde-

ringar, motiv, relationer eller känslor. För Vygotskij var språket den viktigaste nyckeln till kunskap 

där samarbete mellan lärare och elever är avgörande för elevers inlärningsprocess.  Under 2000-42

talet finns det forskning som understryker Vygotskijs syn på det relationerna synsättet på lärande.  43

Ett exempel på sådan forskning är en studie som heter classroom management. Studiens resultat 

visar att metoder som har det relationerna perspektivet som utgångspunkt leder till bättre studiere-

sultat.  Det finns även svenska doktorsavhandlingar vars resultat visar på den relationerna pedago44 -

gikens betydelse för elevers lärande.   45

Det finns alltså forskning som berör värdebegreppen utifrån skolans värdegrund, professionsetik,  

samt den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen. Däremot hur dessa studier 

står i förhållande till varandra är något som uppsatsen kommer försöka besvara.  

Tom Richie.Relationer i skolen, perspektiv på liv og laering. Vaerlose: Billeso & Baltzer. 2006,5.40

Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland, 214 - 215.41

Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland, 2013,215.42

Richie. 2006,543

Wubbels, Theo; Brekelmans, Mieke & den Brok, Perry. 2006, 1183.44

Exempel på sådana avhandlingar är:  45

Frelin, Anneli. 2010. Teachers’ Relational Practises and Professionality. Uppsala Universitet: Institutionen för didaktik.  
Anders Holmgren. 2007.  Klassrummets relationsetik – det pedagogiska mötet som etiskt fenomen. Umeå Universitet: 
Institutionen för svenska och samhälleliga ämnen.  
Jons, Lotta. 2008. Till-tal och an-svar – en konstruktion av pedagogisk hållning. Stockholms Universitet: Pedagogiska 
institutionen.  
Von Wright, Moira. 2000. Vad eller vem? Göteborg: Daidalos Förlag. 
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5. Teoretiskt ramverk  
Följande kapitel kommer presentera det teoretiska ramverk som utgjort mitt analysredskap vid stu-

diens genomförande. Inledningsvis kommer värdegrunden i svensk skollag presenteras. Här kom-

mer skollagen, läroplanen och värdegrunden gestaltas, samt en förklaring på vilken etisk utgångs-

punkt dessa utgör. Detta kommer följas upp av en definition av de utvalda värdebegrepp utifrån sko-

lans värdegrund som uppsatsen haft som utgångspunkt. Dessa begrepp som kommer beskrivas och 

problematiseras är: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsat-

ta. Fortsättningsvis tillkommer en presentation om Nussbaums teoretiska utgångspunkter och tillhö-

rande förmågemodell. Skolans värdegrund och Nussbaums förmågemodell är alltså det teoretiska 

ramverk som jag kommer använda mig av för att kunna avgöra hur etiskt rimlig den behavioristiska 

traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen är.

5.1 Värdegrunden i svensk skollag  
Skollagen, läroplanen och skolans värdegrund är de riktlinjer som skolans verksamhet har som 

skyldighet att grunda sitt arbete på. Det krävs således av skolan att ha genomtänkta planeringar och 

insatser för att hela tiden utveckla och förbättra sitt dagliga arbete med värdegrunden. Hela skolans 

verksamhet har ett uppdrag att låta värdegrunden genomsyra arbetet, där lärare har som uppdrag att 

praktisera dessa värden i klassrummet.46

5.1.1 Skollagen & Läroplanen 

Skollagen innehåller juridiska riktlinjer som påvisar hur arbete rörande värdegrunden ska praktise-

ras. Skollagen uttrycker att syftet med utbildning inom skolväsendet är att:  

” …barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på.”   47

Vidare talar skollagen om att varje elevens enskilda behov ska tillgodoses och att deras olika förut-

sättningar ska tas hänsyn till. Det är alltså helt avgörande att skolor har ett utformat värdegrundsar-

bete, just eftersom det finns uttalat i läroplanskontexten och i Svensk lag. Skollagen innehåller inte 

 Skolverket. Så arbetar du med värdegrunden. https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/46

systematiskt-arbete-i-skola-och-forskola/sa-arbetar-du-med-vardegrunden (Hämtad: 2019-01-10). 

 I skollagen (2010:800), Skollagen, 1 kap. 4§47
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bara värden som skolan ska gestalta, utan påpekar att skolan har ett uppdrag som innefattar ett ak-

tivt arbete med att eleverna utvecklar de värden som värdegrunden påvisar. Läroplanen är utformad 

i fem primära delar där skolans värdegrund och uppdrag är en del. Det är alltså i Lgr11 och i Gy11 

som det går att läsa om värdegrunden och dess grundläggande värden som den svenska skolan ska 

gestalta.  Dessa värden är sin tur hämtade från barnkonventionen som är grundande i FNs stadga. 48

Skolans värdegrund är således inget som är enbart skolan uppdrag att ha ett aktivt arbete utifrån, 

utan dess värdebegrepp har Sverige skrivit under som avgörande värden för mänskliga rättigheter 

som stort.  Genom att diskutera hur skolans värdegrund skulle kunna motivera användandet av den 49

behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen gör att det kan visa 

på ett resultat som kan vara avgörande till hur väl skolans måluppfyllnad av ett aktivt arbete utifrån 

värdegrunden faktiskt är.  

5.1.2 Skolans värdegrund 

Skolans värdegrund är alltså en av fem grundpelare läroplanen och är fastställda juridiska och etiska 

värden i skollagen. De värden som betonas inom detta arbete är: Människolivets okränkbarhet, indi-

videns frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta.  Detta innebär att lärare måste ta hänsyn till dessa värden i sin 50

yrkesprofession och bör bygga grunda sitt elevbemötande utifrån på dess värdens innebörd.  Sko51 -

lans värdegrund poängterar att skolan ska vila på demokratisk grund och att dessa värden kommer 

från kristen tradition och västerländsk humanism och är till för att individen både ska utvecklas in-

dividuellt, samt bli en god samhällsmedborgare.  När skolan bygger på värdegrunden betyder det 52

att skolans arbete både vilar på ett politiskt juridiskt dokument, men även har sin grund i de etiska 

värderingar som hela samhället vilar på.  Skolans värdegrund betonar vikten av att elever ska ut53 -

 Skolverket, 2011.48

Barnombudsmannen. Konventionstexten. https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/49

konventionstexten/ (Hämtad: 2019-01-10).

 Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. http://ncm.gu.se/50

media/kursplaner/grund/Lpo94.pdf (Hämtad: 2019-01-10).Lpo 94: Skolans värdegrund och uppdrag

Hedin & Pirjo. 2013,10–11 & Sverige och Norge är de enda skolorna i världen som har en uttalad värdegrund att för51 -
hålla sig till.

Falkenberg,. 2013.52

Orlenius, 2010,15.53
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vecklas till sin egenart och på så sätt kunna delta i samhällslivet på ett ansvarsfullt sätt.  Hur vär54 -

degrunden sedan ska tolkas in i en klassrumskontext ligger i läraren och skolledningens profession 

att tolka.  Det är emellertid helt avgörande att värdegrunden just får tillträde in i klassrummet och 55

på så sätt kan visa på dess moralisk praktiska verklighet. Detta både för att eleverna har rätt till vär-

degrunden som bas i deras skolsång, samt att lärarens professionsetik innebär att praktiskt visa på 

dessa begrepp och värden.   56

5.2 Centrala värdebegrepp  
Definitionen på värdebegreppen har jag dels funnit genom skolverkets dokument, men även genom 

läsning av litteratur som behandlat området.  Genom en kritisk läsning av litteraturen fann jag att 57

det ingår i lärarens uppdrag att förmedla och gestalta skolans värdegrund, men det finns tyvärr ing-

en tydlig definition av vad dessa innebär, utan de är till stor del öppna för tolkning.  Jag är således 58

medveten om att dessa kan innefatta flera olika definitioner. Här har uppsatsen gett ett exempel på 

hur dessa skulle kunna definieras, samt uttryckas. Förklaringen på samtliga begrepp är således 

byggd på min rimliga tolkning av andra forskares antaganden om värdegrunden.

5.2.1 Människolivets okränkbarhet 

I läroplanen kan människolivets okränkbarhet som definition ha flera betydelser, men ett sätt att för-

stå värdebegreppet är att människans värde och dess okränkbarhet innebär att människans ska be-

handlas som en person, inte som en funktion. Människan ska även vara ett mål i sig själv, inte ett 

medel för att nå ett mål. Människan får heller aldrig ses som ett objekt, utan ska vara ett subjekt.  59

Människolivets okränkbarhet kan ta sig uttryck antingen som en negativ rättighet eller en positiv 

rättighet. Den negativa rättigheten innebär att man inte ska kränka en annan människas liv och den 

positiva rättigheten innebär snarare att individen ska ta ansvar för det liv som tilldelats 

Lpo94 & Lpo1154

 Värdegrunden säger uttryckligen i ”Varje skolans utveckling” att det är lärarens professionella ansvar att vara uppda55 -
terad om värdegrunden, samt praktisera den i klassrummet. 

Orlenius, 2010,13 & Colnerud & Granström, 2012,135.

Colnerud, 2017,168.56

Nussbaum kommer således inte vara min diskussionspartner i att definiera värdena, utan kommer snarare vara min 57

diskussionspartner under 9. Genomförande del 3 då dessa värden analyseras  i relation till olika klassrumsmetoder.  

Fjällström, 2004, 26758

Orlenius, 2010,15059
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människan.  Här har en tydlig ändring skett inom läroplanerna där det under Lgr80 fokuserades 60

mer på de positiva rättigheterna, men att det i nutid snarare är fokus på de negativa rättigheterna. 

Denna förändring har behövts därför att det har funnits ett behov av att tydligt kunna motarbeta 

människolivets okränkbarhet inom trakasserier och traditionella könsroller.  Människolivets 61

okränkbarhet kan även definieras som att vi varken fysiskt eller psykiskt får skada varandra och 

som lärare får man inte förändra elevernas självbild åt ett negativt håll. Alla elever ska ha samma 

rättigheter och ha ett lika värde och inte diskrimineras eller kränkas.62

5.2.2 Individens frihet 

Precis som människolivets okränkbarhet innebär individens frihet att människans ska behandlas 

som en person, inte som en funktion. Att vara fri, självständig och betoning på individens autonomi 

är centrala ord i dagens samhälle och beskrivs som positivt klingande.  Individens frihet är ett vär63 -

de som värdesätter självbestämmande för individen, just eftersom människan har ett inneboende 

värde.  Begreppet har även flera betydelser, men en definition är att en individ har rätt att uttrycka 64

sin åsikt med ett respektfullt bemötande från omgivningen. Det handlar även om att bli sedd och 

bekräftad som individ och att elever upplever trygghet i detta. Ett exempel på hur denna trygghet 

kan ta sig uttryck i skolan är genom att vuxna i högre grad är närvarade i matsalen eller i korrido-

rerna.  Individens frihet är en viktig del i den svenska kulturen och är ord som nästan kan tas för 65

givet i vårt samhälle.  En förklaring på detta är att Sverige har en jag- kultur, vilket gör att just in66 -

dividens frihet lyfts upp som central, jämfört med andra delar av världen där det snarare är en vi-

kultur.  Ett tydligt mål inom skolan där individens frihet betonas är att elever ska uppfostras till 67

självständiga individer och på så sätt kunna ta beslut grundat på egna övertygelser vad de gynnas 

bäst av.

Orlenius, 2010,37.60

 Ibid,37.61

 Barnkonventionen artikel 2 & Förskolan och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. 2013. 62

Skolverket. sid:24

Orlenius. Värdegrunden - finns den?,6863

 Fjällström.Skolområdets etik. En studie i skolans fostran, 30564

 Förskolan och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. 2013. Skolverket. sid: 4165

Kennert, Orlenius. Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa Förlag, 2010,68.66

Orlenius. Värdegrunden - finns den?,69.67
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5.2.3 Individens integritet  

Precis som individens frihet har individens integritet en innebörd av att människan har en uttalad 

frihet och ett egenvärde av att bli accepterad och respekterad där juridiken ger svar på hur detta ska 

praktiseras.  Ordet integritet kommer från latin och betyder att något är i harmoni och fullständigt 68

hos människan. Begreppet innebär att människans samvete får styra livet, utan risk för diskrimine-

ring eller påhopp.  Det går även att definiera individens integritet som att det står i relation till au69 -

tonomiprincipen.  Uttryck på individens integritet i skolan är att elever ska ha rätt till religionsfri70 -

het, privatliv och sina egna åsikter.  I praktiken innebär detta att eleven ska ha en frihet och möj71 -

lighet att påverka sitt eget lärande, utan risk för kränkning.  Respekt för och mellan människor är 72

ett nyckelord i definitionen. Ett exempel på ett moraliskt dilemma angående individens integritet i 

en skolsituation kan vara om en lärare i fostrande syfte ber en elev att ta av sig sin keps, medan ele-

ven snarare ser kepsen som en del av sin identitet. Här riskerar elevens integritet att kränkas. I sko-

lan kan individens integritet även handla om att hålla rätt professionsetik, men även att inte skämta 

ironiskt eller öppet kritisera en annan människa.  Individens integritet är således ett komplext be73 -

grepp som kan ha olika betydelser, men förenklat handlar det om att respektera människans privata 

sfär och egenvärde.

5.2.4. Alla människors lika värde  

Alla människors lika värde är, likt individens integritet ett komplext begrepp som har olika inne-

börd, men kortfattat handlar det om att alla människor är fria och har samma rättigheter oberoende 

av påverkan på sin arv eller miljö.  Alla människors lika värde är alltså något som går att hävda på 74

Ibid, 188 & 192.68

Roger Fjällström, Skolområdets etik. En studie i skolans fostran. Lund: Studentlitteratur. 2004, 294.69

 Europa unionens stadga: artikel 2 och 3 talar om rättigheter till liv och integritet. artikel 6 visar rätten till frihet och 70

säkerhet. Autonomi är här definierat det som människan gör, deras handlande och integritet är det det som människan 
är, deras personer. 

 Gunnel Colnerud & Kjell Granström. Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik.Stockholm: Stock71 -
holm universitets förlag, 2012,180.

 Lgr11, Gy11 & Barnkonventionen, men är även fastställt både juridiskt och etiskt. 72

Orlenius. Värdegrunden - finns den?,192. & Gunnel Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. 73

Stockholm: Liber.2017,71.

 FN:n allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. artikel 1 & artikel 10. Envar som berövats sin frihet skall be74 -
handlad humant och med aktning för människans inneboende värde”
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många olika sätt och på många olika grunder.  Värdet kan också definieras som acceptans och för75 -

ståelse för andra människor, samt att undvika osämja och förtryck. Värdet kan ha ett psykologiskt 

perspektiv, kulturellt perspektiv, socialt, politiskt eller ekonomiskt, vilket alltså gör att det innefattar 

hela vår samhällsstruktur och kan ge uppfattningen om att vara gränslös i sin definition. Värdet kan 

även innebära livskvalitet och att få respekt för sitt inneboende värde oavsett person eller förutsätt-

ningar.  Ett annat sätt att definiera värdebegreppet är att se på människovärdet som bärande av sex 76

principer: mänskligt liv har egenvärde, endast mänskligt liv har egenvärde, mänskliga individer har 

egenvärde, alla människor har egenvärde, alla människor har lika egenvärde, det egenvärde som 

mänskligt liv/människor har är absolut/okränkbart.  Begreppet är både juridiskt och etiskt stadgat, 77

vilket gör människovärdesprincipens varande inte är diskussionsbar.  Inom skolan innebär detta att 78

skolan måste tillämpa de resurser som behövs för att hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Ett yr-

kesetiskt dilemma inom området kan förekomma i frågan om hur många insatser som är tillräckligt 

till koppling till lärarens ledarskap? Hur mycket ska och kan en skola göra för en elev som ständigt 

utmanar och bryter mot skolans normsystem eller ordningsregler?  Här är det viktigt att ännu en 79

gång betona att det etiska värdet står fast oavsett skolsituation, och det värdet kan inte tas ifrån ele-

ven.

5.2.5 Jämställdhet mellan kvinnor och män  

Jämställdhet mellan män och kvinnor förutsätter att omgivningen bemöter alla människor likvär-

digt, oberoende könstillhörighet. Skollagen poängterar detta värde och visar att skolan ska särskilt 

främja jämställdhet mellan könen.  Värdebegreppet innebär att utbildningen ska ge kvinnor och 80

För vidare diskussion på värdebegreppet går det att exempelvis se på värdebegreppet enligt Jeremy Brentham. Hans 75

bild av lagen var att lagen endast är ett instrument för att ge människa lycka. Han påpekar vidare att det inte finns rät-
tigheter, utan att dessa rättigheter snarare är rättigheter som vi själva kommit överens om. Ett annat synsätt är Singers 
bild av begreppet. Han menade att det inte bara är människor som har ett värde, utan att alla liv har ett värde. Alla män-
niskors lika värde står alltså utöver enbart människan, och innefattar också djur och andra levande varelser. Detta är två 
exempel som gestaltar värdebegreppets komplexitet och att det finns ett flertal olika sätt att förstå det på. 

Det går även att fråga sig om värdebegreppet ska förstås eller resoneras i relation till samhället? Är värdet i linje med 
den samhällsstruktur som finns i samhället och i skolan, eller visar samhället brist på uppfyllnad av värdet? Hur går 
detta värde ihop med andra kulturer? FNs definition utgår från frihet, men vad händer om en människa inte är fri? Har 
den på så sätt inget värde? Det går även att fråga sig om FNs definition räcker som definition, eller om den har begräns-
ningar? Här är moralfilosofin mer kritisk och prövande när definitioner ska tilldelas värdebegrepp än politiken. Finns 
det på så sätt en mer omfattande definition i moralfilosofin, eller den politiska filosofins definition tillräcklig?

 Roger Fjällström. Skolområdets etik. En studie i skolans fostran. Lund: Studentlitteratur. 2004, 272-273.76

 Fjällström. Skolområdets etik. En studie i skolans fostran, 275.77

 Kennert, Orlenius. Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa Förlag, 2010,150 &209. 78

Orlenius, Värdegrunden - finns den?,143. 79

 Skollagen (2010:800), Skollagen, 1 kap. 2§80
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män samma möjligheter och att skolan aktivt ska arbeta med att motverka traditionella könsmöns-

ter.   Elever ska få ha möjlighet att formas till egna individer med sina egna förmågor oberoende av 81

könstillhörighet.  Jämställdhet mellan män och kvinnor handlar om att skolan ska vara anpassad 82

till elevens behov och förutsättningar, vilket gör att jämställdhet inte alltid innebär likhet.  En defi83 -

nition av värdebegreppet är att jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kön. Detta är både en högt 

prioriterad juridisk lag, men står även tydligt skrivit i skollagen. Inom jämnställdshetsfrågan kan det 

finnas både positiva och negativa rättigheter. Positiva rättigheter handlar om att skolan ska arbeta 

med denna förändring på ett aktivt sätt och negativa rättigheter handlar om att konstatera männi-

skans lika värde och följaktligen människans jämställdhet mot varandra.  Inom jämställdhetsfrågan 84

har skolan ett viktigt uppdrag att inte bara förklara jämställdhet, utan även inspirera och utveckla 

elevernas tankar kring jämställdhet. Ett sätt att att problematisera värdebegreppet är att inte se en 

grupp som ljuddämpande mot en annan grupp, utan att faktiskt se elevernas olikheter som komple-

ment till varandra. Det är avgörande att ge elverna möjlighet att arbeta i könshomogena grupper, 

samt att samtliga på skolan möts med respekt och inte diskrimineras pågrund av kön.  Jämställdhet 85

mellan män och kvinnor kan ta sig olika uttryck och ha olika innebörd. Dels kan det uppfattas som 

att hälften är jämställt, men det kan även vara att jämställt innebär att alla ska ha samma möjligheter 

att nå samma mål. Dessa olika synsätt betonar vikten av att våga tala öppet om värdet i skolan och 

att skolan har ett tydligt jämställdhetsarbete i sin dagliga verksamhet.

5.2.6 Solidaritet med svaga och utsatta  

Precis som Jämställdhet mellan män och kvinnor är solidaritet med svaga och utsatta är ett av de 

grundläggande värdena i skolans värdegrund och innebär att det är av vikt att stödja andra männi-

skor och känna samhörighet med dessa. Ett sätt att definiera begreppet är att solidaritet handlar om 

ansvarstagande för andra och att vilja ta det ansvaret. Detta ansvaret är inte enbart egoistiskt, utan 

 För vidare diskussion om jämställdhet mellan kvinnor och män går det att exempelvis fråga sig: Hur gör vi med ele81 -
ver från andra kulturer där traditionella könsroller är givna normer? Hur gör läraren för att få eleven att främja dess ut-
veckling till självständighet utan att gå emot elevens kultur, eller dess föräldrars önskningar? Går det att arbeta med 
värdebegreppet med en sådan tradition som grund, likväl som en mer jämställd tradition? Finns det något som är man-
ligt och kvinnligt? Hur ska det bemötas i så fall?

 Larsson, Hans Albin. 2004. Vår demokratis värdegrund. Aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens 82

allmänna utbildningsområde. 2.uppl. Stockholm: Hjalmarson & Högberg bokförlag. sid: 16

Begreppet är omfattade och kan innebära en utmaning att applicera i den praktiska verkligheten. Vissa lärare kan tolka 83

värdebegreppet som att jämställt innebär att elever får räcka upp handen oavsett kön och en annan lärare kan mena att 
jämställdhet snarare innebär en sortering med varannan man och varannan kvinna.

Orlenius. Värdegrunden - finns den?,160.84

Ibid,161.85
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att det är en vilja att göra gott som finns i människan.  En annan definition av begreppet kan vara 86

att solidaritet är något som föds som egenskap inom människan, vilket innebär en grundläggande 

vilja till att hjälpa.  Solidaritet med svaga och utsatta kan även innebära att hitta en balans mellan 87

det individuella behovet och kollektivets behov. Skolan är till stor del individuellt i och med betyg-

sättning och omdömen. Solidaritetsbegreppet kan här också syfta till att den enskildes behov också 

behöver bli osynliga och kollektivet behöver tas hänsyn till.  Detta för att människan ska förstå att 88

den är en del i samhället, en del i en större gemenskap. Solidaritet handlar om att hjälpa människor 

och kan således beskrivas som en dygd på människans vilja att göra gott. Med denna uppfattning är 

solidaritet något som finns inom oss och det gör att vi vill göra gott.  I skolan kan solidaritet handla 89

om att skolan ska ha en attityd där elever hjälps åt. Genom begreppet är det viktigt att eleven får 

förståelse för att solidaritet innebär att elever är svaga i vissa ämnen och starkare i andra och att 

människor kan hjälpas åt i den processen. Begreppet vill visa att det är viktigt med att visa hänsyn 

och vara delaktiga för att på så sätt allt mer förstå hur det demokratiska samhället är uppbyggt. Be-

greppet innebär även att eleverna får påverka skolans praktiska verksamhet.

5.3 Nussbaums teoretiska utgångspunkter  

Om nu skolans värdegrund är grundläggande för skolans verksamhet ser jag att det är av vikt att 

resonera om dess etiska rimlighet tillsammans med en moralfilosof som inte nödvändigtvis har ett 

skolperspektiv. Detta kommer i uppsatsen vara Nussbaums och hennes teoretiska utgångspunkter 

med fokus på hennes förmågemodell (Capabilities Approach).  Martha C Nussbaum är en moralfi90 -

losof vars teoretiska utgångspunkter är inspirerade av andra filosofer som Rawls och Kant.  Hon 91

menar på att vi har ett samhälle där vi omges av marginaliserade grupper som avviker från den sta-

 Jenny Gren. Etik i pedagogens vardagsarbete. Stockholm: Liber AB.2001,136.86

Gren. Etik i pedagogens vardagsarbete. Stockholm, 137.87

 Ibid, 138.88

Här går det att diskutera värdebegreppet vidare där exempel på diskussionsfrågor kan vara: Måste en solidarisk hand89 -
ling vara medveten för att vara solidarisk? Måste den vara oegoistisk, eller gör det något att jag drivs av vad jag själv 
vinner på det? Kan jag enbart vara solidarisk mot de som har det sämre än mig, eller kan jag vara det mot dem som har 
det bättre än mig? Det går även att fråga sig i vilken utsträckning som en individ är svag och utsatt eller inte? Kan det 
finnas en fara i värdebegreppet att elever kategoriseras där vissa är svaga och andra starka? Vad gör detta i så fall med 
elevernas utvecklande av moral?

 Under uppsatsen kommer jag välja att enbart benämna Nussbaums teori som förmågemodell och inte använda mig av 90

den engelska definitionen Capabilities Approach. Att sammanfatta Nussbaums teori genom detta namn är något som 
Annika Lilja inspirerat mig att göra då hon på liknande sätt som uppsatsen använder hennes teori som diskussionspart-
ner.  

Annika Lilja.Ett gott liv i skolan. Irisdotter Aldenmyr, Sara (red) Läraren och yrkesetiken : principer, värden och för-
hållningssätt i förskolans och skolans vardag. Lund: Studentlitteratur. 2018,170.

Martha C. Nussbaum, Frontiers of justice. Belknap. 2007,119.91
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tistiska normen, vilka vi borde ta hänsyn till.  Detta är en anledning till att hon listar tio förmågor 92

(capabilities) som hon anser är centrala för ett värdigt liv (Life with dignity).  93

5.3.1 Nussbaums förmågemodell. 

Nussbaums förmågemodell innehåller tio punkter som Nussbaum förklarar är förmågor som belyser 

vad en individ kan förvänta sig av av ett gott samhälle. Enligt Nussbaum är dessa förmågor grund-

läggande för en social rättviseteori och samhället måste se till att dessa förmågor rimligen kan upp-

nås av alla.  Genom dessa punkter tar Nussbaum hänsyn till samtliga samhällsmedborgare, även de 94

marginaliserade grupper, som avviker från den statistiska normen och djur.  Listan är öppen för 95

förändringar, men förmågorna måste hållas generella och abstrakta. Hennes förmågemodell kom-

mer vara mitt underlag för användandet av Nussbaum i uppsatsen, då jag kan se att dessa förmågor 

går hand i hand med skolans värdegrund. Motiveringen till detta är för att jag delvis kan se att även 

skolans värdegrund vittnar om vikten av respekt kring människors olika förmågor.  Jag kan även se 96

att skolans värdegrund och Nussbaum har ett gemensamt fokus då de båda hävdar att deras etiska 

begrepp inte alltid kan uppfyllas, men att möjligheten för uppfyllnad ska finnas, där förmågor är en 

bidragande orsak till formandet av funktioner. Nussbaums förmågemodell anser jag är rimlig att ta 

hänsyn till och jag tror den kan bli en god diskussionspartner i uppsatsens tredje del under genom-

förandet. Hennes teori vilar även på antaganden om vad ett gott liv innebär, vilket är förmågor som 

känns igen från skolans värdegrund. Jag tror därför att teorin skulle berika diskussionen om den 

etiska rimligheten i de metoder som uppsatsen granskar.  

Dessa tio förmågor är:  

1. Liv (Life) — Att kunna leva ett liv som inte är kortare än en normal mänsklig livslängd.   

2. Fysisk hälsa (Bodily health) — Att ha en god hälsa, att få tillräckligt med näring och att ha ett 

hem som är fullgott.  

3. Kroppslig integritet (Bodily integrity)— Att kunna röra sig fritt utan risk för våld av något slag.  

4. Sinnen, fantasi och tanke (Senses, imagination, thought.) — Att kunna använda sinnen, fantasi, 

sina tankar och förnuft. Att få utbildning som möjliggör att man kan uppleva och skapa det som 

Med marginaliserade grupper menas exempelvis människor med funktionsvariationer eller handikapp92

 Nussbaum. Frontiers of justice, 392 - 401.93

 Ibid, 98 & 28194

Ibid,98.95

 LGR11, 9.96
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man själv väljer, till exempel musik, konst, religion. Att man har en garanterad yttrandefrihet.  

5. Känslor (Emotions) — Att få älska och bli älskad av andra människor. Att få uppleva alla känslor, 

till exempel glädje, sorg, ilska och tacksamhet.  

6. Praktiskt förnuft (Practical reason)—  Att ha möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad som är 

gott och att kunna reflektera kritiskt.  

7. Samhörighet (Affiliation) — Att leva tillsammans med andra och känna samhörighet. Att inte 

diskrimineras på grund av exempelvis kön, ras, sexuell läggning eller etnicitet.  

8. Andra arter (Other species) — Att kunna leva respektfullt med djur, växter och natur.  

9. Lek (Play) — Att kunna skratta och ha möjligheter till olika fritidsaktiviteter.  

10. Kontroll över den egna miljön (Control over one's environment)— Att ha rätten till att delta i 

beslut som styr ens liv, att kunna inneha egendom. Att kunna tilldelas mänskliga arbetsuppgifter i 

arbetslivet och att inleda meningsfulla relationer med kollegor.97

I min uppsats kommer jag endast använda mig av förmåga tre, fyra, fem, sex, sju och till viss del 

nummer tio.  Att jag väljer att enbart använda vissa förmågor som diskussionspartner är inspirerat 98

av Annika Lija som begränsar sitt användande av teorin på liknade sätt. Att jag väljer att begränsa 

mitt arbete till enbart dessa förmågor beror även på att skolan endast är en institution av flera funk-

tioner som finns i samhället. Jag kan se att uppfyllnad av övriga förmågor är något som andra in-

stanser i samhället i högre grad har som prioritet.  99

6.Urval av material och metod  
I detta kapitel kommer jag inledningsvis beskriva det urval av material som gjorts genom uppsatsen, 

följt av uppsatsens metod.  Kapitlet kommer utgå utifrån uppsatsens två frågeställningar, eftersom 100

materialet har behandlats på olika sätt beroende på vilken frågeställning som varit fokusfrågan. 

Annika Lilja.Ett gott liv i skolan. Irisdotter Aldenmyr, Sara (red) Läraren och yrkesetiken : principer, värden och för97 -
hållningssätt i förskolans och skolans vardag. Lund: Studentlitteratur. 2018,170 & Martha C. Nussbaum, Frontiers of 
justice. Belknap. 2007,392 - 401.

 Under uppsatsens text kommer förmågornas siffror skrivas fram. Att använda förmågemodellen på detta sätt är inspi98 -
rerat av Annika Lilja. 
  
Lilja, Läraren och yrkesetiken : principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag,172.

Annika Lilja.Ett gott liv i skolan. Irisdotter Aldenmyr, Sara (red) Läraren och yrkesetiken : principer, värden och för99 -
hållningssätt i förskolans och skolans vardag. Lund: Studentlitteratur. 2018,172

 Kapitlet kommer begränsas till att enbart benämna den litteratur som haft störst betydelse för uppsatsens resultat.100
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6.1 På vilket sätt kan kollektiv bestraffning och konsekvenstrappan förstås som etiskt 

försvarbara metoder i förhållande till skolans värdegrund?  

För att ta mig an frågeställningen har jag kritiskt granskat litteratur som berör frågeställningen uti-

från ett vetenskapligt syfte. Jag har använt mig av vetenskaplig litteratur, samt avhandlingar och 

artiklar som belyser de skoltraditioner och lärteorier som uppsatsen haft som utgångspunkt. I den 

processen har framförallt två litterära verk haft störst betydelse. Den ena heter Elevens värld. Intro-

duktion till pedagogisk psykologi skriven av Gunn Imsen och innehåller byggstenar för att förstå 

hur dessa skoltraditioner och lärteoriers strategier är uppbyggda, samt hur dessa kan förstås i en 

skolkontext. Det andra verket var Livet i skolan 1: grundbok i pedagogik och elevkunskap skriven 

av Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland. Genom läsningen har jag fått ökad förståelse av den 

spänning som finns mellan den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen. 

Den litteratur som jag använde mig av för att analysera värdegrunden har framförallt varit Värde-

grunden - finns den? skriven av Kennert Orlenius samt Läraryrkets etik och värdepedagogiska 

praktik skriven av Gunnel Colnerud. Litteraturen har påvisat vikten av att skolans värdegrund måste 

involvera hela skolans verksamhet, samt vilka uttryck och utmaningar som lärarens professionsetik 

kan innebära. Genom den kritiska granskningen och läsningen av litteraturen har skollagen och lä-

roplaner varit min utgångspunkt, detta synnerligt skolans huvudmål som innebär att utbildningen 

ska främja elevernas harmoniska utveckling och att skolan ska utveckla både deras individuella be-

hov, samt göra elever till goda samhällsmedborgare.  101

Utifrån mitt urval av litteratur har jag kritiskt granskat den behavioristiska traditionen och den so-

ciokulturella traditionen & CPS-modellens tillhörande strategier och metoder. Här inleddes uppsat-

sens litteraturstudie genom en nyfikenhet på metoderna kollektiv bestraffning och konsekvenstrap-

pans etiska rimlighet i klassrummet. Detta gjorde att uppsatsen hade ett empiriskt intresse utifrån 

mina erfarenheter, samt ett teoretiskt intresse utifrån litteraturen. Här var mitt mål att upptäcka vilka 

bakomliggande strategier som metoderna innefattar och genom dessa finna en skoltradition och lär-

teori där jag kunde se att dessa metoders underliggande strategi kunde förstås. I processen fann jag 

ett intresse i att även kritiskt granska en skoltradition och lärteori som ligger i spänning gentemot 

dessa metoders strategier. Det var under den processen som jag fann den behavioristiska traditionen 

och den sociokulturella traditionen. Genom kvalitativ kritisk granskning om dessa skoltraditioner 

och lärteorier insåg jag att dessa just hade två olika utgångspunkter, då den ena hade en positivistisk 

synvinkel och den andra en hermeneutisk synvinkel. Den behavioristiska traditionen kunde jag se 

 Skollagen (2010:800), Skollagen, 1 kap.2§.101
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byggde på positivism då traditionens egenskaper innebär att objektivt bevisa, förklara och förstå sin 

omvärld.  Den sociokulturella traditionen såg jag mig snarare byggde på ett relationsskapande 102

perspektiv. Båda dessa aspekter kunde jag se hade vetenskapliga perspektiv, emellertid utifrån två 

oförenliga perspektiv och epistemologiska utgångspunkter. Positivismen efterfrågar kunskap av 

förklarande karaktär och hermeneutiken efterfrågar kunskap som förståelse. Genom kritisk gransk-

ning av dessa skoltraditoner och lärteorier kunde jag se att den behavioristiska traditionens strategi 

kan förklara metoderna kollektiv bestraffning och konsekvenstrappan. För att på samma sätt konkre-

tisera den sociokulturella traditionen ville jag även här finna metoder som hade dess strategi som 

tydlig utgångspunkt. Det var genom den undersökningen jag fann CPS-modellen utformad av Ross 

W Greene. CPS-modellen har likt den sociokulturella traditionen en hermeneutisk synvinkel, då 

teorin förutsätter empati och förståelse för andra människor. Genom undersökning av CPS-modellen 

fann jag dels de metoder som teorin i sig själv presenterar, men jag fann även andra metoder som 

jag kunde se hade den sociokulturella traditionens strategi som utgångspunkt. Dessa metoder var: 

Elevrelationer & elevinflytande, individuella samtal, moralisk interaktion och fri uppfostran. Ge-

nom att kritiskt granska och fördjupa mig inom dessa skoltraditioner och lärteoriers metoder fick 

jag en allt större förståelse för den spänning som finns mellan dessa, vilket jag även till viss del 

kunde se spår av under min VFU.  

För att kunna besvara min frågeställning har jag tolkat skolans värdegrund med hjälp av andra fors-

kare och kommentatorer. Jag insåg att de värdebegrepp som skolan värdegrund innefattar kan ha 

flera definitioner och kan snarare ses på som ett paraplybegrepp mer än en tydlig betydelse.  Den103 -

na insikt gjorde att jag behövde begränsa uppsatsen, vilket verkställdes genom att välja ut de be-

grepp ur värdegrunden som jag ansåg vara primära och sammanfattade värdegrunden. Begreppen 

blev: människolivets okränkbarhet, individens frihet, Individens integritet, alla människors lika vär-

de, jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet mellan människor.  

Dessa tydliga etiska begrepp blev min utgångspunkt i uppsatsskrivandet och utgångspunkten var att 

dessa värdebegrepp är de goda värdena. Den utgångspunkten motiverade mitt beslut om att inte vi-

dare diskutera eller fördjupa mig inom värdebegreppens rimlighet, utan snarare enbart konstatera 

dessa värdens givna plats i skolans värdegrund och på så sätt är begrepp som skolans verksamhet 

bör förhålla sig till. Dessa utvalda värden var alltså inte mina egna preferenser eller åsikter, utan var 

legitima etiska övertygelser som skolans värdegrund vilar på och är således inte argumentationsba-

 Roger Säljö. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2000,50.102

Gunnel Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber.2017,149. 103

	 	 �26



ra.  Enligt läroplanen ska dessa värden genomsyras i lärarens professionsetik och hela skolans 104

praktik, vilket innebär att de ska tillämpas på samtliga nivåer i skolans arbete och är avgörande för 

att elever ska få erfara den skolgång som de har rätt att få.  Vissa av dessa värdebegrepp kunde jag 105

på förhand se skulle kunna bidra med intressanta diskussioner i förhållande till den behavioristiska 

traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen, andra såg jag riskerade att bli 

aningens irrelevanta i en kommande diskussion. Trots denna hypotes valde jag att ha med samtliga 

begrepp i uppsatsskrivandet, och inte på förhand utesluta något. Definitionen på dessa begrepp val-

de jag därefter att göra utifrån den litteratur som behandlade skolans värdegrund. När definitionen 

av dessa begrepp var fastställda utifrån litteraturen ville jag sedan undersöka hur värdebegreppen 

stod i relation till metoder som vilar på strategier utifrån den behavioristiska traditionen och den 

sociokulturella traditionen & CPS-modellen. Uppsatsens kunskapsbidrag och fokus är alltså en dis-

kussion om underliggande bevekelsegrunder för att handla utifrån de olika lärteorierna och skoltra-

ditionerna. Jag är intresserad av vilken argumentation som fäller eller förklarar kollektiv bestraff-

ning och konsekvenstrappa, men även på vilket sätt som dessa metoder kan förstås som etiskt för-

svarbara i förhållande till skolans värdegrund. Utifrån de nämnda skoltraditionerna kommer primärt 

den etiska aspekten av lärarens bemötande med elever som utmanar skolans normsystem och ord-

ningsregler analyseras.  106

6.2 Hur kan skolans värdegrund, med Nussbaums förmågemodell som diskussions-

partner, kunna motivera användandet av metoder som bygger på den behavioristiska 

traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen?  

För att kunna besvara frågeställningen valde jag även här att utgå från vetenskaplig litteratur som 

kunde ge mig en fördjupad förståelse för hur Nussbaums förmågemodell kan användas i konkreta 

skolnära situationer. I den processen har framförallt två litterära verk kommit till undsättning. Den 

första heter Frontiers of justice skriven av Martha C. Nussbaum och den andra heter Läraren och 

yrkesetiken. Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag skriven av Sara 

 Gunnel Colnerud & Kjell Granström. Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik.Stockholm: 104

Stockholm universitets förlag, 2012,138.

Hans Albin Larsson.Vår demokratis värdegrund. Aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens allmänna 105

utbildningsområde. 2.uppl. Stockholm: Hjalmarson & Högberg bokförlag.2004,10.

Det går att se på juridiken och etiken som separata, men även som komplement till varandra, eftersom juridiken i 106

samhället bygger på etisk grund. Juridikens mål är att skapa förutsättningar till goda relationer och sätta upp ordningar i 
samhället, något som i någon menig också är etikens syfte. Juridiken kan vara ett resultat av etiken, men den kan också 
utgå utifrån politiken. Att skolan således är byggd på juridik gör inte automatiskt att dess riktlinjer och lagar blir etisk 
försvarbara. 
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Irisdotter Aldenmyr.  Genom dessa litterära verk har jag fått ökad insikt om Nussbaums förmå107 -

gemodell, samt sett exempel på hur Nussbaums förmågemodell kan användas som diskussionspart-

ner. 

För att kunna besvara den andra frågeställningen använde jag mig av samma begreppsbestämning 

på värdebegreppen, samt definitionerna de skoltraditioner och lärteorier som föregående frågeställ-

ning besvarat. Jag ställde mig här frågan om hur medveten en lärare kan vara i ett klassrum för att 

arbeta med en etisk hållbar värdegrund och på vilka grunder det i så fall är rimligt att bestraffa eller 

belöna elever. Eftersom skolans verksamhet är en instans inrättad av samhället sökte jag efter en 

diskussionspartner som just hade ett samhällsperspektiv, vilket genererade i en kritisk undersökning 

av Nussbaums teoretiska utgångspunkter. Trots att Nussbaums teoretiska utgångspunkter intressera-

de mig som stort valde jag att begränsa mitt användande av Nussbaum genom att endast använda 

den teori som jag fann mest lämplig i en diskussion om skolans värdegrund. Det var under den pro-

cessenen som begränsade mig till Nussbaums förmågemodell. För att begränsa användandet av 

Nussbaum ytterligare valde jag här att enbart använda de förmågor som jag fann rimliga att diskute-

ra utifrån värdegrundens tillhörande begrepp och de grundläggande värden som gestaltas i läropla-

nen. Det var under den processen som diskussionen om lärarens professionsetik väcktes till liv, vil-

ket således har blivit en intressant följd av den kritiska granskningen av litteraturen. 

Under skrivandet av uppsatsen har jag avgränsat mig till att endast granska den litteratur som fråge-

ställningarna anvisar. Uppsatsen har således inte behandlat andra skoltraditioner och lärteorier än de 

givna. Uppsatsen har bestått av en kvalitativ metod där detta metodologiska perspektiv vill påvisa 

hur mitt användande av den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-

modellen, samt skolans värdegrund gett mig svar på uppsatsens båda frågeställningar.  

 I den boken har jag enbart använt mig av kapitlet: Ett gott liv i skolan skriven av Annika Lija.107
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7. Behavioristiska strategier i skolan – en konkretisering  
De sammanfattade slutsatserna som kan behövas in i detta kapitlet är att den behavioristiska tradi-

tionen bygger på att människans beteende är formbart beroende på i vilken utsträckning stimulus 

eller respons som individen får. Under denna del i uppsatsen kommer behaviorismens strategier 108

förklaras.  Här utgår jag från att behaviorismens huvudmål i klassrummet är skolans huvudupp109 -

drag som innebär att skolans ska bidra till utveckling av eleverna till goda samhällsmedborgare, 

men även bidra till individuell utveckling. Jag utgår från att målet med skoltraditionen och lärteorin 

är att utveckla elevernas moral. Efter definition av dess strategi kommer metoderna kollektiv be-

straffning och konsekvenstrappa redogöras utifrån en etisk synvinkel, där juridiken till viss del ock-

så kommer presenteras.  Avslutningsvis tillkommer en avslutande diskussion om båda metodernas 110

etiska rimlighet, samt den behavioristiska traditionens användare i skolan.  

7.1 Behaviorismens strategi  

För att förstå behaviorismens utryck genom dess metoder ser jag det som avgörande att förstå den 

strategi som skoltraditionen förespråkar. Här ser jag en vikt vid att påminnas om att det belönings-

systemen som traditionen bidrar till faktiskt är en samhällsfunktion. Historiskt sätt har skolans verk-

samhet präglas av behaviorismen strategier.  Behaviorismen bygger på att läraren besitter och 111

förmedlar moraliska lösningar och kan således genom bestraffningar eller belöningar förmedla den 

rätta moralen till eleverna.  När en elev gör något som utmanar skolans normsystem och ordnings112 -

regler kan läraren ge en respons till eleven som innebär en bestraffning. Detta har sin utgångspunkt 

i att behaviorismens strategi innebär att för att elever ska presentera bättre i skolan bör deras positi-

va beteenden belönas och deras negativa beteenden bör antingen ignoreras eller bestraffas.  I ett 113

klassrum där behaviorismen används ska eleverna lyda läraren och det bör finnas utformade ord-

Gunn Imsen. Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. 4.uppl. Trondheim: Författaren och Studentlitte108 -
ratur. 2005,39.

 En beskrivning på Behaviorismen går att läsa om i delen: 3.1 Behaviorismen109

Genom uppsatsen kommer det etiska perspektivet på metoderna behandlas, emellertid kan jag ändå se att det är av 110

intresse att få någon slags grund av det juridiska perspektivet likväl.  

Detta exempelvis genom guldstjärnor, skamvrå eller dumstrut. 111

 Roger Säljö. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2000,50-112

52.

Kennert Orlenius,. Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa Förlag. 2010, 214.113
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ningsregler som är utformade efter detta syfte.  Genom att eleven får en bestraffning (stimulus), 114

upplever eleven skam och skäms, vilket gör att eleven nästa gång agerar annorlunda för att förhind-

ra dessa känslor (respons). Detta är en tydlig behavioristisk strategi om hur tillvägagångssättet kan 

se ut för att få elever att utveckla en god moral. Som en del av dygdetiska resonemang, finns det en 

förståelse för hur moralisk utveckling bör ske. Dessa teorier poängterar hur tillräckligt mycket posi-

tiv eller negativ respons kan förändra ett beteende och tillslut även det beteendejag. I behavioris-

mens syn på lärande ställer den inte frågan hur en elev upplever en situation, utan det handlar snara-

re att ge eleven en positiv förstärkning, det vill säga att skapa rätt beteende hos eleven.  En lärare 115

som resonerar utifrån behaviorismens strategier menar på att elever kan styras genom positiv eller 

negativ förstärkning.  Genom behaviorismens strategier kan jag tydligt motivera metoderna kol116 -

lektiv bestraffning och konsekvenstrappans användande i klassrummet. Behaviorismen ser att mil-

jön är en orsak till mänskligt beteende, vilket leder till en slutsats att genom att ändra miljön, går det 

att ändra en människas beteende och på så sätt skapa nya beteenden.  En elev kan läraren forma 117

och människor blir det som de uppfostras till att vara, arvet spelar här mindre betydelse.   118

7.2 Kollektiv bestraffning  

Behaviorismens strategi går alltså att se i användandet av kollektiv bestraffning. Rent juridiskt är 

inte metoden kollektiv bestraffning försvarbar, eftersom det är förbjudet enligt svensk lag och inter-

nationell rätt. Det är således ett intresserat fenomen att diskutera metodens förekomst inom skolans 

värld just eftersom det är juridiskt förbjudet och olagligt att praktisera.  Kollektiv bestraffning får 119

inte förekomma inom någon skolverksamhet, under några omständigheter. Detta har sin grund i de 

mänskliga rättigheterna där det tydligt beskrivs att en människa ska ses som en egen person i lagens 

ögon, och således inte som ett kollektiv.  Kollektiv bestraffning som metod måste involvera att 120

Christer Stensmo. Pedagogisk filosofi. Lund:Studentlitteratur.2007,112. 114

Orlenius. Värdegrunden - finns den?,214.115

Ibid,144.116

Aroseus, Frida.2014. Behavoristiskt perspektiv. Lätt att lära. https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/behavio117 -
ristiskt-perspektiv/.

Orlenius. Värdegrunden - finns den?,214.118

I fjärde Genevekonventionen, artikel 6 i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheterna som Sverige anslutit 119

sig till, framgår i 1 kapitlet 10 § i regeringsformen att kollektiv beskattning är förbjudet. Det finns även som nationell 
lagstiftning.

Artikel 6 i FN:s allmänna deklaration120
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elever inte ses som en egen person, utan som ett kollektiv. Slutsatsen är därför att om en lärare legi-

timerar kollektiv bestraffning i sitt klassrum, legitimerar den också ett övertramp mot de mänskliga 

rätterna. Att använda sig av kollektiv bestraffning på skolnivå, gruppnivå eller individnivå innebär 

alltså ett juridiskt övertramp och således en handling som direkt bryter mot lagen. 

På ett sätt går det att avsluta diskussionen här och se att metodens användande i skolan blir en icke-

fråga just eftersom metoden är juridiskt förbjuden. Å andra sidan går det att problematisera och se 

att oavsett om metoden är förbjuden eller inte så har vi empiriskt sett att den används, samt att skol-

traditionen behaviorismen kan förklara och motivera dess användande. Detta motiverar att en dis-

kussion behövs.  Att metoden används visar också på att något som är förbjudet faktiskt kan före121 -

komma i klassrummen. I den praktiska verkligheten gör läraren bedömningen att det är en använd-

bar metod och på så sätt inte är medveten om de etiska konsekvenserna i metoden. Kanske detta 

visar på att den juridiska aspekten faktiskt inte spelar så stor roll i praktiken? Kanske detta också 

visar på att en etisk ingång i en diskussion om metoden är nödvändig för att utveckla lärares mora-

liska tänkande? 

Ett argument för att legitimera kollektiv bestraffning är att strategin lär elever att det ger konse-

kvenser att bryta mot reglerna. Här har emellertid Justitieombudsmannen varit tydlig och hänvisat 

till att kollektiv bestraffning är olagligt och får således inte användas.  Det får inte heller användas 122

som metod för att avslöja en annan elev eller användas som hot för att få en elev att bekänna ett 

misstag. Juridiskt är inte kollektiv bestraffning tillåtet, dock gör detta inte automatiskt till att meto-

den inte går att analysera ur en yrkesetisk synvinkel.  Här ser jag att det är av vikt att påminnas 123

om att min utgångspunkt i uppsatsen är en frågeställning om dess etiska rimlighet, vilket gör att jag 

väljer att se juridiken och etiken som två skilda delar. Jag är övertygad om att även om något kan 

Kollektiv bestraffning kan jag se går att problematiseras på samtliga nivåer i skolan, vilket gör att metoden kan till121 -
falla i flera olika kontexter än enbart i klassrummet mellan lärare och elev. Emellertid väljer jag att enbart belysa lärare 
och elev relationen och således inte fördjupa mig inom metodens användande som stort. Trots detta ser jag ändå att en 
diskussion angående kollektiv bestraffning på samtliga nivåer i skolans bör tas i åtanke. Exempel på sådana diskussions-
frågor kan vara: Vad gör metoden med klassdynamiken? Hur påverkar metoden eleverna i deras moraliska utveckling? 
På individnivå går det att fråga sig vad som händer med eleven som blir utsedd som syndabock. Är det samma person i 
klassen som får den stämpeln tilldelas varje gång, eller är det olika? Gör detta att eleven nästa gång inte bryter mot sko-
lans ordningsregler, eller gör det snarare att uppmärksamheten leder till fler utövande av metoden? Vad händer i den 
duktiga eleven i klassen som vill göra rätt för sig, men har en klasskamrat vars beteende leder till att även den får kon-
sekvenser? Den duktiga eleven får således en mängd straff, men är egentligen aldrig skyldig. Vad händer i den elev som 
har svårigheter i att följa ordningsregler och som inte vet bättre? Slutligen, vad händer i läraren och lärarens profes-
sionsetik när kollektiv bestraffning är det redskap denne tar till när stressen blir för påtaglig i klassrummet? Hur blir 
klimatet på skolan på skolnivå? Legitimerar användandet av metoden i klassrummet, även användandet av metoden på 
skolnivå? Metoden innebär alltså ett flertal etiska följdfrågor som jag kan se är viktiga att våga föra en diskussion om.

 Justitieombudsmannen, JO:s ämbetsberättelse 1993/94.122

Artikel 6 i FN:s allmänna deklaration 123
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vara förbjudet enligt lag, så går det att diskutera etiskt, samt att något kan vara juridiskt enkelt, men 

etiskt svårt. Metoden kollektiv bestraffning blir således en diskussion just av anledningen att det är 

etiskt problematiskt. 

7.3 Konsekvenstrappan  

Om metoden kollektiv bestraffning är juridiskt förbjudet, är det svårare att diskutera konse-

kvenstrappan juridiskt. Skolförordningen har tydligt konstruerat olika steg om hur skolan ska gå 

tillväga när elever utmanar skolans normsystem eller ordningsregler, men att dessa steg skulle fin-

nas i en uttalad konsekvenstrappa är inget som skolförordningen tar ställning till.  Här är det av 124

vikt att skolor formar en tydlig likabehandlingsplan för att se hur denna process ska gå till just på 

den aktuella skolan. . Likabehandlingsplanen innehåller beskrivningar om hur skolan ska motver125 -

ka mobbning och förebygga kränkande behandling. Detta är nödvändigt då en skola måste ha regler 

om hur arbete mot kränkande behandling sker på skolan, just eftersom det är juridisk lag.   126

Konsekvenstrappa är en metod som är empiriskt belagt att den används på flertalet skolor i Sverige 

idag och innebär tydliga steg med konsekvenser. Metoden finns för att hjälpa lärare, föräldrar och 

elever i processen med att veta vilka ordningsregler som finns i klassrummet. Även denna metod 

bygger på den behavioristiska traditionen då den innebär bestraffningar som ska bidra till elevernas 

moral och uppförande. Även här kan jag se att en etisk diskussion behövs av användandet av meto-

den.  Precis som i användandet av kollektiv bestraffning gör skolorna och lärare bedömningen att 127

det är en användbar metod att bruka. Kanske en diskussion om dess etiska rimlighet är nödvändig 

att diskutera även inom denna metod? 

 Det första steget är att eleven får en varning, detta följt av att läraren analyserar vad som orsakade problemet. Om 124

eleven upprepar sitt beteende kan läraren låta en elev lämna klassrummet, detta följt av ännu en utredningsperiod. Nästa 
steg innebär att vårdnadshavaren kontaktas och eleven utreds i samråd med elevhälsan och rektor. Om inte situationen 
förbättras sker en elevvårdskonferens där eventuella åtgärder diskuteras. 

Orlenius. Värdegrunden - finns den?, 180.125

Diskrimineringslagen (2009:567) & Skollagen (1985:1100). 126

 På samma sätt som kollektiv bestraffning blir konsekvenstrappan en metod som bör problematiseras på skolnivå, 127

gruppnivå och individnivå. Dock väljer jag även här att nöja mig med att ge exempel på diskussionsfrågor, snarare än 
att fördjupa mig inom varje nivå för att inte riskera att tappa uppsatsens fokusområden. Exempel på diskussionsfrågor 
rörande konsekvenstrappan kan vara: Är det etiskt rätt av rektorn att använda samma steg mot lärarna som läraren gör 
mot eleverna genom användandet av metoden? Upplever lärarna att de blir bemötta moraliskt av rektorn i så fall, eller 
inte? Vad händer i en lärare när dess pedagogik begränsas till uttalad konsekvenstrappa som skolan på förhand utformat 
och den måste anpassa sig till? Hur vet läraren vilka handlingar som innebär vilket steg i trappan? Börjar eleverna om 
från första steget inför varje lektion, eller är det en trappa över en hel termin? Vad händer med den elev i klassen som 
har en ansträngd familjesituation och ser att steg fyra på konsekvenstrappan innebär ett samtal hem? Vad händer med 
den elev som har svårt att följa ordningsregler? Precis som kollektiv bestraffning för metoden med sig ett flertal etiska 
följdfrågor som jag kan se är viktiga att våga föra en diskussion om.
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7.4 Avslutande diskussion av kapitlet  

I skolans uppdrag finns det uttalat en skyldighet att läraren ska utöva ett gott ledarskap och bemöta 

eleverna med respekt. Att läraren är professionell med etiska frågor i praktiken är således en rät128 -

tighet som eleverna har rätt att erfara, det är även samhällsbeställning som läraren har fått.  I detta 129

samhällsuppdrag är det lärarens skyldighet att bemöta elever som utmanar skolans normsystem och 

ordningsregler med respekt. Om detta uppdrag uppfylls genom användandet av behaviorismens 

strategier och dess metoder som följd ser jag som en viktig diskussion att våga problematisera. Det 

går att fråga sig om användandet av klassrumsmetoder med tydliga konsekvenser gör att detta upp-

drag som läraren fått tilldelats av samhället riskerar att begränsas till enbart disciplinära åtgärder?  130

Kollektiv bestraffning och konsekvenstrappa är två etikregler som har olika berättigande beroende 

på vilken situation eller sammanhang läraren besitter i. Här kan jag se att den sociala kulturella kon-

texten blir avgörande för att förstå en metod som bygger på belöningar och bestraffningar. Jag kan 

även se att dessa metoder kan vara ett hjälpmedel för en trött och sliten lärare för att nå ut med ett 

kunskapsinnehåll. Trots detta går det att fråga sig vilka etiska värden det finns i klassrummet och 

hur dessa går att förstå i relation till metoderna. Här ser jag att eftersom etik i sig inte är ett ämne, 

utan snarare är något som genomsyrar hela skolans arbete är det av vikt att se till alla inblandande 

när dessa metoder ska diskuteras. Här ser jag att differentiering, med över och underkontroll och en 

balansgång mellan den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-mo-

dellen är avgörande. Kollektiv bestraffning och konsekvenstrappan är således metoder som kan för-

klaras genom behavioristiska strategier, men hur väl de kan förstås i relation till skolans värdegrund 

är en fråga som återstår att besvara.

8. Sociokulturella strategier i skolan – en konkretisering  

Den sammanfattade slutsatser utifrån förra kapitlet är att användandet av metoderna kollektiv be-

straffning och konsekvenstrappa kan motiveras utifrån behaviorismen och dess tillhörande strategi-

er. Kollektiv bestraffning var enligt juridiken förbjuden medan konsekvenstrappa var juridiskt tillå-

ten. I denna del av uppsatsen kommer inledningsvis de strategier som den sociokulturella traditio-

nen och CPS-modellen förespråkar beskrivas. Här utgår jag från att denna skoltradition har samma 

Förskolan och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. 2013. Skolverket.128

Gunnel Colnerud & Kjell Granström. Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik.Stockholm: 129

Stockholm universitets förlag, 2012, 32-33.

 Kanske att det i diskussionen angående behaviorismen och dess strategier även kräver en diskussion rörande lära130 -
rens samvete. Samvetet vägleder och motiverar våra moraliska handlingar. Vad händer med en lärares samvete när den 
blir tilldelad metoder som kollektiv bestraffning och konsekvenstrappa på en skola om metoderna går emot lärarens 
egen etik och samvete? Gör detta läraren till etisk i sin yrkesprofession i klassrummet eller inte? 
	 	 �33



huvudmål som föregående kapitel.  Vidare förs en diskussion om den etiska rimligheten i de tre 131

metoder som CPS-modellen i sig själv tillhandahåller, men även de metoder som jag genom läsning 

av litteraturen, sett bygger på samma strategi som den sociokulturella traditionen. Avslutningsvis 

tillkommer en avslutande diskussion den sociokulturella traditionen & CPS-modellen.132

8.1 Den sociokulturella traditionen & CPS-modellens strategi 
Den sociokulturella traditionen & CPS-modellen innebär att läraren fokuserar både på elevernas 

kunskapsutveckling, men även på det sociala perspektivet. Det sociala perspektivet innebär att se 

till varje enskild elevs socials behov samt undersöka vilka sociala förmågor som eleven kan behöva 

hjälp att utveckla. Elevens individuella utveckling sker genom att skapa ett meningsfullt och håll-

bart lärande. Inom skoltraditionen och lärteorin är den sociala gemenskapen är viktig eftersom stra-

tegin påvisar att det är genom den som eleven lär sig om sin egen utveckling.  Strategin innebär 133

en fokusering på gemenskap, men även relationsskapande mellan lärare och elev.  Den sociokultu134 -

rella traditionen & CPS-modellen lägger även vikt vid elevens egenskaper och miljön, samt vilka 

eventuella svårigheter eleven upplever i dessa sammanhang. CPS-modellen utgår just utifrån den 

sociokulturella traditionen där förklaringen till varför elever utmanar skolans normsystem och ord-

ningsregler ligger i att eleverna brister i de sociala förmågor som förväntas av dem. Detta gör att 

både den sociokulturella traditionen och CPS-modellen utgår från en strategi där lärarens givna roll 

är att hjälpa eleven utveckla de sociala förmågor som eleven brister i, samt att tillsammans med ele-

ven hitta en lösning på detta. Den metod som CPS-modellen förklarar är ett givet tillvägagångssätt i 

arbetet med detta heter Plan B där det första steget innebär att läraren försöker förstå elevens per-

spektiv angående sina bristande sociala förmågor.  I detta steg är lärarens mål att försöka samla 135

Denna utgångspunkt var skolans huvudmål som innebär att läraren ska utveckla eleverna till goda samhällsmedbor131 -
gare, samt bidra till deras individuella utveckling genom att skapa möjligheter till att eleverna utvecklas till moraliska 
människor. 

 Den juridiska aspekten inom dessa metoder kommer är inte prioriteras då jag inte funnit några juridiska dokument 132

som påpekar dess användande.

Gunn Imsen. Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. 4.uppl. Trondheim: Författaren och Studentlitte133 -
ratur. 2005,47.

Imsen, Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi, 402. 134

 Exempel på bristande sociala förmågor kan vara att eleven har bristande tidsuppfattning, svårigheter att behålla fo135 -
kus, svårigheter att hantera känslomässiga reaktioner på frustrationer och kunna tänka rationellt. Fler exempel på bris-
tande färdigheter kan även vara att eleven har svårigheter att förstå det som sägs, svårigheter att känna empati eller svå-
righeter att söka uppmärksamhet på ett lämpligt sätt. Plan B kommer inte vidare förklaras i stycket nedan, eftersom dess 
strategi redan här har förklaras. Emellertid är det viktigt att här betona att Plan B är således den metod som CPS-model-
len anser vara högst etisk rimlig att använda i ett klassrum och innehåller de tre steg som tidigare beskrevs. 
	 	 �34



information från eleven för att förstå dennes perspektiv på det olösta problemet.  Andra steget i 136

CPS-modellens strategi innebär att identifiera problemet utifrån den vuxnes perspektiv. Här beskri-

ver lärarens sin synvinkel på elevens sociala svårigheter, utan att ge exempel på eventuella lösning-

ar av problemet. Målet inom detta steg är att få eleven att förstå lärarens sida av problemet.  Det 137

sista steget innebär att eleven och läraren tillsammans försöker finna lösningar på den bristande so-

ciala färdigheten och på så sätt kommer med lösningar som gynnar bådas perspektiv.  Här finns 138

det inga dåliga lösningar, så länge bådas perspektiv tillgodoses. CPS-modellens metod är alltså ett 

sätt att praktisera den sociokulturella traditionens strategier i klassrummet. Här är olösta problem 

och elevens bristande sociala förmågor det filter som läraren ska använda i sin strategi för att få ele-

ven att utveckla en god moral och på så sätt nå skolans huvuduppdrag. 

8.2 Tillhörande metoder av den sociokulturella traditionen & CPS- modellen 

8.2.1 Plan A  

Om Plan B innebär att problemlösning och samarbete för att utveckla elevens sociala färdigheter 

innebär Plan A det motsatta. Plan A innebär att läraren sätter regler för moralen och regler. Enligt 

CPS-modellen gör Plan A inte eleverna till moraliska individer, samt löser inga problem. Detta för-

klaras genom att Plan A inte skapar en relation till eleven som är förutsättningen för att få informa-

tion om vad som är den bakomliggande orsaken till problemet. Enligt CPS-modellen löser varken 

Plan A problem eller lär ut nya färdigheter, utan metoden lär endast elever att lyda läraren.  139

8.2.2 Plan C  

Plan C kan tyckas annorlunda till morsats till Plan A och Plan B, men är även den en metod som 

CPS-modellen påvisar. Plan C innebär att läraren tillfälligt pausar arbetet med elevens olika sociala 

förmågor, och väljer att prioritera en olöst social förmåga åt gången. Detta sker eftersom de elever 

som vanligtvis har brist på en sociala förmåga, ofta inte bara har ett olöst problem, utan flera pro-

blem som behöver lösas. Plan C innebär inte att läraren kapitulerar, utan snarare väljer att börja med 

att hantera elevens högprioriterade problem först.  Ett exempel på Plan C kan vara att läraren till140 -

Ross W. Greene. Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeförändringar att hitta rätt.3 uppl. Lund: Stu136 -
dentlitteratur AB, 2014,104. 

 Ross W. Greene. Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeförändringar att hitta rätt.3 uppl. Lund: Stu137 -
dentlitteratur AB, 2014,113.

 Greene. Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt,115.138

 Ibid,76.139

 Ibid, 78.140
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fälligt väljer att låta elevens läxor ligga ogjorda, för att fokusera på elevens uppförande i klassrum-

met. 

8.2.3 Elevrelationer & Elevinflytande  

Plan A, Plan B och Plan C är alltså metoder som CPS-modellen i sig själv presenterar, men jag kan 

även se att metoden elevrelationer & elevinflytande innehåller liknande strategi som Plan B. Meto-

den understryker vikten av att bygga relationer med eleverna, samt att skapa förtroende mellan lära-

re och elev. Detta kan jag urskilja går hand i hand med CPS-modellen då strategin med eleven i 

centrum är den samma. Genom metoden får eleverna inflytande på undervisningen, och till viss 

mån även även påverka skolväsendet som stort. Att elever får påverka och ha ökat inflytande i un-

dervisningen är en tydlig skillnad mellan Lgr80 och Lop94.  Genom att fokusera på elevrelationer 141

och elevinflytande kan läraren också förebygga konflikter och oro i klassrummet.  Orlenius be142 -

skriver att metoden även innebär att läraren, genom samspel med eleverna, utvecklar sin kompe-

tens. Underbyggande argument för detta är att undervisningen i skolan är till för eleverna, vilket gör 

att elevernas inflytande, samt relation till eleverna blir avgörande faktorer också i lärarens profes-

sionsetik.  Detta motiverar även metodens etiska rimlighet. 143

8.2.4 Individuella samtal 

Precis som metoden elevrelationer & elevinflytande innehåller metoden individuella samtal samma 

strategi som innebär att undervisningen i skolan alltid handlar om eleven. Detta påvisar i sin tur att 

mänskliga relationer är en avgörande grundsten gällande hur bemötande kan ske med elever som 

bryter mot skolans normsystem eller ordningsregler. Även här beskriver Orlenius att metoden utgår 

från att läraren tar sig tid att samtala med eleven för att på så sätt skapa arbetsro och möjligheter för 

elevens kunskapsutveckling. Metoden ger läraren möjlighet att förhandla med eleven, vilket kan 

leda till att tjänster och gentjänster utbyts i relationen.  Det etiskt rimliga är här att eleven ska vara 144

lärarens fokusområde i sitt yrkesutövande. 

8.2.5 Moralisk interaktion  
Moralisk interaktion innebär till viss del att eleven är i fokus, emellertid sker detta med en betoning 

på samspelet mellan lärare och elev i högre grad än metoden elevrelationer & elevinflytande påvi-

Kennert, Orlenius. Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa Förlag, 2010,24.141

Orlenius. Värdegrunden - finns den?,184.142

Ibid,:131 & 141.143

Ibid, 184.144
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sade. Här är uppmuntran från läraren nyckelord och det innebär att som lärare skapa en medveten-

het om sin maktposition gentemot eleven, men att i denna position visa på en moralsik interaktion. 

Colnerud beskriver att det är av vikt att både läraren och eleven praktiserar de moraliska principer 

som dessa tillsammans resonerat fram.  Läraren blir således en förebild på hur denne förväntar sig 145

att eleverna ska uppföra sig.  Den etiska rimligheten i metoden kräver av läraren att finna en ba146 -

lans mellan ett tydligt ledarskap, samt att låta eleverna influera moralen. Läraren behöver alltså vara 

tydlig med att visa på den uttalade moralen, både i teorin och praktiken.  Ett exempel på hur mo147 -

ralisk interaktion kan ta sig uttryck är att läraren i början av lektionen skriver ner ord som blir rikt-

linjer för klassrumsmoralen. Exempel på sådana ord kan vara arbetsro och respekt. Efter att till-

sammans med eleverna definiera vad ordens praktiska uttryck kan vara förväntas det av samtliga i 

klassrummet att handla utefter dessa ord. På så sätt har moralisk interaktion gjort att eleverna får 

inflytande i deras skolgång. 

8.3 Avslutande diskussion av kapitlet:  
Elevrelationer & elevinflytande, individuella samtal och moralisk interaktion har alltså varit de me-

toder som jag genom läsning av litteraturen kunde se brukade en strategi som bygger på den socio-

kulturella traditionen och CPS-modellen. Under kapitlet har jag även presenterat CPS-modellens 

egna metoder: Plan A, Plan B och Plan C. En förutsättning för att uppfylla denna strategi är samar-

bete mellan elev och lärare där den grundläggande egenskapen innebär att identifiera elevens bris-

tande sociala förmågor och tillsammans finna lösningar på detta.  Lärarens roll är här att tillsam148 -

mans med eleverna hitta lösningar på problem och får således inte inta en hierarkisk position 

gentemot eleverna.  De strategier som har presenterats kan jag se har ett övervägande förebyg149 -

gande perspektiv. Detta kan jag se som en problematik då uppsatsens syfte är att diskutera om vad 

läraren kan göra när elever utmanar skolans normsystem och ordningsregler. Plan B kan jag i viss 

mån se går att appliceras på en sådan situation. Här belyser Greene två varianter på Plan B, vilket är 

 Gunnel Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber.2017, 179-182. 145

Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik, 169.146

Idid, 175.147

 För vidare diskussion ser jag att det går att problematisera dessa teorier. Det går att reflektera kring om elevens ut148 -
manande av skolans normsystem och ordningsregler alltid är aningen brist på färdigheter eller motivation. Kan det vara 
båda? Kan det ändras från dag till dag? Kan eleverna i så fall utveckla de sociala färdigheter själva, eller kan motivation 
vara en social färdighet som behöver utvecklas? Resultatet på en sådan diskussion tror jag skulle vara avgörande för hur 
läraren sedan bemöter eleverna i klassrummet och det blir således lärarens inställning till dessa orsaksmoment som blir 
avgörande i dess syn på vilken metod som är mest etisk rimlig eller inte.

 Ross W. Greene. Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeförändringar att hitta rätt.3 uppl. Lund: Stu149 -
dentlitteratur AB, 2014,257.
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Proaktiv Plan B och Nödplan B. Nödplan B beskriver han just går att applicera när elever utmanar 

skolans normsystem och ordningsregler.  Emellertid påpekar han att Proaktiv Plan B är att före150 -

dra, vilket innebär att läraren redan innan eleverna sätter sig i klassrummet borde börja förutsäga 

dess brist på sociala förmågor.  Enligt den sociokulturella traditionen & CPS-modellens strategier 151

kan jag se att lärare och elevrelationen ska vara likvärdigt, där läraren och eleven tillsammans kan 

påverka dess skolgång. Det går här att fråga sig hur mycket inflytande eleverna kan eller borde ha 

på sin undervisning och i vilken grad strategin benämner att läraren kan vara auktoritär i klassrum-

met?

9. Diskussion med Nussbaums förmågemodell  
Den sammanfattade slutsatsen från föregående kapitel är att metoders etiska rimlighet helt kan mo-

tiveras utifrån vilken skoltradition och lärteori som läraren använder som grund i sin yrkesutövning. 

Här är ett stadgat att metoderna kollektiv bestraffning och konsekvenstrappan kan förstås och moti-

veras utifrån en den behavioristiska traditionens synvinkel, men utifrån den sociokulturella tradi-

tionen & CPS-modellen är dessa metoder helt otänkbara och bristande i sin etiska rimlighet. Samma 

resultat förefaller när Plan B, som bygger på den sociokulturella traditionen & CPS-modellens stra-

tegier, skulle analyseras utifrån den behavioristiska traditionen. Jag ser även att det är av vikt att 

innan påbörjad läsning av kapitlet påminnas om att de värdebegrepp som kapitlet kommer diskutera 

är tagna direkt från läroplanen och är således etiska begrepp som skolans verksamhet bör förmedla 

och gestalta i handling:  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställd-

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

och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarsta-

gande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i an-

svarig frihet.  152

Nödplan B innebär samma steg som Plan B med undantaget att stegen görs i samma situation som eleven utmanar 150

skolans normsystem och ordningsregler. Detta ska enligt Greene endast ske i nödfall då eleven och läraren troligtvis är 
uppjagade av situationen och på så sätt har svårare att respektfullt samtala och lösa problem.

 Ross W. Greene. Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeförändringar att hitta rätt.3 uppl. Lund: Stu151 -
dentlitteratur AB, 2014, 77.

 Skolverket. 2011.Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. https://www.skolverket.se/152

undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskole-
klassen-och-fritidshemmet.
	 	 �38
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Genom citatet beskrivs de värdebegrepp som kapitlet kommer diskutera. Här är det även av vikt att 

påminnas om att skolans värdegrund ska inte enbart ska förstås som ett juridiskt dokument, utan 

även ett etiskt dokument som lärare genom deras yrkesprofession förbinder sig till att förhålla sig 

till.  I detta kapitel kommer den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & 153

CPS-modellen diskuteras i relation till dessa värdebegrepp, där den tidigare definitionen på dessa 

begrepp utgör mitt diskussionsunderlag.  Min diskussionspartner i detta kapitel kommer vara ut154 -

valda förmågor utifrån Nussbaums förmågemodell.  Detta följs upp av en diskussion angående 155

likheter och skillnader mellan utfallet av dessa skoltraditioner och lärteorier, samt en avslutande 

diskussion.156

9.1 Värdebegrepp utifrån skolans värdegrund  

9.1.1 Människolivets okränkbarhet 

Värdebegreppet människolivets okränkbarhet kan jag se går att problematiseras i relation till den 

behavioristiska traditionen då behaviorismen utgår från att det är eleven i sig själv som är bärande 

av problemet. Som tidigare nämnt så poängterar värdebegreppet vikten av att en människa ska be-

handlas som en person, inte som en funktion. Människan ska även vara ett mål i sig själv, inte ett 

medel för att ta sig till ett mål.  Enligt den behavioristiska traditionen blir eleven ett mål för kun157 -

skap och kan betingas i den riktning som läraren anser är moraliskt rimligt.  På samma sätt som 158

skiftet skett mellan läroplanerna med att i nutid fokusera på de negativa rättigheterna, snarare än de 

positiva rättigheterna, kanske även ett skifte också tillkommer beroende på vilken skoltradition och 

Lpo94 och Lpo11153

 Se 3. Bakgrund154

 Jag är medveten om att de skoltraditioner och lärteorier jag tar upp utgör en frågeställning i relation till värdegrun155 -
den och Nussbaums förmågemodell utgör en annan. Emellertid är min filosofi att även om dessa i uppsatsen består av 
två delar, så kommer delarna i praktiken i mötet med eleverna sammanflätas. Detta gör att jag i min diskussion av vär-
debegreppen kommer diskutera dessa två som en enhet, istället för två separata frågor. 

 Genom diskussionen med Nussbaum kommer jag utgå utifrån relationen mellan lärare och elev. Detta görs för att 156

förstå i vilken grad strategierna inom den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-model-
len uppfylls i relation till värdegrundens begrepp och Nussbaums förmågeteori.

 Kennert, Orlenius. Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa Förlag, 2010,150.157

 Frida Aroseus. 2014. Behavioristiskt perspektiv. Lätt att lära. https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/behavi158 -
oristiskt-perspektiv/
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lärteori som läraren använder i klassrummet?  Värdebegreppet förutsätter att eleven ska ses som 159

en individ, inte enbart i rollen som elev. Här kan jag se att den den behavioristiska traditionen kan 

riskera att gå emot den egenskapen i värdebegreppet, men att den sociokulturella traditionen & 

CPS-modellen snarare påvisar vikten av den enskilda kontakten och relationsbygget mellan elev 

och lärare. Nussbaums fjärde förmåga understryker att frihet är avgörande för ett gott liv, och det är 

viktigt att vi inte begränsar denna frihet emot någon annan. Under den femte förmågan talar hon om 

hur viktigt det är med rätt till liv där elever får uttrycka känslor utan att känna rädsla för att bli ne-

gativt bemötta.  Här ser jag hur förmåga fem går emot den behavioristiska traditionen eftersom 160

strategin utgår från att fostra ett förändrat beteende hos eleverna genom att de får känna skam. Jag 

kan se att dessa två förmågor gör att enligt Nussbaum kan inte den behavioristiska traditionen upp-

fylla värdet människolivets okränkbarhet.  

Nussbaums förmågemodell talar även om viktan av att bli respekterade som sin egen person.  De 161

skoltraditioner och lärteorier vars strategier skapar möjligheter att se till elevernas egna människo-

värde är således strategier som gör eleven blir medveten om sin egen okränkbarhet. Här kan jag se 

att samtliga av dessa förmågor uppfylls genom den sociokulturella traditionen & CPS-modellen 

strategier. Motiveringen är att den bakomliggande strategin kräver samarbetsvilja mellan lärare och 

eleven och erbjuder eleven att kunna påverka reglerna i klassrummet. Detta leder i sin tur till att 

eleverna utvecklar dygder som innebär en utveckling av en god moral i enlighet med Lgr11.   Det162 -

ta kan således också generera till att värdet människors okränkbarhet blir etiskt medvetet för elever-

na.  

 För vidare diskussion går det att här fråga sig vem läraren ser som bärande av problemet. Är det eleven eller är det 159

skolans normsystem, regler och tillvägagångssätt? Kanske svaren inte finns inom elevens beteende, utan snarare går att 
hitta i en bristande skolmiljö eller en missbrukad maktposition av läraren? Kanske det finns en parallell med att den 
behavioristiska traditionen gör att det skapas ett mer omfattande behov att fokusera på de negativa rättigheterna?

  160

4. Sinnen, fantasi och tanke — Att kunna använda sinnen, fantasi, sina tankar och förnuft. Att få utbildning som möjlig-
gör att man kan upplevelser skapa det som man själv väljer, till exempel musik, konst, religion. Att man har en garante-
rad yttrandefrihet & Nussbaum, Martha C.2007. Frontiers of justice. Belknap.sid: 395 

5. Känslor — Att få älska och bli älskad av andra människor. Att få uppleva alla känslor, till exempel glädje, sorg, ilska 
och tacksamhet.  
Martha C. Nussbaum, Frontiers of justice. Belknap. 2007,398.

 6. Praktiskt förnuft —  Att ha möjlighet att bidra sig en uppfattning om vad som är gott och att kunna reflektera kri161 -
tiskt.  
7. Samhörighet — Att leva tillsammans med andra och känna samhörighet. Att inte diskrimineras på grund av exempel-
vis kön, ras, sexuell läggning eller etnicitet. 

Gunnel Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber.2017,174.162
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9.1.2 Individens frihet 
När man talar om individens frihet innebär det, precis som människolivets okränkbarhet att en indi-

vid får vara självständig och fri i sina uttryck. Värdebegreppet går här att problematisera i relation 

till hur mycket frihet som den behavioristiska traditionen erbjuder eleven. Kan frihet tilldelas en 

elev som riskerar bestraffningar för sina handlingar? Individens frihet innebär även att en elev har 

rätt att uttrycka sin personliga åsikt och att detta tas emot på ett respektfullt sätt från omgivningen. 

Att få tilldelat denna respekt talar Nussbaum är viktiga delar i förmåga tre, fem, sex, sju och tio.  163

Här tror jag Nussbaum ännu en gång skulle fråga sig i vilken del av den behavioristiska traditionen 

som eleven får möjlighet ta egna beslut och bli respekterad utifrån dessa beslut? Här kan jag se att 

det är möjligt att denna respekt kan tilldelas eleven om dess värderingar står i relation till lärarens, 

men vad händer med värdebegreppet när dessa talar mot varandra? När eleven under dessa tillfällen 

uttrycker sin åsikt finns det en risk för upplevelse av skam, samt tillkommande risk för en bestraff-

ning även inför de andra i klassen.  Värdet individens frihet kräver av läraren att se och bekräfta 164

eleverna för att på så sätt skapa trygghet för dessa i skolan. Hur en strategi med utgångspunkt med 

bestraffningar skulle vara ett resultat av detta värde ser jag väcker en del följdfrågor. Värdet indivi-

dens frihet förutsätter även att demokratiska värderingar får utvecklas, just eftersom det är accepta-

belt att tycka olika. Att utvecklas till en god samhällsmedborgare förutsätter även att eleven utveck-

lar demokratiska värderingar.  Jag kan se att Nussbaum belyser demokratibegreppet i förmåga tre 165

då hon talar om att en individs känslor måste respekteras och bemötandet måste noga motiveras från 

fall till fall.  Här kan jag tydligt se att användandet av den behavioristiska traditionen för en del 166

risker med sig just eftersom strategin inte utgår ifrån elevinflytande. 

Individens frihet innebär även att eleverna ska kunna fostras till att bli självständiga individer i 

samhället och få möjlighet att se vilka moraliska riktlinjer som de själva mår bra av. De klassrums-

strategier som gynnar denna frihet blir således strategier där elevens åsikter får respekteras och 

 163

3. Kroppslig integritet — Att kunna röra sig fritt utan risk för våld av något slag.  
5. Känslor — Att få älska och bli älskad av andra människor. Att få uppleva alla känslor, till exempel glädje, sorg, ilska 
och tacksamhet.  
6. Praktiskt förnuft —  Att ha möjlighet att bidra sig en uppfattning om vad som är gott och att kunna reflektera kritiskt.  
7. Samhörighet — Att leva tillsammans med andra och känna samhörighet. Att inte diskrimineras på grund av exempel-
vis kön, ras, sexuell läggning eller etnicitet. 
10 — Kontroll över den egna miljön — Att ha rätten till att delta i beslut som styr ens liv, att kunna inneha egendom. 
Att kunna tilldelas mänskliga arbetsuppgifter i arbetslivet och att inleda meningsfulla relationer med kollegor 

 Detta om kollektiv bestraffning är den metod som läraren väljer att använda sig av.164

 Demokratiska värderingar är ett tydligt etiskt ställningstagande som skolans värdegrunden påvisar & Läroplans165 -
kommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, Allmänna förl., Stockholm, 1992, SOU 1992:94.

Martha C. Nussbaum, Frontiers of justice. Belknap. 2007,396. 166

	 	 �41



tillåts att tyckas. Detta ser jag att den sociokulturella traditionen & CPS-modellen belyser som rikt-

linjer i dess strategi genom att se vilka sociala förmågor som brister, samt att hitta lösningar elever-

nas individuella problem. Även här är alltså strategierna från den sociokulturella traditionen & 

CPS-modellen de som står i enhet med värdebegreppet.

9.1.3 Individens integritet  

Än så länge står värdebegreppen individens frihet och människolivets okränkbarhet i enhet med den 

sociokulturella traditionen & CPS-modellens strategier, medan den behavioristiska traditionen sna-

rare brister i uppfyllnad. Individens integritet är en förmåga som Nussbaum poängterar i förmåga 

tre där hon betonar vikten av att kroppslig integritet. Att bemöta elevers individuella integritet med 

respekt är en viktig del i läraruppdraget och professionsetik då det skapar förutsättningar för värde-

fulla och förtroendefulla relationer.  Både värdebegreppets betydelse och Nussbaum poängterar att 167

individens integritet innebär att en acceptans måste finnas för individen där hot eller disciplinära 

åtgärder inte får förekomma. Som tidigare nämnt är just bestraffningar en del av den behavioris168 -

tiska traditionen, vilket gör att även detta värdebegrepp tycks bortprioriteras genom denna strategi. 

Det som den behavioristiska traditionen emellertid gör är att den får eleven att utveckla förståelse 

för vad som är rätt normer och regler och lär eleven att anpassas efter dessa. Detta går att problema-

tiska i relation till värdebegreppet då värdet förutsätter att elever kan förvänta sig acceptans och re-

spekt av samtliga lärare. Den fråga som tillkommer här är om det är etiskt rimligt att uppnå värdets 

förutsättningar samtidigt som bestraffningar kan tilldelas eleven Nussbaum betonar här att integritet 

är ett värde som en människa måste få lov att utveckla.  I en skolsituation kan detta tolkas som att 169

både värdebegreppet och Nussbaum syftar på att lärare måste skapa förutsättningar för elever att 

utveckla sin individuella integritet genom att välja de metoder som just skapar denna förutsättning. 

Likt tidigare värdebegrepp kan jag se att den sociokulturella traditionen & CPS-modellen prioriterar 

detta i högre utsträckning, medan den behavioristiska traditionen snarare gör det motsatta. Genom 

den sociokulturella traditionen & CPS-modellens strategier får eleven möjlighet att påverka sin ut-

bildning och det skapas ett förtroende mellan lärare och elev, en egenskap som även känns igen i 

beskrivningen av lärarens professionsetik.  Den skoltraditionen och lärteorins strategi innebär att 170

lärare och elev förhandlar med varandra, där tjänster och gentjänster byts ut. Här kan jag med fördel 

Gunnel Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber.2017,31.167

 Martha C. Nussbaum, Frontiers of justice. Belknap. 2007,395. 168

 Nussbaum. Frontiers of justice, 396.169

Kennert, Orlenius. Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa Förlag, 2010,.120 & 104.170
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se hur värdet individens integritet hos eleverna prioriteras just eftersom ett intresse för elevens en-

skilda behov tillgodoses. 

9.1.4 Alla människors lika värde  

Än så länge har den sociokulturella traditionen & CPS-modellen varit den skoltradition och lärteo-

rin som samtliga värdebegrepp uppfylls genom, medan den behavioristiska traditionens ofullkom-

lighet varit tydlig. Nussbaums förmågemodell har även än så länge även varit i linje med skolans 

värdegrund och dess begrepp. Här skiljer sig detta i någon mening då alla människors lika värde 

inte är ett värdebegrepp som Nussbaum direkt resonerar om, men som snarare går att se som under-

förstått i samtliga förmågor. Nussbaum beskriver dessa 10 förmågor som behov som samhället mås-

te tillgodose alla människor oberoende av påverkan av sitt arv eller miljö.  Detta gör att jag kan se 171

att värdebegreppet alla människors lika värde finns i Nussbaums teoretiska utgångspunkter, trots att 

det inte uttryckligen finns med som en av hennes förmågor. Däremot kan jag inte se hur varken den 

behavioristiska traditionen eller den sociokulturella traditionen & CPS-modellen skulle ifrågasätta 

detta värde. Inom båda dessa skoltraditioner och lärteorier kan jag snarare se att begreppets målupp-

fyllnad snarare avgörs på vilket sätt som läraren väljer att arbeta med traditionens strategier gente-

mot eleverna.  172

9.1.5 Jämställdhet mellan män och kvinnor 

Liksom värdebegreppet alla människors lika värde kan jag se att jämställdhet mellan män och kvin-

nor är ett värdebegrepp som varken gör till eller från i en diskussion utifrån den behavioristiska 

traditionen eller den sociokulturella traditionen & CPS-modellen. I min kritiska granskning av litte-

raturen har jag inte sett att strategierna skulle hanteras på olika sätt beroende av könstillhörighet, 

och att även detta värdet således helt beror på lärarens egna handlingar i klassrummet.  Det som 173

däremot tåls att diskutera är huruvida dessa skoltraditioner och lärteoriers aktiva arbete är med jäm-

ställd? Skollagen poängterar att det är av vikt att betona värdet och att lärare bör bedriva värdet i 

 Martha C. Nussbaum, Frontiers of justice. Belknap. 2007,281. 171

 För vidare diskussion på detta värde ser jag att det kan vara av vikt att som lärare våga ställa sig en del följdfrågor: 172

Blir olika elever bemötta på olika sätt beroende på kultur eller prestation? Får eleverna de förutsättningar de behöver 
oberoende på arv? Alla människors lika värde är ett värde som innebär att alla elever ska ha samma rättigheter oberoen-
de på dess miljö eller uppväxtsituationer. Är detta en verklighet i mitt klassrum, eller är mina förväntningar på eleverna 
olika beroende på dess bakgrund? 

 Frågor för vidare diskussion skulle kunna vara: Om läraren använder en behavioristisk strategi i sitt arbete, vilket 173

kön är det som utsätts för bestraffningar eller belöningar oftast? Är det en elev som läraren tycker om eller inte? Eller 
om läraren använder sig av CPS-modellen är det intressant att utvärdera om eleverna som har brist på sociala förmågor 
är av ett visst kön eller inte? Går det att se ett samband med vilken förmåga som inte är utvecklad och elevernas kön? 
Bemöts dessa jämställt i arbetet med att lösa problemet? 
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hög utsträckning.  Jämställdhet är ett grundläggande och viktigt värde i skolans verksamhet, där 174

skolan ska se till varje elevs behov och förutsättningar oberoende av könstillhörighet. I detta arbete 

ser jag emellertid att den sociokulturella traditionen & CPS-modellen skapar fler förutsättningar för 

detta. Detta antagande grundar jag på då dess strategi utgår från både elevens och lärarens behov. 

Detta perspektiv är något som inte den behavioristiska traditionen erbjuder. Jämställdhet mellan 

män och kvinnor kan jag alltså inte se som någon direkt brist i de nämnda strategierna, däremot kan 

jag se betydelsen av att som lärare våga utvärdera sitt egna bemötande mot eleverna inom ramen för 

jämställdhet.  I Nussbaums förmågemodell betonas jämställdhet i förmåga sju där hon beskriver 175

vikten av att respektera varandra oavsett förmågor eller könstillhörighet.  Detta visar på att jäm176 -

ställdhet är något som Nussbaum betonar som en viktig del av vad ett gott samhälle är och som rim-

ligtvis ska erbjudas även i skolans verksamhet. 

9.1.6  Solidaritet med svaga och utsatta  

Till skillnad från värdebegreppet jämställdhet är detta värdebegrepp något som kan diskuteras både 

utifrån den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen. Med 

solidaritet menas att det finns ett uttalat ansvar för andra människor, och en grundläggande vilja att 

göra gott.  Enligt Nussbaums förmågemodell ska förutsättningarna för solidaritet finnas, då för177 -

måga sju betonar att en samhörighet är viktig för en god samhällsstruktur.  Solidaritetsbegreppet 178

förutsätter att elever ska utveckla en hänsyn och respekt mot andra människor, samt att öka förståel-

sen för hur vårt demokratiska samhälle är uppbyggt.  Genom en attityd av solidaritet får elever 179

möjlighet att utveckla egenskaper som innebär att bry sig om, samt själva kunna bli hjälpta. Likt 

Skollagen (2010:800), Skollagen, 1 kap.2§.174

Trygve Wyller. Dygdetik, medborgarskap och social praktik. Christoffersen, S.A. (red.).Professionsetik. 2 uppl. 175

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 2017,65.

 7. Samhörighet — Att leva tillsammans med andra och känna samhörighet. Att inte diskrimineras på grund av ex176 -
empelvis kön, ras, sexuell läggning eller etnicitet.  
Nussbaum. Frontiers of justice, 399

 Att diskutera solidaritetsbegreppet med Nussbaums teoretiska utgångspunkter som grund är intressant då den inte 177

bara menar på att det räcker av oss att vara välvilliga, utan teorin kräver sympati och välvilja av oss. Här går det att ha 
en fördjupad diskussion om Nussbaums teori angående om vad som händer om en människa inte vill vara sympatisk 
eller om en lärare i skolan inte vill göra detta lite till som hennes teori syftar på. Gör det en människa till en omoralisk 
människa? Vilka konsekvenser kan den synen på en annan få för omgivningen? Eftersom detta inte är uppsatsens fo-
kusområden kommer jag inte gå in på det ytterligare, men att hennes teori väcker följdfrågor är ett faktum. 

 7. Samhörighet — Att leva tillsammans med andra och känna samhörighet. Att inte diskrimineras på grund av ex178 -
empelvis kön, ras, sexuell läggning eller etnicitet. 

Gunnel Colnerud & Kjell Granström. Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik.Stockholm: 179

Stockholm universitets förlag, 2012,41. 
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majoriteten av tidigare värdebegrepp kan jag se hur användandet av den sociokulturella traditionen 

& CPS-modellen har goda förutsättningar för måluppfyllelse av detta begrepp. Genom relationer 

skapas möjligheter för elever att utveckla solidaritet gentemot andra människor. När solidaritet ska 

diskuteras i relation till den behavioristiska traditionen går det att snarare se svårigheter med värde-

begreppet. Gör inte den etiska rimligheten i skoltraditionen och lärteorins strategi snarare att den 

elev som utsätts för bestraffning lämnas själv, utan gruppens solidaritet? Är det möjligt att en elev 

som utsätts för bestraffning i en offentlig miljö kan utveckla solidaritet? Värdebegreppet innebär 

även att eleverna ska formas till att vilja göra gott mot andra människor. Eller går det snarare att se 

att behaviorismens strategier innehåller en sorts solidaritetshandling? Kanske den behavioristiska 

traditionens strategi på så sätt varken gör till eller från i relation till detta värdebegrepp. 

9.2 Likheter och skillnader  
Genom diskussionen om den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & 

CPS-modellen i förhållande till värdebegreppen och Nussbaums förmågemodell har jag kommit 

fram till att dessa skoltraditioner och lärteorier består av både likheter och skillnader. 

9.2.1 Likheter  
Genom studiens kritiska granskning av den behavioristiska traditionen och den sociokulturella tra-

ditionen har jag sett att båda strategierna utgår från att läraren tilldelar eleven som ansvarsbärarens 

av problemet. Detta antingen genom att elevens beteende kräver bestraffning eller att eleven har 

outvecklade sociala färdigheter. Att som lärare ha detta synsätt på elever kan jag se för en risk med 

sig att den förenklar en komplicerad situation markant.  Här ser jag snarare att en lärare behöver 180

ställa sig frågor om vad är det som skolan gjort eller inte gjort som lett till att eleven inte lyssnar? 

Finns det en bristande skolmiljö eller har kanske läraren missbrukat sin maktposition?  Här kan 181

jag se at det är helt avgörande att läraren och skolan har en inledande diskussion om sin egna för-

måga i relation till elevens behov.  Om en sådan diskussion skulle prioriteras är jag  övertygad om 182

att en lärare som utövar den behavioristiska traditionen i sitt klassrum möjligtvis själv kan se att 

strategin brister i flertalet av de värdebegrepp som diskuterats i relation till skolans värdegrund. 

I denna diskussion går det även att fråga sig hur det kommer sig att elever bryter mot de normsy-

stem och ordningsregler som skolan satt upp? Kanske orsaken bakom detta inte alls handlar om ele-

Gunnel Colnerud & Kjell Granström. Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik.Stockholm: 180

Stockholm universitets förlag, 2012,82. 

Colnerud & Granström. Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och professionsetik,71.181

Ibid,83.182
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vens brist på motivation, eller outvecklade sociala beteenden, utan snarare att de normsystem och 

ordningsregler som skolan satt upp inte är etiskt hållbara eller rimliga att uppnå. Eller kan det snara-

re vara lärarens brist på motivation eller social förmåga som gör att eleven tvingas utmana skolans 

normsystem och ordningsregler? Eller kan det vara skolas normsystem och ordningsregler som i sig 

själva brister? Här kan jag se att strategiers etiska utfall till stor del beror på vilken lärteori som sko-

lan skapat sina normsystem och ordningsregler utifrån.

9.2.2 Skillnader  

När skillnader mellan den behavioristiska traditionen och den sociokulturella -traditionen & CPS-

modellen ska resoneras vill jag än en gång påminna om skolans huvuduppdrag och uppsatsens ut-

gångspunkt. Detta har varit att lärare ska bidra till att utveckla eleverna till goda samhällsmedborga-

re, samt individuell utveckling och låta eleverna erfara demokrati i skolan.  Genom att diskutera 183

den behavioristiska traditionen med de värdebegrepp som värdegrunden anser har jag svårt att se 

hur de demokratiska värderingarna kan tillgodoses, samt hur behaviorismen kan förklaras i relation 

till Nussbaums förmågemodell. Dess strategi förutsätter att läraren bestämmer moralen och att ele-

vernas inflytande begränsas. Genom att diskutera den behavioristiska traditionen tillsammans med 

den sociokulturella traditionen & CPS-modellen kan jag uttyda att dess strategier bortprioriterar 

steget som innebär att definiera orsakerna till varför eleverna utmanar skolans normsystem och ord-

ningsregler. Genom detta kan jag se att den sociokulturella traditionen & CPS-modellens kritik mot 

den behavioristiska traditionen är legitim, då den förenklar en människas beteende som kan vara 

komplext och omätbar.  Den sociokulturella traditionen & CPS-modellen däremot visar sig till 184

stor del vara i linje med samhällets demokratiska värderingar och Nussabums förmågemodell. Ge-

nom den skoltraditionen och lärteorin får eleverna i högre utsträckning påverka deras skolgång och 

dess strategier blir på så sätt i högre utsträckning mer demokratisk i jämförelse med den behavioris-

tiska traditionen. Den sociokulturella traditionen & CPS-modellen är inte heller enbart intresserade 

av de sociala aspekterna av inlärning, utan även hur den sociala relationen står i relation till indivi-

dens inlärning, vilket är en skillnad mot den behavioristiska traditionen. Det är i den här diskussio-

nen viktigt att påminnas om att vår moral inte styrs av regler som vi ska förhålla oss till, utan snara-

re kommer från våra erfarenheter och övertygelser.  Här är skolans uppdrag inte annorlunda i jäm185 -

Gunnel Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber.2017,30.183

Frida Aroseus, Behavoristiskt perspektiv. Lätt att lära. https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/behavioristiskt-184

perspektiv/ 2014.

Kennert, Orlenius. Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa Förlag, 2010,31. 185
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förelse till resten av samhället.  För att lärare ska lyckas med samhällsuppdraget att utveckla ele186 -

verna till goda samhällsmedborgare, samt bidra till individuell utveckling ser jag med fördel att lä-

raren utgår från den sociokulturella traditionen & CPS-modellen. 

Synen på demokrati är alltså en synlig skillnad på skoltraditionerna och lärteorierna, men en annan 

tydlig skillnad är att den sociokulturella traditionen & CPS-modellen ställer sig frågan hur elever-

nas lärande kan se ut, medan den behavioristiska traditionen nöjer sig med att se på eleven som 

mottagare av kunskap.  Dessa olika synsätt på huret ser jag som en avgörande skillnad just ef187 -

tersom det påverkar synen på hur läraren ser att eleverna bäst kan motiveras. Enligt den behavioris-

tiska traditionen kan följaktligen elevernas motivation uppmuntras genom påverkan utifrån, medan 

det inom den sociokulturella traditionen & CPS-modellenses ses som en process inifrån och att 

lärmiljön ska utformas på bästa sätt för att forma denna process i eleven.  Synen på motivation är 188

således en stor skillnad mellan traditionerna, vilket kan liknas med traditionernas kunskapssyn. En-

ligt den behavioristiska traditionen är kunskap något som finns utanför människan och är något 

som människan genom betingning behöver lära sig. Strategin beskriver en kvantitativ kunskapssyn 

där eleven genom belöningssystem utvecklar en kunskapsbank.  Den sociokulturella traditionen 189

& CPS-modellen däremot bygger på en kvalitativ kunskapssyn där lärarens roll snarare är att genom 

kommunikation inspirera och utmana eleven för att bidra till kunskapsutveckling.   190

Det går att fortsätta diskussionen om demokrati och motivation genom att analysera hur de olika 

skoltraditionerna och lärteorierna ser på hur elever utvecklar moral och håller regler. Orlenius hjäl-

per mig att diskutera denna problematik och menar på att regler kan vara till nytta för elever i viss 

mån, men att reglerna får inte leda till att relationen mellan lärare och elev blir lidande.  Som lära191 -

re är det viktigt att följa skollagen och skolans uppdrag och att hela tiden ha elevernas bästa i cent-

rum av sitt yrke och ge eleverna det stöd som de kan förvänta sig av skolan.  Här ser jag att den 192

behavioristiska traditionens stora utmaning är att förklara hur dess strategi kan utveckla en män-

Orlenius. Värdegrunden - finns den?,31.186

Ibid, 217.187

Kennert, Orlenius. Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa Förlag, 2010,217-218.188

Orlenius, Värdegrunden - finns den?, 214.189

 Ibid, 216.190

 Ibid,31.191

Gunnel Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber.2017,28.192
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niskas moral, då den endast tycks prioritera vikten av att just följa regler. Detta gör att den sociokul-

turella traditionen & CPS-modellen blir kritik till den behavioristiska traditionen då den förbiser att 

en människa har en fri vilja och egna känslor.  Det går även att fråga sig hur den behavioristiska 193

traditionens syn på regler klingar med att skolan ska vara inkluderande, där elevers olika personlig-

heter bör ta hänsyn till. Behaviorismen förutsätter att elever ska betingas och på så sätt lära sig bete 

sig inom lärarens uppsatta ramar. Här kan en förklaring vara att den behavioristiska traditionens 

strategi har sin utgångspunkt genom försök på djur, vilket gör att den kritik traditionen får kan vara 

legitim just för att den ser förbi den komplexitet som en människa är i jämförelse med djur.  Att 194

förkasta behaviorismen innebär inte automatiskt att inga regler för lydnad ska finnas i klassrummet. 

Regler att förhålla sig till är snarare något som är viktigt för eleverna, just eftersom dessa gör att 

eleverna fostras till att även förhålla sig till samhällets regler utanför klassrummet.  Här menar 195

den sociokulturella traditionen & CPS-modellen att regler snarare är något som lärare och elever 

ska forma tillsammans där inflytande och respekt från båda parter är viktiga grundstenar.  

Synen på demokrati, människans komplexitet, syn på huret, olika kunskapssyn, motivation och hur 

mycket eleverna är inkluderade är de olikheter som hittills varit de största skillnaderna på den beha-

vioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen. Som avslutande skill-

nad vill jag diskutera skoltraditionerna och lärteoriernas synsätt på begreppet skam. Den behavioris-

tiska traditionen ser på skam som ett sätt för eleven att lära sig och som kommer leda till att eleven 

inte fortsätter utmanar skolans normsystem och ordningsregler. Behaviorismen menar att den tillfäl-

liga upplevelsen av skam kommer leda till positiva följer i elevens senare liv. Det går på så sätt att 

motivera skam i relation till de antaganden om lärande att det är barnets bästa i ett längre perspek-

tiv. På så sätt kan den behavioristiska traditionens strategier förklara att formandet av goda sam-

hällsmedborgaren visst prioriteras genom att eleven i framtiden inte kommer upprepa sitt beteende. 

Det problemet som emellertid inte går att se förbi i diskussionen är styrdokumenten och värdegrun-

den, där den behavioristiska traditionen brister i de flesta värdebegrepp. Det går att förstå att skam 

kan hjälpa elever att lära inom vissa områden, men med den nuvarande människosynen i läroplanen 

är det inte etiskt försvarbart. Att använda skam som ett verktyg är alltså inte förenligt med läropla-

nen. I den sociokulturella traditionen & CPS-modellen är synen på skam det motsatta än i den be-

 Manger, Lillefjord, Nordahl & Helland. Livet i skolan 1: grundbok i pedagogik och elevkunskap. Stockholm: Stu193 -
dentlitteratur AB, 2013, 214. 

Orlenius. Värdegrunden - finns den?, 214.194

Kant. Immanuel. 2008 Om pedagogik. Göteborg: Daidalos AB. sid: 49195
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havioristiska traditionen. Den traditionen menar snarare på att skam inte driver en elev till att göra 

moraliskt rätt, utan kan snarare göra att eleven fortsätter utmana skolans normsystem och ordnings-

regler och mår allt sämre över det. Jag kan se att den sistnämnda traditionen snarare menar på att 

det behövs en transparens kring hur mycket påverkan det ger att inte följa skolans normsystem och 

ordningsregler. Den sociokulturella traditionen & CPS-modellen menar även på att eleven saknar 

förmåga att kunna följa dessa normer och regler, trots att viljan kan finnas. Med detta som utgångs-

punkt blir det omotiverat ett en elev skulle känna skam för ett socialt beteende som den inte har 

förmåga att uppfylla, trots att den skulle vilja. Detta kan jag se leder till att den sociokulturella tra-

ditionen & CPS-modellen snarare skulle avvisa skam, då den snarare kan leda till att elever kommer 

fortsätta utmana skolans normsystem och ordningsregler. Synen på skam ser jag således är den 

största skillnaden mellan den behavioristiska traditionen och den sociokulturella -traditionen & 

CPS-modellen. 

9.3 Avslutande diskussion på kapitlet:  
I detta kapitel har alltså den behavioristiska traditionen och den sociokulturella -traditionen disku-

terats i relation till skolans värdegrund. Jag har även diskuterat dessa i relation till Nussbaums för-

mågemodell, samt formulerat de likheter och skillnader som funnits mellan dessa skoltraditioner 

och lärteorier. Genom undersökningen ser jag att det krävs av en lärare att kunna hitta en balans 

mellan att förstå samhällsuppdraget som den tilldelats och att se eleverna som enskilda individer 

med egna rättigheter i skolan.  Att få in båda dessa delar i sin yrkesutövning är avgörande för att 196

hålla yrket på den etiska nivån som förväntas. Det är av vikt att som lärare i denna process skapa 

egna vanor som gör att etiskt orimliga metoder inte får tillträde i klassrummet. Inom lärarens pro-

fessionsetik är det avgörande att läraren har egenskaper om att inte bara göra ett visst handlande 

mot eleverna, utan att även kunna motivera det bakomliggande skälet till sina handlingar. Det är 197

alltså viktigt att läraren sätter sina egna övertygelser om rätt och fel åt sidan och istället följer styr-

dokumentens etiska övertygelser.  Här kan lärarens professionsetik vara till stor hjälp genom att 198

ifrågasätta lärarens egna övertygelse. Professionsetiken förutsätter även alltid att eleven är i cent-

 Gunnel Colnerud & Kjell Granström. Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik.Stockholm: 196

Stockholm universitets förlag, 2012,166.

Colnerud & Granström. Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och professionsetik, 43.197

Gunnel Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber.2017,18. 198
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rum.  Detta gör att jag med fördel kan se att de traditioner som har högst etisk rimlighet således 199

blir de som uppfyller just detta krav. Som lärare är alltså professionsetiken den etiska riktlinje som 

finns att förhålla sig till och som läraren kan få stöd utifrån. Den behavioristiska traditionen ser på 

läraren som att den har kunskap om moraliska övertygelser och elevens etiska övertygelse blir se-

kundärt. Enligt den sociokulturella traditionen & CPS-modellen är synen på moral snarare något 

som lärare och elever formar tillsammans. Dessa två skoltraditioner och lärteorier gör att det formas 

två olika synsätt av en lärares kompetens. Det räcker inte att som lärare ha social talang för att un-

dervisa och ha de ämneskunskaper som krävs, utan enligt den behavioristiska traditionen måste lä-

raren också ha kunskap om den moral som är etisk rimlig att föra vidare.  Kanske detta ansvar kan 200

bli för tung att bära som lärare? Kanske det är så att den sociokulturella traditionen & CPS-model-

len inte bara gynnar eleverna, är i enhet med styrdokumenten och mest etisk rimlig, utan också in-

nehåller den strategi som läraren behöver? 

10. Resultat 
I detta kapitel kommer mina frågeställningar besvaras, samt att jag kommer ge förslag på vidare 

forskningsområden. 

10.1 På vilket sätt kan kollektiv bestraffning och konsekvenstrappan förstås som 

etiskt försvarbara metoder i förhållande till skolans värdegrund?  
För att besvara frågeställningen har uppsatsen bestått i att undersöka den behavioristiska traditionen 

och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen. Genom den behavioristiska traditionens stra-

tegi har metoderna kollektiv bestraffning och konsekvenstrappan kunnat förklarats. När jag sedan 

vidare undersökte lärteorierna och skoltraditionernas strategier i relation till de utvalda värdebe-

grepp ur skolans värdegrund kunde jag se att den behavioristiska traditionens strategier markant var 

bristande i relation till dessa begrepp. Strategin innebär att flertalet av dessa värdebegrepp från skol-

lagen riskerar att bli sekundära, och vissa värden måste bortprioriteras genom användandet av dess 

strategier. När jag sedan valde att undersöka värdegrundens begrepp utifrån den sociokulturella tra-

ditionen & CPS-modellen blev resultatet det motsatta. Detta antagande grundar jag till stor del på att 

den sociokulturella traditionen & CPS-modellens strategi kräver empati och samarbetsvilja, vilket 

den behavioristiska traditionen snarare prioriterar bort. Den behavioristiska traditionen förespråkar 

Kennert, Orlenius. Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa Förlag, 2010,104 & 118 & 120.199

 Hans Albin Larsson.Vår demokratis värdegrund. Aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens allmänna 200

utbildningsområde. 2.uppl. Stockholm: Hjalmarson & Högberg bokförlag.2004,12.
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även bestraffningar, något som den sociokulturella traditionen & CPS-modellen helt utesluter. Skol-

lagen poängterar även vikten av elevinflytande, demokrati och en verksamhet som innebär förtroen-

defulla relationer. Även detta är ord som den behavioristiska traditionen tar avstånd ifrån. Min slut-

sats blir följaktligen att eftersom metoderna kollektiv bestraffning och konsekvenstrappan bygger på 

den behavioristiska traditionens strategier uppfyller metoderna inte de krav som värdegrunden 

framhåller. Detta leder i sin tur till att metoderna inte kan vara etiskt försvarbara i relation till sko-

lans värdegrund.

10. 2 Hur kan skolans värdegrund, med Nussbaums förmågemodell som diskussions-

partner, kunna motivera användandet av metoder som bygger på den behavioristiska 

traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen?  

Genom att diskutera den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-

modellen i relation till Nussbaums förmågemodell är min slutsats att Nussbaums förmågemodell 

och skolans värdegrund har samma utgångspunkt. Detta leder i sin tur till att slutsatsen på denna 

frågeställningen följaktligen blir den samma som föregående frågeställning, vilket var att den beha-

vioristiska traditionen inte uppfyller det etiska krav som begreppen från skolans värdegrund kräver. 

Den sociokulturella traditionen är däremot mer etisk rimlig i relation till skolans värdegrund, då 

dess strategi förutsätter relationer mellan lärare och elever, något som gör att värdebegreppens in-

nebörd uppfylls. Genom denna slutsats kan resultatet uppfattas som problemfritt, men här ser jag att 

det är av vikt att istället se betydelsen av att lärare är professionsetisk i sitt uppdrag, samt vågar föra 

en diskussion om vilka strategier som har högst etisk rimlighet. Här kan jag istället se att resultatet 

av den andra frågeställningen är den kritiska granskningen i mitt resultat och att Nussbaums förmå-

gemodell har identifierat en kunskapslucka hos lärare. Nussbaums förmågemodell har betonat vik-

ten av att som lärare reflektera kring sin yrkesprofession, samt visat ett exempel på hur det är möj-

ligt att göra detta i förhållande till skollagen. 

Både kollektiv bestraffning och konsekvenstrappa är något som förekommer empiriskt idag. Det är 

även metoder som lärare till någon mån kan stödja användandet av genom skollagens anmärkningar 

om att konsekvenser är en strategi som är juridiskt försvarbart. Här ser jag att det är av vikt att på-

minnas om att uppsatsen inte primärt har haft en juridisk utgångspunkt, utan en etisk. Bara för att en 

politisk ideologi påvisar att det är legitimt att ge elever konsekvenser betyder inte det att det är 

etiskt försvarbart. Skollagen är framförallt ett politiskt dokument som det finns all anledning till att 

förhålla sig kritisk till, vilket också är det som Bauman påvisar. Genom min avslutande diskussion 
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påvisades även att lärarens yrkesprofession inte nödvändigtvis enbart handlar om att verkställa ett 

uppdrag, utan även om att kunna tolka och förstå det uppdraget, samt se vilken vetenskaplig grund 

uppdraget vilar på.  En lärare måste fostras i hur den kan agera för att bemöta elever som utmanar 201

skolans normsystem och ordningsregler utan att kränka värdebegreppen, eller genom att enbart age-

ra juridiskt. Läraren behöver veta hur det praktiskt är möjligt att upprätthålla dessa värden i den 

dagliga verksamheten.  Uppsatsens slutsats har i den här problematiken understrukit att när elever 202

utmanar skolans normsystem och ordningsregler är det mer etiskt rimligt av läraren att använda me-

toder som grundas i det socialpsykologiska perspektivet & CPS-modellen än det behavioristiska 

perspektivet. Om detta sker handlar läraren i linje med de etiska begrepp som finns i skolans värde-

grund, samt utför den professionsetik som läraren tilldelats av samhället.  

10.3 Vidare forskning  

Under skrivandet av uppsatsen har jag sett att uppsatsen har hittat ett område som lämnar mig med 

flertalet obesvarade följdfrågor. Detta gör att jag kan se att vidare forskning skulle behövas på detta 

område. Ett exempel är att analysera och problematisera andra skoltraditioner och lärteorier än de 

som valts i denna studie. Det går även att lyfta fram andra begrepp i skolans värdegrund än de 

nämnda, eller att tillämpa samma strategier med en annan målgrupp, eller med en annan profes-

sionsetik. Det går även att fördjupa forskning kring uppsatsens resultat. Hur ser lärare idag på de 

den etiska rimligheten i den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen? Reso-

nerar lärare på samma sätt i sin yrkespraktik som uppsatsen påvisar, eller agerar lärare utan att tänka 

när elever utmanar skolans normsystem och ordningsregler? Hur upplever eleverna den behavioris-

tiska traditionen och den sociokulturella traditionen? Upplever eleverna att de förtjänar att bli be-

straffade eller belönade? Hur tror eleverna själva är det mest effektiva sättet att bemöta elever som 

utmanar skolans normsystem och ordningsregler? Det är som sagt mycket följdfrågor som tillkom-

mer efter skrivandet av uppsatsen, där jag ser att vidare forskning på området skulle vara behjälplig. 

Denna forskning tror jag både skulle gynna lärare och elever i deras moraliska utveckling i skolan. 

När elever inte utmanar lärarens normsystem eller ordningsregler  är det ingen svårighet att under-

visa, men det är när eleverna går emot skolans normsystem och ordningsregler som de kan utgöra 

 För fortsatt diskussion går det som lärare att ställa sig frågor som: Varför använder jag den metoden som jag gör? På 201

vilket sätt visar den här handlingen omsorg gentemot mina elever? En lärare behöver genom dess utbildning och lärar-
profession vara medveten om dessa frågor, samt vara påläst och ha en vilja att utveckla sin yrkesroll. Detta ansvar är 
avgörande för att skolan får en etisk prövad kunskapsbas. 
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visning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-
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ett direkt hot mot läraren.  Här tror jag fältstudier är lösningen på att förstå hur den empiriska 203

verkligheten ser ut för lärare och elever. Det är möjligt att metoder som kollektiv bestraffning och 

konsekvenstrappa, förenklar ett sammanhang som är mer komplex än väntat och det är även möjligt 

att framtiden innebär en uppkomst av nya skoltraditioner och lärteorier än de som lärare bygger me-

toder på idag. Här tror jag att emellertid att lärarens professionsetik och skolans värdegrund står 

fast, trots att politiken eller olika skoltraditioner är utbytbara.  Läraryrket kan således ändras bero204 -

ende på politik eller ny forskning, men de etiska värden som finns i skolans värdegrund tror jag 

fortsättningsvis kommer vara centrala. Detta tror jag till stor del just beror på att de yrkesetiska vär-

den som finns i dagen skola tillkom redan på antiken och varit centrala sedan dess.  Att diskutera 205

den behavioristiska traditionen och den sociokulturella traditionen & CPS-modellen utifrån skolans 

värdegrund och Nussbaums förmågemodell har alltså gett tydliga resultat, något som förhoppnings-

vis vidare forskning som görs i framtiden också kan intyga. 

Gunnel Colnerud. Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik. Stockholm: Liber.2017,65. 203
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