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Abstract 
The purpose of this report was to examine the schools views on its task to form good citizens 

and also the work with children and their souls and feelings. My question of issue was: 

• Which are the conditions from where you work with feelings and forming good 

citizens in school? 

In the Swedish learning curriculum for the compulsory grades, Lpo 94, there is a lot to be read 

about the schools task to form good citizens and human beings. One can also read that the 

schools have to work with the feelings of its pupils and also the issue of values. The results of 

my report show that the school has a responsibility to support the family’s work with the 

upbringing and the personal growth of their children. The school shall also promote the 

children’s development harmonically by varied forms of work. Intellectual, practical, sensual 

and esthetical areas of the student shall be brought to notice (Lpo 94). Orlenius (2001) and 

Pedersen (2004) discuss the thing called values, and they debate that values isn’t a universal 

term which means the same thing for everybody. Therefore it can be hard task to work 

towards a common thing called values. The school is a good place when it comes to working 

with feelings because if you know yourself better, you also know your worth and therefore 

you can uphold yourself without causing any pain to others and hence also prevent mental 

abuse. Negative emotions put a hold on learning (Interviews). My report also concludes that 

the schools efforts with values and feelings in school, doesn’t affect the pupil as much as 

factors like: discussions in the home, gender and social group (Skolverket, 1999). Yet another 

factor that may complicate the conditions in working with feelings is that feelings have a 

history of not being connected to knowledge (Gardner, 1996). I have reached the conclusion 

that one can work with feelings in school through relaxation exercises, questions where you 

answer through scaled answers and SET, Social and emotional training (Interviews) and show 

that you have expectations on the pupil (Dahlin m.fl., 2002). One should also remember that 

the work with feelings may be a long-term work (Nilzon, 1995) and also that it can raise 

unpleasant feelings (Gardner, 1996). 
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Sammanfattning 

 
Syftet med arbetet var att undersöka skolans syn på värdegrund och även skolans arbete med 

människors själ, känslor. Frågeställningen jag har utgått från är: 

• Vilka är förutsättningarna för att arbeta med värdegrund och känslor i skolan? 
 

Genom min undersökning har jag kommit fram till att det står mycket om värdegrund och 

känslor i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94) och det som står där talar för att man skall jobba med känslor och värdegrund i 

skolan. Resultaten i min undersökning visar att en av förutsättningarna för arbete med känslor 

och värdegrund i skolan är att skolan själv har ett ansvar att stödja familjerna i fostrandet av 

och utvecklingen hos deras barn. Skolan ska även främja elevernas harmoniska utveckling 

genom varierande arbetsformer. Intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska delar hos 

eleven ska uppmärksammas (Lpo 94). Orlenius (2001) och Pedersen (2004) menar att 

värdegrunden inte är ett allmängiltigt begrepp och därför kan det vara svårt att få alla att 

arbeta för en gemensam sådan. Skolan är en lämplig plats att arbeta med känslor i därför att 

man genom att lära känna sig själv kan veta sitt värde, förebygga mobbning och hävda sig 

utan att göra andra illa. Negativa känslor kan sätta stopp för inlärning (intervjuer). I min 

undersökning har jag även kommit fram till att arbetet med känslor och värdegrund i skolan 

inte har lika stor påverkan som diskussioner i hemmet, kön och socialgrupp på sättet eleven 

tänker (Skolverket, 1999). En annan faktor som kan påverka förutsättningarna med arbetet är 

att känslor har en historik av att inte vara ihopkopplade med kunskap (Gardner, 1996). Jag har 

kommit fram till att man kan arbeta med känslor i skolan genom avslappningsövningar, frågor 

där man svarar genom skalor och SET, social och emotionell träning (intervjuer), visa att en 

elev har förväntningar på sig (Dahlin m.fl., 2002). Dessutom har min undersökning visat att 

man ska tänka på att känsloarbetet kan ta lång tid (Nilzon, 1995) och att det kan väcka 

olustiga känslor (Gardner, 1996). 

 

Nyckelord: Värdegrund, känslor i skolan, förutsättningar för inlärning. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 

Sen jag varit liten har jag alltid pratat och reflekterat kring känslor. Under min skoltid 

tillhörde jag både de som ”var med” i skolans mer populära grupper och de som inte var 

inkluderade i dessa. Jag hade en ganska bred umgängeskrets och var omtyckt av många. På så 

vis kunde jag vara på båda ”sidor”, dels hos dem som blev pikade och utlämnade och även de 

som var inkluderade, populära. Detta gjorde att jag ofta kände mig otrygg, något som 

påverkade min studiesituation. 

Dessa upplevelser är saker som i hög grad präglat mig som person och som i sin tur också 

påverkar min syn på läraryrket. Detta för att jag tycker att skolans teoretiska ämnen till stor 

del hamnar i skymundan om man som elev inte känner sig trygg i skolan och inte är i harmoni. 

På grund av detta tycker jag skolans, tillsammans med familjens, första uppgift och 

prioritering bör ligga på att uppnå och bibehålla harmonin och balansen för eleven i skolan. 

Jag anser att arbetet med känslor och människors inre tyvärr kan uppfattas som ”flum” ibland 

på så vis att det inte ges lika mycket tyngd och betydelse som uttalat teoretiska ämnen som 

matematik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Det finns en allmän uppfattning om att det 

är viktigt att må bra för att göra bra ifrån sig i skolan men ibland stannar det just vid en 

uppfattning. Jag tycker dock att det finns många som tycker att det arbetet är viktigt och 

fundamentalt för skolverksamheten men ibland känns det som att det inte väger lika tungt som 

teoretiska ämnen, exempelvis. 

  

Det har pågått en debatt i flera år om att barnen i Sverige måste öka tiden för 

matematikstudier i skolan på grund av att de håller på att halka efter resten av barnen i EU. 

Det tas för givet att det är dosen av matematik som måste ökas för att nå en förbättring när en 

undersökning – så som Bunkefloprojektet (Noajnas, 2007), visat att man faktiskt kan förbättra 

resultaten inom skolans ämnen genom mer tid för ämnet idrott. Dessutom är jag av 

uppfattningen att man kan arbeta med känslor, själ och värdegrund för deras egenvärden 

också, och få en god effekt på både lärandet och individen.  Dock upplever jag att arbetet med 

känslor i skolan, som är en viktig del för barnens utveckling, har svårare för att få det 

erkännandet som andra ämnen som har mer status i skolan får; exempelvis matematik och 

svenska. Enligt mig ska man öka statusen för arbetet med känslor genom att höja värdet i 

arbetet och göra det lika viktigt som matematik. Enligt Professor Howard Gardner, författare 

av boken De sju intelligenserna (1996), är arbetet med känslor, självkännedom och social         
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kompetens, lika viktigt som det är med matematisk logisk intelligens och bör likställas med 

denna. Jag tror att man genom att höja statusen på självkännedom och social kompetens till 

intelligenser kan ge än mer tyngd åt arbetet med känslor och social kompetens i skolan. 

Skolans syn på värdegrund är intressant för mig i detta arbete och även skolans arbete med 

människors inre.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilka förutsättningarna är för att arbeta med känslor och 

värdegrund i skolan. 

 

2 Litteraturgenomgång 
Jag inleder min litteraturgenomgång med Gardners (1996) bok som handlar om 

intelligensbegreppet och synen på kunskap. Dessutom står det om att höja statusen för 

personliga förmågor såsom självkännedom och socialt kunnande genom att benämna dem 

som intelligenser. Efter detta följer Lpo 94 då jag vill undersöka vilken hållning skolan har till 

värdegrund och arbetet med känslor. Sedan följer texter som tar upp problematik med 

värdegrund i skolan, (Orlenius, 2001), (Pedersen, 2004), (Skolverket, 1999) Därefter kommer 

böcker som handlar om känslor generellt (Wahlström, 1996), känslor i skolan, varför man ska 

arbeta med det och hur man ska göra och även vad man ska tänka på när man jobbar med 

känslor och själen i skolan. (Dahlin m.fl., 2002; Wahlström, 1996; Kinge, 2000; Nilzon, 1995 

och Steinberg, 1993). Flertalet av dessa böcker är förvisso gamla men jag tycker att de är 

relevanta och tankegångarna som finns i dem anser jag vara brukbara. 

 

2.1 Om olika intelligenser och dess värden 

Gardner (1996) har gjort undersökningar om de olika mänskliga begåvningarna och menar att 

det går att urskilja minst sju olika intelligenser: 
• Språklig 

• Logisk-matematisk 

• Musikalisk 

• Visuell/Spatial 

• Kroppslig-kinestetisk 

• Självkännedom 

• Social 
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Jag har valt att fokusera på Gardners (1996) tankar om att höja statusen gällande 

självkännedom och social intelligens och även hans diskussion om synen på intelligens. 

Gardner (1996) inleder sin bok med att skriva att de flesta människor förutsätter två saker om 

intelligens: att den är en enhetlig, generell förmåga som varje människa har i stor eller liten 

utsträckning och att den är mätbar genom standardiserade redskap som är verbalt orienterade, 

exempelvis skriftliga tester. Gardner (1996) menar att vi måste bredda vår syn på talanger 

eller förmågor. Dessutom måste vi vara öppna för tanken att många av dessa talanger – för att 

inte säga de flesta – inte går att mäta med muntliga eller skriftliga tester som till största delen 

baseras på logisk och språklig förmåga. Därför har Gardner (1996) skapat en egen definition 

på det som kallas en intelligens. Han menar att: ”En intelligens är förmågan att lösa problem 

eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang.” (Gardner, 

1996, förordet s. X) Han skriver vidare att det finns många forskare som gärna medger att det 

kan finnas olika mänskliga förmågor och fallenheter men de invänder emot att ordet 

intelligens ska användas om dessa. Dessa forskare menar att talanger förvisso kan vara 

intressanta men att man endast bör använda ordet intelligens om en mer allmängiltig kapacitet. 

Gardner (1996) menar då att alla har rätt att definiera ord på det sätt de själva vill men att man, 

genom att förespråka ett så snävt intelligensbegrepp, faktiskt underskattar de förmågor som 

råkar falla utanför detta. Han tycker att det går att säga att socialt kunnande och 

självkännedom är intelligenser men att man då också måste använda samma ord för 

språkbegåvning och logisk analysförmåga. Med detta menar att man ska likställa de olika 

talangerna. Han godtar däremot inte att vissa former av mänskliga kapaciteter slumpmässigt 

väljs ut och upphöjs till intelligenser medan man inte gör det med andra. Dahlin m.fl. (2002) 

uttrycker tankar som anknyter till Gardners (1996) då de skriver att skolan har valt att främja 

sig från känslor och själ i skolan, att barnen får lära sig att kunskap och känslor är åtskilda och 

att känslor och tankar de har är underordnade skolans kunskapssyn. Gardner (1996) skriver 

också om vikten av att kunna vidga och skifta vår syn på det mänskliga intellektet för att 

kunna värdera det rättvist och lära oss hur vi ska stimulera det i utbildning och undervisning. 

Han menar att dyrkan av kunskap – och av dem som tycks ha den - har haft en stor del i 

historien men poängterar också att:  

”Dygder som känslor, trofasthet och mod har hyllats under alla århundraden. Ibland har de 

(inte alltid med rätta) betraktats som en motpol till kunskapssökande. Under tider då tro och 

kärlek hyllats som överlägsna dygder har de båda ofta kontrasterats mot förnuftet” (Gardner, 

1996, s.6). Gardner (1996) har genom olika vetenskapliga och empiriska tester kommit fram 

3 

  



 till att det finns sju intelligenser. Kriterierna för att något ska få kallas en intelligens är att de 

har klart iakttagbara kärnfunktioner, ett tydligt utvecklingsmönster, har beskrivbara mål, 

företräds på bestämda sätt i nervsystemet och nedbryts enligt vissa mönster. De personliga 

intelligenserna, självkännedom och social intelligens klarar, enligt Gardner, dessa kriterier. 

Han medger att de personliga intelligenserna är just högst personliga och därför kan 

upphöjandet av dem till intelligenser vara ifrågasättbart. Det främsta motivet han har för att 

höja dessa till intelligenser är att de, enligt honom, har en såpass central roll i de flesta – för 

att inte säga alla – samhällen i denna värld. Han menar att många kognitionsforskare förbiser 

eller underskattar dessa personliga intelligensers betydelse och att deras ointresse för de 

personliga intelligenserna begränsat vår syn på intellektet och hindrat oss från att få förståelse 

för olika kulturers mål och strategierna de använder för att nå dem. Han beskriver vidare det 

han kallar personliga intelligenserna och de är två till antalet. Dels finns den intrapersonella 

intelligensen, självkännedom, som aktiveras när vi undersöker, lär känna våra egna känslor 

och dels finns den interpersonella, sociala, intelligensen som används vid möten med andra, 

vid granskning av deras beteenden, känslor och motiv. Gardner (1996) poängterar att trots att 

han nämner dem som två olika intelligenser så sker deras utveckling parallellt: 

”Kunskap om det egna jaget vilar i stor utsträckning på förmågan att avläsa och tolka andras 

beteenden. Omvänt lär varje människa känna sin omgivning genom att konsekvent ge akt på 

sina egna reaktioner och känslor” (Gardner, 1996, s.221). 

Stora förtjänster står på spel för personer som lyckas utnyttja de personliga intelligenserna. 

Gardner menar att man då man bestämmer sig för att satsa på att utveckla förmågor såsom 

spatial begåvning eller musikalitet har det ganska lätt. Man kan utveckla förmågorna 

samtidigt som man kan strunta i det. Med detta menar han att dessa begåvningar inte är sådan 

som man nödvändigtvis måste använda i sitt dagliga liv, det är valfritt på sätt och vis att vara 

duktig musiskt exempelvis. Däremot menar Gardner (1996) att det sociala trycket på att 

individer ska ha skärpta personliga intelligenser stort. Det tillhör de yttersta ovanligheterna att 

människor medvetet väljer att undvika att vidga sina kunskaper när det gäller de personliga 

intelligenserna då dessa kan hjälpa dem att förbättra sociala relationer och öka välbefinnandet. 

Förmågan att förstå sig själv och att lära känna andra likställer han med att se och förstå 

föremål och ljudsignaler. De personliga intelligenserna är lika värda att utforska som de andra, 

mindre ”brännbara” formerna av intelligens (Gardner, 1996). 
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2.2 Styrdokument i skolan 

Skolverket (1994) skriver att skolan skall vara aktiv när det gäller att främja aktningen för 

varje människas egenvärde. Det står också att det är viktigt att förmedla och förankra 

grundläggande värden såsom att arbeta mot kränkning, jämlikhet mellan människor och 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Dessutom skrivs det om betydelsen av att visa 

solidaritet med de utsatta och svaga. Rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande är 

ledord som nämns. Angående arbetet med att utforska känslor och identitet skrivs det: ” 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lpo 94, sida 3) 

Vidare går det att läsa om skolans ansvar vid arbete med känslor och värdegrund: 
Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en 
viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Lpo 94, s. 7) 

 

Främjandet av förståelsen för andra människor och förmågan att leva sig in i andras känslor är 

punkter för skolan att beakta och implementera i verksamheten. Omsorgen för den enskilde 

individens utveckling och välbefinnande skall genomsyra skolan. Därför ska ingen behöva 

utstå diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tro, 

funktionshinder, sexuell läggning eller annan slags kränkande behandling. Vidare kan man 

läsa att händelser som leder till trakasserier och annan behandling som uppfattas kränkande 

skall motverkas. Genom kunskap skall skolan bemöta främlingsfientlighet och intolerans; 

dessutom skall aktiva insatser och öppna diskussioner tillämpas vid sådana här situationer. 

Läroplanen beskriver skolan som en social och kulturell mötesplats som både har möjlighet 

och ett ansvar att stärka dessa förmågor hos alla som arbetar där. Den fortsätter med att 

poängtera vikten av personliga ställningstaganden och även att ge möjlighet till sådana. 

Gällande skolans fostrande roll skriver läroplanen (Lpo 94) att det är skolans ansvar att vara 

ett stöd för familjerna i deras fostran och utveckling av sina barn. Ett samarbete med hemmen 

är därför nödvändigt. Angående kopplingen mellan identitetsutveckling, känslor, språk och 

lärande står det: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade.” (Lpo 94, s. 5) 

För att skolan skall kunna främja lärande förutsätts en aktiv diskussion i respektive skola om 

kunskapsbegreppet, vad som är viktig kunskap idag och även i framtiden. Kunskap är inget 

begrepp som är entydigt utan kan komma till uttryck genom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Ovan nämnda ”kunskaper” förutsätter och samspelar med varandra: ”Skolans  
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arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet.” (Lpo 94. s. 6) 

I läroplanen (Lpo 94) kan också utläsas att skolan ska uppmärksamma de intellektuella 

såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna samt hälso- och livsstilsfrågor. 

Dessutom ska eleverna få pröva och utveckla olika former av uttryck samt uppleva känslor 

och stämningar. 

 

2.3 Värdegrunden i skolan 

Skolverket (1999) visar resultaten från projektet: ”Utvärdering av skolan 1998 avseende 

läroplanernas mål” vars mål varit att utvärdera några av läroplanernas mer övergripande mål 

och här tas både positiva resultat och problem upp. Utvärderingen tar avstånd från 

uppdelningen av handling, känsla och kognition på grund av att nämnda elementet på ett 

intimt sätt är förbundna med varandra och inlärning och att de alla ska ges plats i skolornas 

undervisning. Skolverket (1999) skriver vidare att kön, socialgrupp, diskussioner i hemmet 

o.s.v. har större påverkan på människors etik snarare än skolfaktorer. Man kan också läsa att 

skolor verkar ha en svag roll när det gäller utvecklandet av elevers medborgerliga och 

moraliska kompetenser. Dessutom finns det problem då barnen inte alltid har den 

mognadsnivå som krävs när det gäller det demokratiska arbetet som ska pågå i skolan. Dock 

har skolan en mer påtaglig betydelse när den skapar en atmosfär där det är möjligt att uttrycka 

tankar och känslor i sociala och moraliska frågor. 
 

Orlenius (2001), tar upp begrepp som värdegrunden och vad som är centralt för diskussionen 

kring den. Ett grundantagande i diskussionen bygger på att läroplaner inte primärt är nyfunna 

insikter som baseras på forskning inom det pedagogiska området. Orlenius (2001) menar att 

läroplanerna snarare reflekterar de strömningar som finns och pågår i det omgivande 

samhället. Han går vidare med att skriva begreppen normer och värden. Normer fungerar som 

handlingsaxiom, de beskriver önskvärda och icke-önskvärda handlingar. Alla har normer men 

dessa kan variera mycket från person till person och därför kan det vara svårt att arbeta mot 

något som entydigt kallas gemensam värdegrund. I en skolmiljö kan elevers normer ställas 

emot lärares, lärares mot föräldrars eller en skolas mot en annan skolas. Orlenius (2001) 

medger att han tycker att läroplanernas mål är komplexa och därmed också svåra att omsätta i 

praktiken. Han skriver om tvetydigheter i läroplanen (Lpo 94) och ställer sig frågande till om  

 texterna i den ska vara föreskrivande eller beskrivande. Är det praxis eller utopier som står  
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däri frågar sig Orlenius (2001): 

              ” 
• Är värdegrunden ett uttryck för politikers att styra skolan i en annan riktning än vad lärarna vill? 

• ... Ska värdegrunden ses som en markering att vuxna i förskolan och skolan måste ta ett större 

ansvar för barns och ungdomars hela personliga utveckling? (Orlenius, 2001, s.27)”. 

Pedersen (2004) undersökt hur skolan arbetar med värden och fört en diskussion om hur 

skolan från 1962 arbetat med detta. Han menar att det kan finnas ett problem i att definiera 

värdegrunden och vad den betyder för de olika aktörerna som finns i och runt skolan. Han 

påtalar att värdegrunden inte är ett allmängiltigt begrepp för att den betyder olika saker för 

varje individ. 
 

2.4 Känslors betydelse för att vara effektiv och må bra 

Wahlström (1996) skriver i början av sin bok om olika synsätt människor kan ha på konflikter. 

Hon skriver att de flesta människor förknippar ordet konflikt med obehag eller oro och antalet 

negativa associationer de får när de hör ordet konflikt är fler än de positiva. Dock förekommer 

det ibland att människor nämner möjlighet till växande eller utveckling i sina associationer. 

Wahlström (1996) fortsätter med att skriva att konflikter, för de flesta, är smärtsamma när de 

pågår men att det i dem finns möjligheter till mognad och utveckling och att vår förmåga att 

hantera de konflikter vi hamnar i avgör hur väl vi kommer att må. Dessutom påverkas vår 

möjlighet till självständighet och självinsikt beroende på hur väl vi kan handskas med 

konflikter. De flesta individer påverkas som sagt negativt av konfliktsituationer; oron känns i 

magen och man mår inte sunt. När det kommer till arbetsplatser med många och olösta 

konflikter finns det i regel hög sjukfrånvaro. Man kan även utröna att motståndskraften mot 

infektioner sätts ned och att motivationen att gå till jobbet blir svagare. Konflikthantering är 

en kommunikativ kompetens som är viktig för alla. Wahlström (1996) fortsätter med att 

skriva:  

”Att hjälpa det uppväxande släktet att hantera sina konflikter är ett utomordentlig viktigt 

arbete. Det är en del av det fredsarbete som förefaller mer och mer livsavgörande för denna 

och kommande generationer” (Wahlström, 1996, s.10). 

 

För Wahlström (1996) faller det sig naturligt att vi ska arbete med den viktiga mänskliga 

kompetensen: att på ett bra sätt kunna samverka med andra människor; något hon benämner 

som socialisationsprocessen. Lärare har ett uppdrag att fostra och utbilda kommande 
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generation så att den kan hantera vuxenlivet och fungera i världen som den då kommer att se 

ut. Hon har listat några av egenskaperna och kompetenserna som efterfrågas av arbetsgivare:  
• Personlig mognad,  
• ansvarstagande,  
• förmåga att arbeta självständigt,  
• resultatinriktning,    
• förmåga att skapa och behålla kontakter,  
• problemlösningsförmåga,  
• kreativitet,  
• självgående – med förmåga att arbeta i grupp,  
• positiv och öppen,  
• entusiasm och envishet,  
• förmåga att leda  
• förmåga att motivera andra,  
• analytisk förmåga,  
• inre drivkraft,  
• vinnarinställning,  
• förmåga att entusiasmera,  
• förmåga att arbeta i team och  
• förmåga att skilja väsentligt från oväsentligt (Wahlberg, 1996, s. 11-12) 

 

Hon menar att de traditionella skolkunskaper är viktiga och värdefulla men även om man har 

stora skolkunskaper är dessa sällan tillräckliga när man söker arbete. Då behöver man även 

behärska de mellanmänskliga kunskaperna. Till dessa räknar Wahlberg (1996) förmågan att 

samarbeta, att lösa konflikter, att kunna lyssna till andra och förstår vad de menar, att kunna 

tala så att andra förstår vad man menar och att inhämta kunskaper samt att utifrån vad man 

redan vet kunna dra slutsatser. Gällande pedagogyrket är det vår uppgift att förbereda 

eleverna för ett gott och meningsfullt vuxenliv och då måste det ingå i utbildningen att klara 

det mellanmänskliga samspelet. Känslor är väldigt viktiga att bejaka och att det är en viktig 

förutsättning att ha tillgång till sina egna känslor och även att kunna förstå andras känslor för 

att kunna reda ut konflikter. Om de vuxna personerna som är i barnets omgivning är oklara 

eller inkonsekventa när det gäller sina känslomässiga uttryck kommer detta resultera i en inre 

osäkerhet hos barnet. Existerar det ”otillåtna” känslor kommer barnet göra allting för att inte 

visa dessa när de dyker upp och detta leder ofta till stora identifikationsproblem senare fram i 

livet. Något man bör vara medveten om är att det finns en skillnad mellan att alltid låta barnet 

visa sina känslor och att alltid låta barnet få sin vilja igenom. Målet ska vara att alltid låta 

barnet visa sina känslor men inte att alltid få sin vilja igenom. Wahlström (1996) menar att det 

är viktigt att alla som arbetar med barn och ungdomar själva kommit så långt med sin 

självkännedom att de kan skilja mellan sina egna låsningar och tabun och det som de upplever 

hos barnen. Hon skriver också att barn och ungdomar behöver hjälp att hitta goda former för  
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att uttrycka sin ilska och sorg. 

 

2.5 Att arbeta med själ och känslor i skolan 

Själsliga värden anses av Dahlin, Ingelman & Dahlin (2002) inte vara viktiga och angelägna, 

särskilt inte av dem som har makt och inflytande inom det politiska och näringslivet. Boken 

anknyter enligt författarna till ideal som sedan 1600-talet inspirerat den västerländska 

kulturutvecklingen med. Ideal där människans utveckling eller själsliga växt mot mognad, 

klokhet och kärleksfullhet varit överordnad kunskap och lärande. Ovanstående ideal har 

förvisso varit inspirerande för dagens människor men de är också långt ifrån förverkligade. 

Initiativet för att göra dessa ideal konkreta måste komma utifrån de som sitter i maktens kärna. 

Människorna som sitter i maktpositioner tjänar dock nästan alltid på att bevara saker och ting 

som de varit, trots att förändring och utveckling har tjänat som den moderna tidens 

honnörsord. En brittisk filosofisk pedagog vid namn Cheryl Hunt har skrivit: 

 
Det är mer bekvämt att se det välbekanta och ordna det hanterbara inom existerande tankemönster, än att 

besvära sinnet med att beakta det som kanske ligger utanför och redo att hota de mentala kartor, som ofta 

noggrant har ritats upp under många års ”undvikande av smärta”. Den sedvanliga responsen att ”rygga 

tillbaka” inför sådana hot är sannolikt inte olik den hos tidiga navigatörer som skrev ”Här är drakar” vid 

de gränser där deras skissade kartor av den kända världen tog slut – och som inte bara vägrade att själva 

fara längre, utan också försökte få andra att inte göra det. (Dahlin m.fl., 2002, s. 8). 

 

Dahlin m.fl. (2002) kommenterar citatet ovan och menar att det ”undvikande av smärta” som 

Hunt skriver om är det själsligas förmåga att lyfta fram saker hos oss själva som är 

plågsamma att se, känna eller att bli påminda om. De är noga med att tala om att de inte har 

en allmängiltig definition på vad själen är och att det är något som omöjligt att ha. De menar 

dock att man kan förhålla sig till själen på två sätt på grund av just detta. Ett sätt är att man 

undviker att ta upp den och arbeta med och om den i skolan, eller livet, för att det ändå bara 

är ”spekulationer” och inte något konkret. Det andra sättet är att försöka närma sig den; dock 

med full vetskap att den alltid överskrider det vi lyckas förstå och fånga av den. Detta för att 

det är viktigt hålla relationen med själen vid liv, för hälsans och livets skull. De skriver också 

att det kanske blir lättare att komma till insikt om själen, ju mer man strävar efter det. De 

fortsätter att skriva om Unescos Delors-kommission om utbildning som 1996 talade om fyra 

olika sorters lärande: 

• att lära sig veta 
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• att lära sig göra 

• att lära sig leva tillsammans 

• att lära sig vara 

I dagens skola prioriteras enligt Dahlin m.fl. (2002) att lära sig veta, följt av att lära sig göra. 

Dessa går in under kategorin ”färdighetskunskaper”. Att lära sig att leva tillsammans har på 

senare tid kallats social kompetens och fått mer utrymme i skolan med praktiska och konkreta 

försök som resultat och faktumet att det inte rapporteras mer i media om dessa är något som 

författarna ställer sig frågande till. Exempel ges på en judisk waldorfklass i Jerusalem som 

varje vecka besöker en jämnårig klass i en närliggande arabisk skola. Där träffas barnen, leker, 

arbetar och äter tillsammans. På så sätt upptäcker de att de kan bli vänner med varandra, trots 

det politiskt våldsamma läget. När det gällde att lära sig att vara handlade det om möjligheten 

att förverkliga sitt individuella livsöde. Enligt kommissionen har denna med tillgången till 

mångfalden av valmöjligheter gällande skolformer och utbildningar att göra. ”Men borde 

inte ’lära att vara’ innefatta mycket?”, frågar sig författarna Dahlin m.fl. (2002, s.18). Det 

verkar som att det saknas begrepp och språk för att uttrycka ett djupare innehåll i uttryck som 

social kompetens och lära att vara. De vill genom boken lägga vikt vid uttryck som kan ge ett 

djupare innehåll och mening åt ”lärdomarna”. Bokens budskap om att känslor och själ är lika 

viktiga som andra mänskliga egenskaper stöter dock på motstånd genom det ekonomiska 

effektivitetstänkandet då det har svårt att ta ett sådant mål på allvar på grund av att en sådan 

pedagogik inte alltid leder till kostnadseffektiva arbetare: 

 
Eliten i vårt samhälle är primärt och i allt större utsträckning en klass av managers. En elit av managers 

organiserar och kontrollerar (...) En kris kräver, tyvärr, eftertanke. (...) Vi inte bara underlåter att belöna 

eftertanke och reflektion, vi straffar det som icke-professionellt. (...) Utlärandet av snart överspelade 

färdigheter i management och teknik [datoranvändning] skjuter undan lärandets grunder [såsom kritiskt 

tänkande och reflektion]. (Dahlin m.fl., 2002, s.20) 

 

De teorier som finns idag bidrar inte med att införa mer själ i skolan eller att gynna till något 

som är grundläggande och väsentligt för lärare och skolpolitiker; att hjälpa till barnens 

själsliga växande: 

(...) när vi talar om utbildning är oddsen mycket höga – vi talar ytterst sett om den mänskliga existensens 

grundläggande och viktigaste frågor. Att trivialisera utbildning genom att vara besatt av tekniska eller 

ytliga, symtomatiska angelägenheter är inte bara ologiskt utan skadligt: det distraherar oss från ansvaret 

att gå in i en allvarlig dialog om hur den pedagogiska processen kan underlätta skapandet av en värld av 
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kärlek, rättvisa och glädje. (Dahlin m.fl., 2002 s.20) 

När det gäller att vårda själen finns det olika sätt att göra detta. Ett sätt är att visa att det finns 

krav på barnet; att visa att man har förväntningar på denne. Finns det någon eller några 

speciellt uttalade förväntningar om så är det en möjlighet för barnet att se sig själv som en 

varelse som har förutsättningar att förverkliga saker, att bli bekräftat och att vara en egen, 

speciell person. De menar att det är viktigare att barnet får känna några förväntningar som må 

tynga men som är hanterbara än att det inte ska känna några alls. Att arbeta med själen och 

vårda denna behöver, enligt Dahlin m.fl. (2002), inte sträcka sig längre än att pedagogen tittar 

barnen i ögonen; att de ser barnen och bekräftar barnen på detta vis. Att få känna sig sedd är 

en av förutsättningarna för att kunna växa som människa och även då som elev. Beslut som 

gäller att anpassa skolan och förskolan för samhällsutveckling tas snabbt. Dock inte när det 

kommer till det själsliga, och detta har, enligt Dahlin m.fl. (2002) satt människan i en 

obalanserad situation. De menar att vi nu står inför problem vars lösningar förr på ett större 

sätt var ”självklara”. De menar att det är skolans sak att lära barnen att leva, även om det i 

första hand är föräldrarnas. En liten människa behöver livshjälp från flera håll. Det borde gå 

att skapa läroprocesser där övningar inför livet ingår. De ställer sig dock frågande till hur 

lärarna ska kunna orka göra detta också då många redan går på bristningsgränsen, eller som 

redan gått förbi den. Dessutom poängteras det att de är lärare, inte präster eller psykologer. 

Kvar står ändå faktumet, skolan idag måste ta livsfrågor och existentiella frågor på allvar om 

man vill få barnens förtroende. De skriver vidare att barn sakta men säkert i skolan får lära sig: 

• att kunskap inte är personlig och att den är abstrakt 

• att livet utanför skolan, inklusive deras egen vardag, inte har något med skolan att göra 

• att sättet man lär sig på i skolan är de enda rätta 

Den opersonliga och abstrakta kunskap som inte har med livet och vardagen att göra kan inte 

heller ge någon vägledning när det kommer till livet utanför skolan. På sin höjd är den en 

förberedelse för en kommande yrkesutbildning eller verksamhet. Gällande arbetet med 

känslor, identitet och livskunskap i skolan kan man läsa: 

 
Det mest värdefulla för en människa är att hon har hittat sig själv i en egen identitet. Då klarar hon 

motgångar och bryter inte ihop om hon t.ex. blir av med sitt arbete, för den verkliga identiteten går på 

djupet och är inget som står eller faller med jobbet. Livsmodet sviker inte, hittar lättare nya vägar att 

försörja sig. För oss verkar det som om livskunskapen är en privatsak som skolan inte har med att göra.  

Däremot är det viktigt att tidigt bestämma sin yrkesbana så att betygen räcker och man väljer rätt ämnen 
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och föräldrarna slipper oroa sig för att man hamnar utanför utbildningssystemet eller i dåligt sällskap.         

Vad hjälper det en människa om hon har en fin utbildning men ändå inte är lycklig? Är det inte 

märkvärdigt att vi försummar det viktigaste här i livet? (Dahlin m.fl., 2002, s.87-88) 

Personlighetens fulla utveckling på den intellektuella nivån är vidare obestritt bunden till 

känslomässiga, sociala och moraliska relationer som det s.k. samlivet i skolan rymmer 

(Dahlin, m.fl., 2002). 

 

2.6 Barn, depression och vad man bör tänka på 

Nilzon (1995) har i denna bok skrivit om uppkomst och orsaker till depression hos barn och 

även givit tips och råd om vad man kan göra i skola och förskola. Människor har en tendens 

att utgå ifrån att barnet mår bra så länge det uttryckligen inte nämner att det inte gör det. En 

felaktig uppfattning som kan finnas är att om barnet inte missköter sig och är lugnt så mår det 

också bra. Nilzon (1995) menar att det tar tid att förstå hur ångest och depressivitet yttrar sig 

hos barn. Blir den ängslan som uppstår när barn mår dåligt för stor kan den helt och hållet ta 

över barns liv. Det poängteras att det som framkallar ängslan ofta ligger utanför skolans värld 

och kan ha varit en del av barnets liv långt innan skolåldern. De sex första skolåren som också 

kallats latensen, från sex- till elvaårsåldern, har tidigare betraktats som relativ lugn tid i 

barnets utveckling. Senare psykologisk forskning har gett anledning att betvivla detta. Detta 

beroende på att stora förändringar äger rum i barnens tankeliv. Det är även under elva- och 

tolvårsåldern som de får förmågan att tänka abstrakt i vidare förmåga och även att kunna 

tänka ömsesidigt. Denna period är också speciellt betydelsefull för barnets 

personlighetsutveckling. Jaget utvecklas och blir stabilare, självfixering försvinner i större 

grad och barnet börjar rikta blickarna mot omvärlden. Under denna period sker även en ny 

utveckling av självkänslan och överlag kan man säga att barnet genomgår stora förändringar, 

sett till både kropp och personlighet. Nilzon (1995) skriver vidare att låg- och 

mellanstadielärare är viktiga personer under denna fas och är ofta bra iakttagare av 

förändringar av negativ karaktär som äger rum i barnens situation. Han fortsätter med att 

poängtera att skolans uppgift inte enbart består av att undervisa utan också hjälpa barnet med 

framväxt och formandet av identitet. Lärarens makt att påverka barnet sägs vara mycket stor. 

 

2.7 Betydelsen av empati vid arbete med barn                                                                     

Kinge (2000) skriver att hon är övertygad om att vi vuxna genom personligt engagemang, 

 vilja och förmåga till inlevelse i barnens verkliga känslor, har möjlighet att ändra mycket i 
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 deras liv. Ibland det krävs det så lite, ibland känns våra försök som ”en droppe i havet”. 

(Kinge, 2000, s. 5). Hon menar att vi ska släppa fram våra känslor och engagemang på ett 

sådant sätt att professionaliteten inte blir nedsatt. Barn väcker många känslor inom oss och det 

är inte alltid, de tillåtna eller snälla känslorna de får fram. De som har sociala och emotionella 

svårigheter tenderar paradoxalt nog att frammana otillåtna känslor såsom vämjelse, vanmakt, 

osäkerhet och raseri. Kinge (2000) sig dock ha förståelse för klassituationerna där det hos 

personalen inte går att prata om att känna empati eller förståelse; situationer som istället 

kräver kortsiktiga och snabba metoder för att få arbetsro och lugna barnen. Ändå menar hon 

att det är viktigt att inte låta kortsiktiga handlingar dominera traditionerna i sättet vi arbetar 

och tänker. Hon har bevittnat att en ökad självinsikt hos den vuxne leder till en större förmåga 

att förstå och hantera svåra situationer på ett sätt som är mer konstruktivt och: ”För att kunna 

nå in till andra människor, inte minst till barn med kontaktsvårigheter, krävs en stor kreativitet. 

Det finns inga lättvindiga lösningar, kortsiktiga arbetsmetoder eller rätta svar.” Dessutom 

frågor hon sig: ”Vågar vi satsa på en arbetsform som inte nödvändigtvis ger omedelbara, 

konkreta och synliga resultat?” (Kinge, 2000, s.10). Det finns ett stort behov av att lyfta fram 

relationen mellan barnet och den vuxne för att det är just i den som det pedagogiska arbetet 

pågår. Den vuxnes inflytande och personliga utveckling är, enligt Kinge, undervärderad i 

facklitteratur, utbildningen och yrkesmässiga diskussioner. 

 

Betydelsen för att intressera sig av skolan i arbetet med barn är stor. Skolan eller förskolan har 

stora möjligheter när det gäller att hjälpa barnet att utvecklas positivt och även att få en god 

samverkan mellan andra barn och vuxna. Där krävs det bemästrande, känslomässig och social 

kompetens. Vissa resonerar att det inte spelar någon roll vad de gör i skolan om familjen 

hemma ändå inte följer upp det. Kinge (2000) påpekar dock att det är i förskolans vardag som 

möjligheter till påverkan finns. Framskrivs att: ”Det hänger på oss om vi kan tillföra barnet 

nya positiva samspelserfarenheter eller om vi lägger mer sten på börda” (Kinge, 2000, s.25-

26). Kinge (2000) frågar sig om det kan ha blivit så att kravet på målstyrning och skrivna 

planer, projekt, dokumentation och utvärderingar fört oss längre från den nära samvaron med 

barnet? Kan kraven på systematisering och dokumentation ha blivit mer av en tvångströja än 

en stimulans?  

 

Hon menar att viljan att nå dessa mål kan hämma den goda, närvarade, ömsesidiga och 

engagerade dialogen: ”Det är bara genom nära samvaro och samspel med barnet som vi 
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verkligen kan utnyttja vår fulla kompetens” (Kinge, 2000, s. 29). En arbetsform som är 

relationsinriktad kan vara svår att få mätbar, synlig och konkret. Är den däremot förankrad i 

pedagogik och saklighet kan dess planer och mål ge utrymme för improvisation och 

kreativitet i samspel med barnet. I arbetet med empati med barn kan den egna inställningen 

till empati fungera som en viktig referens. Utvecklingen av empati ses som en viktig del i 

barns sociala kompetens och även en betydelsefull komponent i barns psykosociala utveckling. 

Emellertid kan begreppet ofta tyckas stå för utveckling av medkänsla och sympati snarare än 

inlevelse. Med detta menas att empati mer handlar inlevelse än medkänsla och sympati och att 

känna inlevelse kräver enligt en del teoretiker större användande av emotionella, kognitiva 

och personlighetsmässiga sidor av individen. Empati kan vara en process där man får 

information om hur en annan människa känner som i sin tur leder till att man förstår den 

andras upplevelse. Empati betyder att förstå, inte att bedöma eller värdera någons känslor och 

Kinge (2000) fortsätter med att skriva att både känsla och intellekt används i den empatiska 

processen. För att kunna känna empati med barnen på ett korrekt sätt, måste vi sätta oss in i 

barnens känslor och motiv med hjälp av våra egna känslor, förnimmelser och egen intuition. 

Hon klargör dock att den empatiska processen inte stannar vid detta utan för att empatin ska 

få ett sant värde så måste vi även reflektera kring de känslor och förnimmelser som barnet får 

oss att känna, så att denna inlevelse inte blir styrd av våra egna behov. En risk med att känna 

empati är inte kunna skilja på barnets känslor från våra egna. Därför måste vi förhindra att vår 

förståelse egentligen är en tolkning och överföring av de egna känslorna och omedvetna 

behov som har med upplevelserna i våra egna liv att göra. Kinge (2000) menar också att en 

överbetoning av kognitiva element kan verka hindrande för oss när det gäller att använda våra 

känslor, bilder och fantasier och vår intuition, vilka är viktiga för förståelsen av varandra. 

 

Kinge (2000) fortsätter med: ”Empati handlar om att uppfatta en annan människas 

känslomässiga tillstånd eller bakomliggande emotionella budskap” (s.53). Kinge fortsätter 

sedan med att förklara hur empati kan se ut och vilka följder den kan få. Som vuxen kan man 

genom empati välja att ge tröst och omsorg och även respektera barnets känslor istället för att 

blanda sig i en konfliktlösning. Genom att välja att vara barnets stödperson och handledare på 

ett sådant sätt att andra elever lyssnar på och respekterar det så kan det utsatta barnet ge 

utlopp för sina känslor, och andra jämnåriga i barnets närhet stöd för deras rätt att säga sin  

mening. Med detta menar hon att man som handledare hjälper konfliktens olika parter att få 

uttrycka sina åsikter. Det kan vara viktigare att ge stöd till barnet att genomleva känslor av  
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ledsenhet och ilska när de exempelvis blir avvisade, än att ordna upp leken så att alla får delta.  

Att vara empatisk innebär att man försöker förstå de individuella, personliga och högst äkta 

känslorna som barnet har. Med detta menas barnets emotionella budskap och drivkrafter. I 

uttrycket ligger även att kommunicera denna förståelse till barnet på ett sätt som ökar barnets 

självmedvetenhet och förståelse. Barns beteende uttrycker djupare känslomässiga tillstånd och 

dess förmåga till empati och kommunikation kan alltså öka barnens förståelse för, och 

kunskapen om, sig själva så att de på så vis kan ta kontroll över känslorna och låta dem 

komma till uttryck på bättre sätt. Den grad av empatisk förståelse en vuxen klarar av att visa 

för ett barn är direkt kopplad till den grad av självförståelse som barnet kan uppnå. Dessutom 

är graden av hur mycket respekt och värme som en vuxen visar barnet motsvarande den grad 

som barnet är i stånd att känna för sig själv och andra. Överlag menar Kinge (2000) att barnet 

till väldigt stor del blir färgad av hur de vuxna runt omkring är. Kinge (2000) menar att barn 

som mötts med empatisk respons, bekräftelser på sina känslor och upplevelser samt 

erkännanden från vuxna som står dem nära och är betydelsefulla för dem, får möjlighet att 

utveckla en bred repertoar av känslor. Dessa barn får på detta sätt möjlighet att integrera alla 

känslor och på så sätt ha dem under kontroll. Om ett barn inte blivit bemött på ett bekräftande 

och accepterande sätt av andra vuxna så är det viktigt att vi som pedagoger verkar 

accepterande och bekräftande gentemot barnets olika känslor, även de negativa. 

Tabubeläggning av dessa kan få katastrofala följder genom att barnet då kanske lägger lock på 

dem. Angående hur påverkande en människas bemötande kan vara för en annan skriver hon:  

”Inte med teorier eller intuition, utan med min blotta attityd sätter jag färg på eller anslår 

tonen i den andres värld. Jag kan göra den hotfull eller trygg.” (Kinge, 2000, s.87) 

 

Skolor och andra utbildningsinstitutioner har ett stort ansvar när det gäller stimulering och 

utveckling av den inre kompetensen, den emotionella kunskapen; det som också kallas EK 

(Emotionell Kvot). Skolan skall även främja personlighetsutvecklingen men Kinge (2000) 

menar att det finns mycket som tyder på att det läggs för lite vikt vid sådan utveckling inom 

yrkesutbildningen och att uppmärksamheten mer riktas mot inlärningen av teoretisk 

fackkunskap. Där frågar Kinge (2000) sig: ”Hur starkt betonas utvecklingen av pedagogens 

personlighet och studentens EQ i utbildningen av idag? Vilken betydelse har denna 

kompetens i arbetet med barn i allmänhet och barn med sociala-emotionella svårigheter i  

synnerhet?” (s.89) 

Angående att bibehålla det professionella förhållningssättet i sitt arbete samtidigt som  
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pedagogen tar in det empatiska i arbetet skriver Kinge (2000) att ”professionell” för somliga 

blivit liktydigt med ”professionell distans”, vilket innebär att man skall hålla avstånd, inte låta 

sig provoceras eller beröras känslomässigt, utan betona saklighet i förhållandet. På så sätt har 

alltså professionalitet fått en prägel av distans och kyla. Den här uppfattningen medför brist på 

den känslomässiga närhet som är så viktig gällande barnets utveckling. Det är normalt och 

professionellt att känna och veta vad man känner för att kunna förhålla sig mer målinriktat. 

Därför måste vi bli så medvetna om våra egna känslor och lära oss av dem så att de inte gör 

vår förståelse av barnet diffust. 

 

Det är viktigt att tänka på att det är den vuxne som ska hjälpa barnet och inte tvärtom. Kinge 

(2000) skriver att i samma ögonblick som den vuxne blir beroende av barnet för att känna sig 

betydelsefull eller bekräftad, då försvinner också professionaliteten. För att förhållandet ska 

behålla sin professionalitet krävs också att man som pedagog gör klart för sig själv vad ens 

uppdrag består i och att detta görs klart för eleven också. Vidare varnas det för att man som 

vuxen ska nedvärdera barnets förmåga att uttrycka vad det behöver hjälp med. I ett 

professionellt förhållande ska inte det man gör vara slumpmässigt utan genomtänkt och 

grundat på yrkesmässiga överväganden. Det är viktigt att inte lova mer än vad man kan lova 

men att försöka uppfylla det man lovat. 

 

2.8 Problematiska klasser 

Steinberg (1993) skriver att ord påverkar vårt tillstånd och hur vi uppfattar situationer. Ord 

blir som förankringar och ju mer man kan om sina elever, desto större chans finns det att hitta 

nyckelord som kan få dem att tänka i mer positiva banor om de är inne på fel spår 

tankemässigt. Dessutom är mycket är en fråga om definition, för vad är bråkig och besvärlig, 

vem är det som bestämmer ramarna, och var går gränserna mellan att vara besvärlig och 

initiativrik? Hur kommer det sig att en lärare kan uppfatta en klass som mycket besvärlig 

medan den andra tycker att det är bra och härligt med barn med olika åsikter, som vågar säga 

ifrån, komma med egna förslag på aktiviteter och vågar fråga varför man ska hålla med olika 

avsnitt i skolan? Steinberg (1993) menar att ens attityd till ens elever är fundamental och 

något som eleverna upptäcker direkt: ”(...) här finns en vuxen som är med oss, inte mot oss.” 

(Steinberg, 1993, s.21). Steinberg (1993) skriver vidare om livssituationerna för många av 

 barnen idag. Antalet splittrade familjer har ökat, klyftorna mellan socialgrupper tycks öka 

och barns respekt för auktoriteter minskar. Han medger att det finns problem men skriver 
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 också att det inte går att beklaga sig utan att man som pedagog måste undersöka 

möjligheterna att göra en insats. Han menar att vi först och främst måste se till vår egen roll 

som pedagoger och hur vi som dessa kan skapa de bästa förutsättningarna för inlärning. Några 

exempel på vad man kan göra enligt Steinberg (1993) är att ha tydliga rutiner och ritualer, t ex 

vid lektionens början och att ge tydliga instruktioner på en nivå som eleverna förstår. 

 

3. Frågeställning 

• Vilka är förutsättningarna för att arbeta med värdegrundsfrågor och känslor i skolan? 
Då detta är en övergripande frågeställning har jag valt att precisera vad jag kategoriserar som 

förutsättningar: 

• Vad står det i Lpo 94 om arbetet med känslor och värdegrund?  

• Vad finns det för svårigheter när man ska arbeta med värdegrund och känslor i skolan? 

• Är skolan ett lämpligt ställe att bearbeta känslor i och varför?  

• Vilka är svårigheterna om man ska arbeta med känslor i skolan och varför är det så? 

• Hur kan man arbeta med känslor i skolan och vad bör man tänka på om man ska göra 

det? 
 

4. Metodbeskrivning 
4.1 Design 

Min undersökning är gjord genom två intervjuer där jag har valt två en specialpedagog och en 

idrottslärare besvara frågorna. Jag har valt att utgå från en kvalitativ undersökning då mina 

frågeställningar är av den karaktären att jag ansåg detta lämpligast, även med tanke på att man 

som intervjuare får möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 2001). Jag gjorde enskilda 

intervjuer med dessa och dessa gjordes vid tre olika tillfällen, med idrottsläraren fick jag 

avsluta en intervju via telefon och därmed gjorde jag två intervjuer med denne. Jag skrev vid 

dessa tillfällen ner svaren omgående. 

 

4.2 Urval 

Det rör sig om en man och en kvinna med mångårig erfarenhet av yrket och de båda är över 

40 år. Jag tog kontakt med dessa genom mail och i enlighet med vad Bryman (2001) talade 

jag om för dessa vad det övergripande syftet med intervjun var, att det var frivilligt att delta 

och att de skulle få vara anonyma. Det som föranledde mig att kontakta dessa två var att jag  
17 

  



 ansåg att de skulle ha tänkvärda och intressanta svar på mina frågor. Dessutom har de båda 

jobbat länge med barn och har därmed stor erfarenhet. 
 

4.3 Genomförande 

Jag genomförde intervjuerna i skolan och innan jag började intervjua berättade jag mer 

ingående om min undersökning. Jag berättade igen för dem att intervjuerna innebar att de 

båda skulle få vara anonyma och att det var frivilligt att delta. De gav sitt medgivande och 

därefter började intervjuerna. Vid två av tillfällena satt vi i skolan men den andra intervjun, 

med intervjuperson 2, fick avslutas på telefon på grund av ett missförstånd, då jag tog fel på 

datumet jag skulle genomföra intervjun. Detta ledde till att vi inte hade så mycket tid som vi 

behövde. Jag uppfattar dock inte att det påverkade intervjusituationen. Intervjuerna tog ca 45 

minuter att göra och jag skrev som sagt ner svaren omgående. Om jag ska nämna något 

problem, förutom missförståndet, så skulle det vara att jag skrev ner svaren samtidigt som jag 

intervjuade. Detta ledde till ett minskat flöde i samtalet då jag ibland var tvungen att skriva 

koncentrerat så att jag skulle få med allting. Det är tidsbesparande men flödet i intervjun blir 

lidande. I enlighet med Bryman (2001) läste jag efter varje fråga upp respondenternas svar 

varvid de fick kommentera om det var korrekt eller inte. Bryman (2001) skriver att 

intervjusättet med att ställa följdfrågor är ett bra sätt inte bli för styrd av sina frågor utan att 

mer få det att bli som dialog. 

 

4.4 Databearbetning 

Efter intervjuerna sammanställde jag svaren genom att läsa igenom dem och se hur 

kompatibla de var gentemot min frågeställning. Bryman (2001) skriver också om vikten av att 

plocka ut det relevanta för frågeställningen, något jag också gjorde. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2001) skriver också om vikten att fråga sig hur reliabel och valid undersökningen 

man gjort är. Med reliabilitet menas tillförlitlighet och med validitet menas användbarhet. Jag 

anser att jag undersökt det jag avsåg att undersöka och svaren som jag fick fram på 

intervjufrågorna kunde användas för att svara på min frågeställning. Då de båda pedagogerna 

har många års erfarenhet från yrket och insatta i arbete med känslor och värdegrund i skolan 

ser jag svaren som tillförlitliga och användbara i detta arbete. 
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4.6 Etiskt förhållningssätt 

Mina intervjupersoner är anonyma och deras identiteter har inte röjts på annat sätt än att jag 

skrivit om deras kön, ålder och yrke. De har dessutom fått reda på att de kan avbryta 

intervjuerna om dessa på något känns obehagliga och att svaren endast kommer att användas i 

denna undersökning. (Bryman, 2001) 

 

5. Resultatbeskrivning 
Syftet med min undersökning var alltså ta reda på vilka förutsättningar är när det gäller att 

arbeta med värdegrund och känslor i skolan. Lärarna har svarat på frågor som rör deras skola 

och arbetssituation samt sina tankar kring min frågeställning. Svaren jag fick var att de ansåg 

att deras skola generellt sett var en bra skola för arbete med känslor och värdegrund. Jag 

tycker att jag fått svar på det jag ville veta. 

 

5.1 Intervju 1 

Intervjuperson 1 är specialpedagogen och kommer att benämnas I. I ansåg att värdegrunden 

på skolan generellt sett var bra. Det var elevrådet som hade arbetat fram det och att det på sätt 

blivit mer konkret. Värdegrund för I var de värden som behövs i samhället: empati, solidaritet, 

lika värde och trygghet. I menar att det är den vuxnes uppgift att utbilda barnen i detta. I anser 

att skolan ska ge elever möjlighet att arbeta med känslor i skolan och tycker också att det är 

viktigt att de får göra det på olika sätt. Anledningarna till detta är att I anser att man blir en 

bättre människa genom att arbeta med sina känslor och på sätt blir man också en bättre elev. I 

sade också att om man får kontakt med sina känslor så blir man också mer lyhörd. På 

intervjufrågan om man skulle höja statusen för självkännedom och socialt kunnande genom 

att göra dem till intelligenser för att ge dessa mer tyngd ansåg I att det var viktigt men också 

att det var långt dit, en vision. Dock påpekade personen att det behövs utbildning hos dem 

som undervisar i dessa ämnen. Vidare berättades också att det i vissa skolor finns ett ämne 

som heter livskunskap där man arbetar med känslor och livsfunderingar. I påpekade också att 

självkännedom och det socialt kunnande är bland de viktigaste förmågorna då man genom 

dessa kan lära sig att hävda sig själv utan att göra andra illa, att man kan känna sitt värde och 

även förebygga mobbing. I tycker att dessa ämnen, självkännedom och socialt kunnande, ska 

lyftas fram mer i undervisningen. Ett sätt att arbeta med barns självkännedom är att arbeta  

med skalfrågor, d.v.s. frågor där man svarar på en skala och inte enbart ja eller nej. Ett 

exempel på en sådan fråga kan vara att barnet får en fråga om det tycker att bild är tråkigt  
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kanske det vanligtvis svarar att det inte är det. Om man dock frågar barnet om det någon gång 

haft kul när det sysslat med bild kanske det minns någon gång och därmed finns möjligheten 

att markera en 2:a istället för en 1:a, om 1:a betyder att det helt instämmer att bild är tråkigt 

och att en femma betyder att det inte alls instämmer. I menar att sådana frågor ger barn 

möjlighet att förstå att allting inte är svart eller vitt, bra eller dåligt. På så sätt kan de finna 

ljuspunkter även i saker de tycker är tråkiga och utifrån dessa hitta motivation för att arbeta 

vidare och utveckla sig själva. Genom att lära känna sig själva mer kan eleverna förstå sina 

styrkor och svagheter och genom detta utvecklas vidare. 

 

När jag frågade I om denne ansåg att deras skola var en bra plats att arbeta med känslor på 

tyckte I att den generellt sett var bra men också att de berodde på vilka vuxna barnen kom i 

kontakt med. I berättade att denne arbetar med något som kallas SET, Social och Emotionell 

Träning, i alla klasser och det var något som var bra. I utbildar även lärarna på skolan med 

inriktning på pedagogik. Denne tycker att det är viktigt att arbeta med känslor i skolan för att 

få det jämlikt och för att skolan är en icke-intressestyrd verksamhet, d.v.s. det är oftast olika 

slags barn som samlas i skolan med den gemensamma nämnaren att de bor i närområdet. I 

menar att det är viktigt att lära sig att umgås med olika slags människor och att skolan är ett 

lämpligt ställe för detta. 

 

5.2 Intervju 2  
Intervjuperson 2 är idrottsläraren och denne kommer att benämnas B. För B står värdegrund 

för barns lika värde, att vara trygg under sin skolgång, att inte se mellan fingrarna vid 

kränkningar. Denne ville också vända på det hela och se på det från den positiva sidan; att få 

en atmosfär där man låter varandra växa, ett tillåtande klimat. B anser att detta är en grund för 

inlärning. Denne berättar också att de arbetar med värdegrund och känslor på många håll i 

skolan. Detta sker i form av speciella dagar, utbildning i kometpedagogik och även SET-

övningar. Kometpedagogik bygger till stor del på att man ska höja dem – det brukar vara de 

flesta i klassen - som försöker uppföra sig väl istället för att rikta energin mot de få som 

försöker få uppmärksamhet och genom detta visa att man tjänar mer på att vara en elev som 

inte stör lektionen.  B tyckte att det var jätteviktigt att skolan ger möjlighet för barnen att 

bearbeta och arbeta med känslor då negativa känslor kan ligga som hinder för inlärning och 

att må bra som människa. Denne påpekar att det kan göras på olika sätt och berättade att man 

kan använda rutiner vid början och slut som ett sätt att låta eleverna känna igen sig i  
20 

  



undervisningen och därigenom bli trygga. Avslappningsavslutningar där man berättar vad 

som gått bra och även mindre bra gavs som exempel. B anser att det skulle kunna ha betydelse 

för tyngden i arbetet med känslor och värdegrunden om man höjde statusen för 

självkännedom och socialt kunnande genom att göra räkna dessa som intelligenser. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

De båda pedagogerna ger stöd för vikten av att arbeta med känslor i skolan och menar också 

att känslomässiga tyngder också påverkar inlärningsförmågan och skolarbetet i stort. Dock 

påtalade den första intervjupersonen vikten av att personal som arbetar med barns känslor ska 

vara utbildade då det inte är något som man ska ta lätt på. De tyckte också att deras skola 

generellt sett var ett bra ställe för att arbeta med känslor på. Dock påpekade intervjuperson 1 

att det också beror på vilken vuxen barnen träffar där. Ett annat exempel på ett medvetet 

ställningstagande gentemot arbetet med känslor och värdegrund i deras skola är att de har 

fortbildning i pedagogik som bland annat inriktar sig på elever som kan vara besvärliga och 

störa klasskamrater. Det är specialpedagogen själv på skolan som utbildar övriga personalen 

på skolan i detta och intervjuperson 2 såg väldigt positivt på det. De tyckte att det kunde 

finnas fördelar med att höja statusen för självkännedom och socialt kunnande genom att 

betrakta dessa som intelligenser. Intervjuperson 1 ansåg däremot att det än så länge är en 

utopi men något man bör sträva efter. Intervjuperson 2 höll med om att dessa inte har lika hög 

status som matematisk-logisk eller lingvistisk intelligens men att de i allra högsta grad 

påverkade inlärningsförmågan. De gav båda förslag på olika slags övningar och tekniker när 

det gäller att jobba med känslor i skolan, däribland avslappningsövningar och övningar där 

man får reflektera över hur duktig man är på någonting genom att sätta det på en skala och 

inte enbart som bra eller dålig. Skalövningar bidrar enlig intervjuperson 1 till att 

medvetandegöra eleven om att eleven inte är jättedålig på något bara för att eleven inte är 

jättebra på det. 

 

6. Diskussion 

Jag upplever att arbetet till en början var svårstartat. Mina försök att hitta ett ämne som 

engagerade mig tillräckligt mycket att skriva ett examensarbete om var inte så fruktbara. Att 

skriva om känslor uppfattade jag som passande men att hitta litteratur om ämnet jag skrev om 

var i begynnelsen komplicerat. Dels på grund av att jag fortfarande inte var helt på det klara 

med vad mitt arbete skulle handla om och att jag på grund av detta inte hade någon 
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 problemformulering att arbeta utefter. Efter samtal med olika lärare och min handledare 

växte så småningom syftet fram och jag tycker att jag i grund och botten skrivit ett arbete som 

belyser min frågeställning utifrån de faktorer som behövs för att få fram lämpliga svar på min 

frågeställning. Med faktorer menar jag att jag använt litteratur jag anser vara relevant, 

intervjufrågor som är kopplade till min frågeställning samt litteratur och att jag på så vis 

kunnat jämföra intervjuerna, litteraturen och mina egna tankar. Den största delen av 

litteraturen som står med i arbetet är lånat av en specialpedagog och därmed kan det finnas 

risk att arbetet är ”färgat” av tänket som finns inom specialpedagogiken. Jag har i dessa 

böcker dock försökt att hitta teorier och tankar som handlar om barn och människor i 

allmänhet snarare än barn i behov av särskilt stöd. Dessutom är den mesta av litteraturen jag 

använt mig gammal men jag anser att tankarna i dem inte känns förlegade. När jag har 

genomfört mina intervjuer har mina frågor i vissa fall varit ledande. I en av mina frågor har 

jag exempelvis frågat om de trodde att barn har ett behov av självkännedom. Jag är medveten 

om att det är svårt att svara nej på denna fråga. Jag följde upp frågor som denna - som kan 

uppfattas ledande – med att fråga varför intervjupersonerna svarat som de gjort och essensen i 

frågorna är att veta varför intervjupersonerna tycker som de gör. På grund av 

datummissförståndet fick en av intervjuerna avslutas via telefon och detta är självklart inte 

något positivt men jag upplevde inte att det hade någon negativ inverkan på 

undersökningsresultatet.  

 

I min undersökning ville jag ta reda på vilka förutsättningarna var för att jobba med känslor 

och värdegrund i skolan och som jag skrev ovan valde jag att kategorisera min omfattande 

frågeställning i mindre delar. Min första delfrågeställning var: ”Vad står det i läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) om arbetet med känslor och värdegrund?” Det står i 

styrdokumenten (Lpo 94) att skolan ska ta en aktiv roll när det gäller att främja varje individs 

egenvärde. Jobb mot kränkning och att arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan 

människor. Man ska även arbeta för att visa solidaritet för de utsatta och svaga. Jag anser att 

arbetet med dessa saker kräver arbete med människors inre, deras känslor, värderingar och 

normer. Vidare står att läsa att skolan har ett ansvar att stärka individerna som finns där, där 

både socialt och kulturellt. I läroplanen (Lpo 94) står även att läsa om skolan och dess 

fostrande roll, att den ska vara ett stöd för familjerna i deras utveckling av sina barn. Det står 

också att man i skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling och den ska även arbeta 

med elevers personliga trygghet och självkänsla. Överlag anser jag arbetet med känslor och 
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 värdegrund i skolan värderas högt och just att man från skolverkets sida väljer att 

skriva ”skall”, istället för ”bör” eller att ”sträva efter” när man beskriver hur arbetet med 

värdegrund, känslor och elevers personlighet ska gå till, är det för mig ett tecken på att man 

gör fel som lärare om man inte följer dessa direktiv från Skolverket. I min undersökning 

uppfattade jag också från pedagogernas sida en förtrolighet med att värdegrundsarbetet var 

viktigt i skolan. 

 

Men man kan också se motsättningar i arbetet med känslor och värdegrund i skolan. Dessa tar 

jag upp i min andra delfrågeställning: ”Vad finns det för svårigheter när man ska arbeta med 

värdegrund och känslor?” Svaren på denna fråga har jag bland annat fått från Kennert 

Orlenius bok Värdegrunden – finns den?(2001). Läroplanens värdegrundsarbete bygger 

mycket på arbete med människors normer och han menar att då normer inte är de samma för 

alla människor utan faktiskt olika så kan detta leda till att det är svårt att få ett entydigt 

begrepp kallat värdegrund att arbeta utefter. Orlenius (2001) anser också att läroplanernas mål 

är komplexa och svåra att omsätta i praktiken. Liknande resonemang kan man finna hos 

Pedersen (2004) som menar att värdegrunden inte är ett allmängiltigt begrepp och att det kan 

finnas problem att definiera vad värdegrunden i skolan är. Jag är benägen att hålla med 

ovanstående författare och därför anser jag att det då är viktigt att varje skola arbetar ut en 

egen värdegrund. Intervjuperson I (Intervju 1) ansåg att värdegrunden på skolan hon arbetade 

på generellt sett var bra. Det var elevrådet som hade arbetat fram det och att det på sätt blivit 

mer konkret. Jag tycker att det är bra att åsikterna, känslorna och tankarna barn har kring 

värdegrund används för att utforma den skolans egna värdegrund. Det är trots allt eleverna 

som studerar och lever där och de har också väldigt god inblick i skollivet. Några andra 

väldigt intressanta tankegångar tar Dahlin m.fl. (2002) och Kinge (2000) upp i sina böcker. 

Dahlin m.fl. (2002) skriver att man i skolan får lära sig att kunskap inte är personlig och att 

den är abstrakt och att livet utanför skolan, däri deras vardag, inte har något med skolan. De 

menar att detta ligger som grund för att det är svårt att sammanföra själv och känslor i 

skolarbetet. Kinge (2000) poängterar att det anses vara oprofessionellt när man låter känslor 

ha inflytande på undervisningen. Om det ligger till på de sätten som ovanstående författare 

beskriver det ställer jag mig frågande till hur man ska lyckas motivera elever om det anses 

oprofessionellt att blanda in känslor. Jag håller med om att det inte är professionellt att låta 

 känslor spela in på det sätt att man projicerar sina egna känslor på barnet eller eleverna, något 

som Kinge (2000) också tar upp, men jag tycker som Gardner (1999) att man inte ska vara  
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rädd för att utforska sina egna och andras känslor. Dessa kan förvisso vara smärtsamma men 

de kan också hjälpa till utveckla en själv som individ. Ovanstående som också återspeglas i 

mina intervjuer då de båda jag intervjuade påtalade om vikten att vara varsam vid arbetet med 

känslor hos elever i skolan men också menade att det var viktigt att göra det då detta kan 

hjälpa att utveckla eleverna som människor och studenter. När jag nu kommit in på att 

utvecklas som individ ska jag ta upp min tredje delfrågeställning: ”Är skolan ett lämpligt 

ställe att bearbeta känslor i och varför?”  Jag har genom intervjuguider och litteraturen jag läst 

kommit fram till att skolan är en lämplig plats att bearbeta känslor i. I styrdokumenten står att 

läsa om arbetet med värdegrund, normer, tankar, känslor, intellektet och identitetsutveckling 

som ett sätt att utvecklas som människa och individ. Dessa saker står inte som 

rekommendationer utan de står som ”skall”-mål. Skolan ska låta varje elev finna sin unika 

egenart för att på sätt kunna bidra på bästa sätt till samhället (Lpo 94). Intervjuperson I ansåg 

att skolan är en viktigt och lämplig plats att bearbeta känslor i för att skolan oftast inte är 

intressestyrd, till skillnad från ett bandy- eller fotbollslag exempelvis, och att man som elev 

får träffa olika människor och att man på sätt får lära sig att umgås med oliksinnade, folk med 

olika normer och sätt att vara (Intervju 1). B såg skolan som ett lämpligt ställe att arbeta med 

känslor i och beskrev detta arbete som jätteviktigt. Han ansåg att den var lämplig för att 

negativa känslor som inte får bearbetas kan ligga som hinder för inlärning och genom att 

arbeta med känslor och värdegrund kan man skapa en tillåtande och god atmosfär, något B 

anser vara en grund för inlärning (Intervju 2). Jag skrev i arbetets inledning att jag upplever 

att skolans arbete med känslor ibland kan uppfattas som ”flum” men de pedagoger jag 

intervjuat var långt ifrån denna uppfattning, var engagerade i arbetet med värdegrund och 

känslor och ansåg att de är viktiga för lärande. B delar min uppfattning om att negativa 

känslor kan vara ett stort hinder vid inlärning. Om man väljer att se krasst och cyniskt på 

skolan, som ett ställe där man ska ägna sig åt intelligent arbete tycker jag att man även ska 

beakta Gardners (1996) intelligensbegrepp. Han har, genom att höja statusen för social 

kompetens och självkännedom på så vis att han kallar dessa för intelligenser, givit ett nytt 

perspektiv på vad som klassas som kunskap och även vilken tyngd olika kompetenser ska få. 

Vi måste vidga våra vyer för vad som anses vara förmågor, talanger och intelligenser, anser 

han. Han godtar inte att vissa former av mänskliga kapaciteter slumpmässigt valts ut och 

upphöjts till intelligenser medan andra inte gjort det. Här kan jag förvisso konstatera att 

samhället till ger högre status till logisk-matematik och lingvistisk intelligens. Ett exempel på 

detta är att en matematiker generellt ses ha högre status än en person som utför tunga lyft i ett 
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lager. Men om jag konstaterar att ovanstående intelligenser har högre status så bortser jag från 

argumenten från Dahlin m.fl. (2002), Kinge (2000) och Wahlström (1996) när de säger att alla 

delar av en människa, kognitivt, känslomässigt och sinnligt, måste stimuleras för att nå 

utveckling. Gardner (1996) menar att självkännedom och social kompetens har centrala roller 

i de flesta – om inte alla – samhällen i världen. Nilzon (1995) poängterar att skolans uppgift 

inte enbart består av att undervisa utan också hjälpa barnet med framväxt och formandet av 

identitet. 

 

 I ett vidare perspektiv till varför man ska arbeta med känslor i skolan kan man även ta upp 

fredsaspekten. Jag anser att om vi alla tänker att vi ska ta hand om varandra i närmiljön, så 

kan det i längden, dock pratar vi om väldigt långt i framtiden, skapa en bättre stämning i 

världen. Wahlström (1996) menar det är en del av det fredsarbete som blir viktigare och 

viktigare för kommande generationer. När det gäller att förbereda barnen för deras framtida 

liv poängterar hon även att de traditionella skolkunskaperna är viktiga men sällan tillräckliga 

när man söker arbete. Arbetsgivare söker även efter människor som behärskar 

mellanmänskliga kunskaperna. 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo 94, sida 3). Detta citat 

väljer jag att koppla till Gardners (1996) teorier om fler intelligenser och här står det att 

skolan ska hjälpa elever hitta det de är bra på och trivs med så att de ska kunna bidra till 

samhället på bästa sätt. Sättet Skolverket (1994) valt att formulera sig i ovanstående citat 

utesluter enligt mig möjligheten att nonchalera vissa ämnen för att istället höja upp andra. Jag 

anser att skolan är ett bra ställe att arbeta med känslor i för att det är ett litet samhälle för sig, 

med olika individer och viljor, som i verkligheten. Det finns dock skillnader och en av dessa 

är att skolan strävar efter inte låta misstag så elever så dyrt, medan verkligheten i samhället 

ofta ser ut på ett annat sätt med kännbara konsekvenser som följd. Som exempel kan jag ta om 

man kränker någon; detta kan leda till rättegång och psykisk, att man mår dåligt på grund av 

sin handling, fysisk, det låter till handgemäng, och ekonomisk press, böter eller skadestånd, 

som följd. Förvisso finns det konsekvenser i skolan för den som kränker, exempelvis samtal 

med lärare, rektor, föräldrar och strängare tillsyn i klassrummet men detta händer inte på 

samma sätt i skolan som utanför den. Enligt mig få möjlighet att förstå allvaret i handlingar  

såsom kränkning – så att de förhoppningsvis får slippa konsekvenserna senare fram i livet - 

men också tjusningen och glädjen med att hjälpa andra och att må bra tillsammans. 
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Svaren på min nästa delfrågeställnig har gett mig viss oro. Den löd: ”Vilka är svårigheterna 

om man ska arbeta med känslor i skolan och varför är det så?” Skolverket (1999) tar förvisso 

avstånd från uppdelningen av handling, känsla och kognition. Faktorer som kön, socialgrupp, 

diskussioner i hemmet o.s.v. har större påverkan på människors etik snarare än arbetet som 

görs med värdegrund i skolan. Skolan verkar ha en svag roll när det gäller elevernas 

medborgerliga och moraliska färdigheter. Barnen har inte alltid den mognad som krävs för att 

utföra det demokratiska arbetet som ska pågå i skolan. Skolan har en mer konkret betydelse 

när den skapar ett klimat där det är möjligt att uttrycka tankar och känslor i sociala och 

moraliska frågor (Skolverket, 1999). Här presenteras faktorer och resultat som jag finner 

oroande men jag anser för den skull inte att arbetet med värdegrunden är bortkastat, jag tycker 

att det är ett bra och samhällsförberedande arbete för att det i grund och botten lär människor, 

stora som små, goda värderingar. När det gäller varför skolan har fjärmat sig från arbetet med 

känslor har Gardner (1996) enligt mig intressanta synpunkter. Dygder som känslor, trofasthet 

och mod setts som motpol till kunskapssökande, inte alltid med rätta. Detta, menar Gardner 

(1996), kan vara en av anledningarna till att det uppstått en spricka mellan känsla och det som 

betraktas som intellekt. Jag har här valt att göra en koppling mellan Gardners (1996) teori om 

att känslor, trofasthet och mod setts som motpoler till kunskapssökande. Jag skulle också 

kunna ta upp Kinges (2000) åsikter om att det anses oprofessionellt att låta känslor spela in i 

undervisningen.  

 

Wahlström (1996) skriver att arbetsplatser med många och olösta konflikter i regel har hög 

sjukfrånvaro också. Motivationen att gå till arbetet minskar och även så motståndskraften mot 

infektioner. Jag väljer här att dra en parallell mellan dessa arbetsplatser och skolor med många 

och olösta konflikter. Dessa skolor tror jag också har problem med riktigt sjukfrånvaro och 

simulerad sjukfrånvaro. Här är det alltså viktigt att tänka på att det till en början kan vara 

jobbigt att komma igång med konfliktlösning då man träffar elever med låg motivation att 

överhuvudtaget vistas i skolan. Dahlin m.fl. (2002) tar upp en svårighet när det kommer till 

arbetet med själen och det inre och det är att det inte går att sätta fingret på vad själen är, 

därför kan det uppfattas som ickekonkret och spekulationsundervisning. Jag menar att man då 

istället ska försöka vända blickarna inåt och förstå vad som skänker en själv harmoni och 

varför det gör det. Däri tror jag att man till liten del kan förstå vad själen är och vad den 

betyder för en människa.  
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Intervjuperson I påpekade också att det krävs utbildning hos lärare som ska arbeta med dessa 

saker i skolan för krävs ett målmedvetet och planerat arbete. (Intervju 1) 

 

Ovanstående för mig in på min sista delfrågeställning och den lyder: ” Hur kan man arbeta 

med känslor i skolan och vad bör man tänka på om man ska göra det?” Man kan arbeta med 

olika sätt med känslor och själen i skolan. Ett av sätten är att visa för barnet att det finns krav 

på det, att visa att man har förväntningar på det. Genom att det finns någon eller några 

speciella uttalade förväntningar på det, finns det också möjlighet för barnet att se sig själv 

som en individ som har förutsättningar att förverkliga saker och ting, bli bekräftat och att vara 

en egen, unik och speciell person. Visserligen kan också dessa krav upplevas som jobbiga att 

leva upp till men det är bättre att ha förväntningar som kanske tynger lite men är överkomliga 

än att inte ha några alls (Dahlin m.fl., 2002). Att arbeta med själen och vårda denna behöver 

inte sträcka sig längre än att pedagogen tittar barnen i ögonen; att de ser barnen och bekräftar 

barnen på detta vis. Att få känna sig sedd är en av förutsättningarna för att kunna växa som 

människa och även då som elev. För mig innebär arbetet med själen och känslor också att då 

och då stanna upp och tänka efter om man på något sätt kan nå ut till barnen känslomässigt. 

Ett exempel är just det att försöka se en person, att prata med denna. Som pedagog kan man 

inte se och bekräfta alla hela tiden men kan försöka se och bekräfta barnen vid olika tillfällen.  

Man ska tänka på att ängslan hos ett barn som mår dåligt helt och hållet kan ta över dennes liv. 

Det som framkallar ängslan ligger ofta utanför skolans värld och kan ha varit en del av 

barnets liv långt innan skolåldern. Man ska också tänka på att barnet under sina grundskoleår 

genomgår stora förändringar känslomässigt och att man som lärare har stora möjligheter att 

beakta dessa förändringar och även hur barnet mår (Nilzon, 1995). Det finns inga lättvindiga 

lösningar, kortsiktiga arbetsmetoder, rätt eller fel. Att arbeta med känslor är något som 

nödvändigtvis inte ger omedelbara, konkreta och synliga resultat och som pedagog ska man 

tänka på att utvecklandet av empati och användandet av denna ställer krav på emotionella och 

kognitiva processer (Kinge, 2000). Man ska också tänka på att känsloarbetet kan vara något 

som tar lång tid (Nilzon 1995) och väcker obehagliga känslor hos människan (Gardner, 1996). 

Pedagogens attityd till hans/hennes elever är fundamental och något som eleverna upptäcker 

direkt: ”... här finns en vuxen som är med oss, inte mot oss” (Steinberg, 1993, s.21). Man ska 

också tänka på att ha tydliga rutiner och ritualer, t ex vid lektionens början och att ge tydliga 

instruktioner på en nivå som eleverna förstår (Steinberg, 1995). 
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Det är viktigt att tänka på att det är den vuxne som ska hjälpa barnet och inte tvärtom. Kinge 

(2000) skriver att i samma ögonblick som den vuxne blir beroende av barnet för att känna sig 

betydelsefull eller bekräftad, då försvinner också professionaliteten. För att förhållandet ska 

behålla sin professionalitet krävs också att man som pedagog gör klart för sig själv vad ens 

uppdrag består i och att detta görs klart för eleven också. Vidare varnas det för att man som 

vuxen ska nedvärdera barnets förmåga att uttrycka vad det behöver hjälp med. I ett 

professionellt förhållande ska inte det man gör vara slumpmässigt utan genomtänkt och 

grundat på yrkesmässiga överväganden. Det är viktigt att inte lova mer än vad man kan lova 

men att försöka uppfylla det man lovat. Hon skriver också att en arbetsform som är 

relationsinriktad kan vara svår att få mätbar, synlig och konkret. Är den däremot förankrad i 

pedagogik och saklighet kan dess planer och mål ge utrymme för improvisation och 

kreativitet i samspel med barnet (Kinge, 2000). Kinge (2000) skriver om att pedagogen ska 

akta sig för att barnet ska bli den som bekräftar pedagogen då professionaliteten försvinner, 

vilket jag tycker är en insiktsfull och välreflekterad slutsats. Jag tror att den bygger på 

personliga erfarenheter som hon själv gjort. Jag har också varit i den situationen att jag sökt 

bekräftelse från barnen för att känna att det jag gör som lärare värdefullt. Lyckligtvis har jag 

förstått att man inte alltid får ett positivt bemötande av barnen trots att man gör det man anser 

vara det bästa för dem. Då anser jag att det handlar om att vara såpass professionell och trygg 

att man står vid sitt beslut om man efter reflektion anser att det var det rätta, även om barnen 

för den gången inte anser det. Intervjuperson I tyckte att man behövde arbeta på olika sätt med 

känslor i skolan. Social och emotionell träning var något hon genomförde med alla klasser i 

skolan och dessa övningar syftar till att utveckla empati, social kompetens och självkännedom. 

I anser att skolan ska ge elever möjlighet att arbeta med känslor i skolan och tycker också att 

det är viktigt att de får göra det på olika sätt. I påpekade att det behövs utbildning hos dem 

som ämnar arbeta med barn, känslor och värdegrund i skolan. Ett sätt att arbeta med 

självkännedom är att arbeta med skalfrågor, d.v.s. frågor där man svarar på en skala och inte 

enbart ja eller nej (Intervju 1). I menar att sådana frågor ger barn möjlighet att förstå att allting 

inte är svart eller vitt, bra eller dåligt. På så sätt kan de finna ljuspunkter även i saker de tycker 

är tråkiga och utifrån dessa hitta motivation för att arbeta vidare och utveckla sig själva. 

Genom att lära känna sig själva mer kan eleverna förstå sina styrkor och svagheter och genom 

detta utvecklas vidare. När hon berättade om hur arbetet med dessa skalor kan fungera på 

självmedvetandet, självkänslan och självkännedomen kände jag att tänkte i banor som jag inte 

tidigare gjort och av den anledningen kändes det intressant och spännande. I utbildar även 

28 

  



 lärarna på skolan med inriktning på pedagogik. 

 

Intervjuperson B ville också vända på det hela med värdegrunden och arbetet med känslor och 

se på det från den positiva sidan; att få en atmosfär där man låter varandra växa, ett tillåtande 

klimat. B anser att detta är en grund för inlärning. De arbetar med värdegrund och känslor på 

många håll i skolan, i form av speciella dagar, utbildning i kometpedagogik och även SET-

övningar. Kometpedagogik bygger till stor del på att man ska höja dem – det brukar vara de 

flesta i klassen - som försöker uppföra sig väl istället för att rikta energin mot de få som 

försöker få uppmärksamhet. Denne påpekar att det kan göras på olika sätt och berättade att 

man kan använda rutiner vid början och slut som ett sätt att låta eleverna känna igen sig i 

undervisningen och därigenom bli trygga. Avslappningsavslutningar där man berättar vad 

som gått bra och även mindre bra gavs som exempel. 

 

Avslutningsvis kan jag skriva att jag arbetet varit lärorikt, speciellt med tanke på argumenten 

som finns för att arbeta med känslor och själ i skolan. Det har alltså varit intressant. 

Resultaten från min undersökning har överlag gått ihop med det jag läst i litteraturen och de 

båda pedagogerna arbetade medvetet med värdegrund och känslor med barnen. Dessutom 

tycker jag, som jag nämnde tidigare, att det var intressant att träffa på skrifter och personer 

som fick mig att se saker från andra perspektiv. Förutsättningarna vid arbete med känslor i 

skolan är man ska tänka på att arbeta varierat och på olika sätt med känslor och värdegrund. 

Dessutom ska man tänka på att arbetet med känslor och värdegrund kan vara just känsligt och 

att man därmed går fram varsamt i det. Jag har även kommit fram till att förutsättningarna 

kring arbete med värdegrund kan vara försvårade då det är en definitionsfråga för många vad 

värdegrunden är. Det står dessutom att man skall arbeta med känslor och värdegrund i skolan 

och enligt mina intervjupersoner, litteraturen och mig själv är skolan, av anledningar jag 

nämnt i min undersökning, ett lämpligt ställe att arbeta med känslor i. Gällande vidare 

forskning tycker jag det skulle vara intressant att se hur arbete med känslor och värdegrund i 

skolan påverkar studieresultaten. Detta skulle innebära en fältstudie under en längre period. 
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Bilaga 1 

• Hur ser du på värdegrund i skolan? Vad är det? 
 

• Hur känner du inför att skolan, genom det som står i läroplanerna ger möjlighet för 
eleverna att jobba och bearbeta abstrakta känslor i skolan och varför? 

 
• Vad anser du om att räkna självkännedom som en intelligens som ett sätt att höja 

statusen för det? Varför? 
 

• Kan ens sociala kunnande räknas som en intelligens och skulle man kunna kalla det en 
intelligens som ett sätt att höja statusen på det? Varför? 

 
• Tycker du att de skulle lyftas fram mer i undervisningen? Varför? 

 
• Tror du att barn har ett behov av självkännedom? Varför? 

 
• Tycker du att skolan är ett bra ställe att bearbeta känslor i? Varför? 

 

  


	Innehållsförteckning 

