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En värdefull mötesplats
Förskolan och skolan är värdefulla 
mötesplatser för både barn och vuxna 
med skiftande bakgrund och förvänt-
ningar. Eftersom det sker många möten 
i skolmiljön, blir relationerna mellan 
människorna viktiga. Medvetet eller 
omedvetet styrs våra handlingar av våra 
grundläggande värderingar – vår etik 
och moral. 
    Ett etiskt förhållningssätt har av-
görande betydelse för kvalitén på 
lärandet. Detta avspeglar sig i hur 
vi möter varandra, vilka arbetsformer 
som används och hur den fysiska 
miljön är organiserad. Vi vill inom 

detta skolområde därför forma en 
etisk lärandemiljö för barn och vuxna 
- en skolutvecklingsprocess som vi 
kallar Värdefullt.

Vad är en etisk lärandemiljö
I en etisk lärandemiljö utgår under-
visningen från barns perspektiv, där 
barns röster tas på allvar. Vuxna, 
särskilt pedagogerna, har ansva-
ret att uppmuntra barnen till eget 
engagemang i sitt lärande. Det kan 
också innebära att etiska frågor lyfts 
fram och diskuteras. I en etisk läran-
demiljö är vuxna bärare av grund-
läggande demokratiska värden. 

I den miljön finns viljan att både 
barn och vuxna bemöter varandra 
med respekt och empati så att de 
växer som människor. 

Vem berörs och hur 
sker utvecklingsprocessen?
Värdefullt berör ca 1500 barn i åld-
rarna 1-16 år och ca 200 pedagoger 
i Hortlax skolområde i Piteå kommun. 
Området består av tre rektorsom-
råden.
    Genom att använda olika metoder 
som litteraturläsning, reflektion, dis-
kussion och videoinspelning utveck-
lar pedagogerna tillsammans med 

barnen ny kunskap som används i 
processen att forma lärandemiljön. 
Värdefullt handlar om hur ett etiskt 
förhållningssätt kan genomsyra 
undervisningen, betydelsen av den 
fysiska miljön i lärandet, samt hur 
undervisning kan möjliggöra för barn 
att lära sig genom alla sinnen. For-
skare från Luleå tekniska universitet 
och personal från organisationen 
Reflective Learning-UK, stödjer pro-
cessen. Värdefullt är inspirerat av 
deltagande och upp-skattande ak-
tionsforskning (PAAR), där samarbetet 
mellan pedagoger, barn och forskare 
står i centrum.


