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Sammanfattning 

Denna studie är av kvalitativ karaktär och bygger på halvstrukturerade intervjuer av fem 

lärare från olika skolor. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilken syn lärare har 

på värdegrunden samt hur de anser sig arbeta med den.  

 

Analysen av resultatet visar att det finns en viss variation i lärares syn på värdegrunden och 

hur viktig de anser arbetet med värdegrundsfrågor vara för elevers utveckling. Värdegrunden 

beskrivs enligt lärarna som en förutsättning för en lyckad kunskapsförmedling, och framställs 

därmed som skolans viktigaste ämne. I analysen av materialet kunde ett varierat arbetssätt 

kring värdegrunden urskiljas, där det demokratiska förhållningssättet även visade sig vara 

genomgående. Gemensamma arbetssätt som främjar elevers kompetens och som de 

intervjuade lärarna beskrivit är främst samtal, diskussioner och värderingsövningar. Av 

lärarnas beskrivningar upplevs värdegrundsarbetet som ständigt pågående, där den större 

delen av arbetet med värdegrunden sker spontant och är situationsbaserad. I studien påtalade 

lärarna dessutom en del begränsningar kring arbetet med värdegrunden, där tiden upplevdes 

som det främsta hindret. Ytterligare ett resultat som framkom under analysen av studiens 

material var den mångkulturella aspekten. Lärarna framhåller att denna aspekt är viktig och 

anser att den gynnar arbetet med värdegrunden, då den medför att lärare inte behöver påtala 

att kulturella och sociala skillnader finns i samhället. Dessa upptäcker eleverna istället 

naturligt genom att vistas i den mångkulturella skolmiljön. 

 

Utfallet av studien visade att samtliga lärare besitter enligt oss en god syn på värdegrunden, 

men att arbetssätten skiljer sig beroende på skolans, och den enskilda lärarens prioriteringar. 

Vad som ändå kan komma att sammanfatta studien är att värdegrunden, trots de upplevda 

begränsningarna, i slutändan ändå måste ses som en möjlighet till att utbilda elever i de 

grundläggande värdena, istället för att arbetet ska ses som komplicerat och krävande.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Värdegrund, värdegrundsarbete, demokrati, grundläggande värden, undervisning 

kvalitativ, intervjustudie 
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1. Inledning 

Intresset för arbetet med värdegrunden väcktes genom den verksamhetsförlagda utbildningen 

vi haft på lärarprogrammet. Vi uppmärksammade att utfallet av värdegrundsarbetet på olika 

skolor skiljer sig och finner det intressant då alla skolor ska utgå från samma grundläggande 

värden som preciseras i läroplanen. Att detta är relevant för vår framtida yrkesroll är således 

uppenbart. Ämnet är ständigt aktuellt inom skolvärlden då barn dagligen utsätts för 

kränkande behandlingar. Dessutom påträffas värdegrundsfrågor både i skollagen och i 

läroplanen, vilka är styrdokument som vi i framtiden har att förhålla oss till i yrket. Det här är 

en anledning till varför vi valt att studera och undersöka lärares syn på hur värdegrunden 

förmedlas till elever, samt hur undervisningen inom detta område tar sin form i praktiken 

enligt lärarna själva. En annan anledning är att vi uppmärksammat det faktum att elever har 

problem att hantera de svårigheter de möter, vilket återspeglar sig i elevers beteende. Många 

barn har svårt att handskas med sina känslor, är oroliga och har generellt en dålig självkänsla, 

vilket vi anser att ett välplanerat värdegrundsarbete skulle kunna motverka.  

 

Dagens samhälle präglas av meningsskiljaktigheter människor emellan. Dagligen förs olika 

åsikter fram i debatter, fördomar sprids som späder på konflikterna och våldsdåd mot 

enskilda individer eller utvalda grupper i samhället är förhållandevis vanligt. I skolans värld 

skulle detta kunna kategoriseras under rubrikerna trakasserier, diskriminering och kränkande 

behandling, och är något som barn och elever ständigt utsätts för. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) slås det fast att tendenser 

som dessa måste motarbetas. All personal som arbetar inom skolans verksamhet har en 

skyldighet att upprätthålla och göra de grundläggande värdena gällande genom att klart ta 

avstånd från det som strider mot dessa.  

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.  

               (Skolverket, 2011, s. 7)  

 

Enligt skollagen (2010:800) 6 kap. 8 § slås det även fast att varje skola är ansvarig för att en 

översiktlig plan, dvs. en likabehandlingsplan, där de grundläggande demokratiska 

värderingarna finns representerade, utformas och efterföljs. I planen ska det tydligt framgå 
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hur den enskilda skolans plan ser ut för att främja, förebygga och åtgärda trakasserier, 

diskriminering och kränkande behandlingar. Varje enskild lärare ska sedan bedriva en 

undervisning där dessa företeelser tydligt motverkas. Arbetet med värdegrunden kan, som 

tidigare nämnts, se olika ut skolor emellan, men gemensamt är att det ska genomsyra hela 

verksamheten (Skolverket, 2011). Trots att värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten 

kan vi i sociala medier och tidningsartiklar urskilja en helt annan verklighet än den som 

skolan vill förmedla. I skolans verksamhet förekommer diskriminering, trakasserier och 

kränkande behandlingar trots de lagar som är gällande i skolans verksamhet, vilket bevisar att 

det inte enbart räcker med en lag eller andra styrdokument för att motverka dessa problem. 

Det krävs enligt Skolverket (2011) aktiva insatser i den praktiska verkligheten, vilket innebär 

att alla som arbetar inom skolans verksamhet måste verka för att barn och elever ska ha 

samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i skolan. Det visade sig även i studiens 

resultat att ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor är av vikt, då de intervjuade lärarna 

framställde värdegrunden som grunden för allt lärande. Arbetet med värdegrundsfrågor är 

således något som ligger oss båda varmt om hjärtat, vilket gjorde valet av uppsatsämne 

självklart. Vi har med denna bakgrund valt att undersöka hur lärare ser på värdegrunden och 

hur de själva anser sig arbeta med den. 

2. Bakgrund 

2.1 Värdegrundens framväxt och samtida sammanhang 

När man studerar värdegrunden ur ett historiskt perspektiv kan föregångare anas. Rösträtten 

är ett första exempel och blev allmän i Sverige år 1921. Ytterligare ett exempel på 

föregångare är de mänskliga rättigheterna som FN, de Förenta nationerna, tog fram år 1948. 

Utifrån de mänskliga rättigheterna har sedan konventioner för mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter framställts internationellt (Regeringskansliet, 2015a; 2015b). En av de 

viktigaste konventionerna är barnkonventionen (Barnombudsmannen, 2015) som Sverige 

antog år 1990. Frågor som rör och innefattas i värdegrunden har således funnits med i 

historien utan att ha preciserats. Grundläggande värden som begrepp har funnits med i 

samtliga läroplaner sedan andra världskriget. Det var dock inte förrän framkomsten av Lpo 

94 som Läroplanskommittén (1992) och dess utredning Skola för bildning införde begreppet 

värdegrund. Skolans anda och kultur har således alltid präglats av en värdegrund då 

resonemanget kring skolans demokratiska uppdrag alltid har funnits som ett motiv genom 
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skolans historia. Zackari & Modigh (2002) påtalar dock att tonvikten i läroplanerna har sett 

olika ut beroende på tidpunkt men att innebörden i stort sett alltid har varit densamma.  

2.2 Värdegrunden i styrdokumenten  

I sin yrkesroll måste lärare ta hänsyn till och praktisera olika styrdokument. I vår studie har vi 

valt att studera styrdokumenten Skollagen (2010:800) och Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, då skolans verksamhet har utformas utifrån dessa i 

överensstämmelse med demokratiska värderingar. Vi har även valt att studera lärares 

yrkesetiska principer samt “den dolda läroplanen” då lärare även behöver förhålla sig till 

dessa i sin yrkesutövning. 

 

I Skollagen (2010:800) framgår de primära bestämmelserna för skolan. Det framgår även hur 

skolans verksamhet ska arbeta för att framhäva värdegrunden. I Skollagen 6 kap. 8 § fastslås 

exempelvis att en plan mot kränkande behandling, dvs. en likabehandlingsplan, ska upprättas 

varje år. I denna plan ska en redovisning för vilka åtgärder verksamheten vidtar, för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, återfinnas. 

 

Läroplanen är enligt Orlenius (2010) ett politiskt dokument som återspeglar de värderingar 

som samhället anser vara viktiga att lära sig i skolan. I läroplanen preciseras att skolan har ett 

demokratiskt uppdrag. Detta betyder enligt Orlenius att undervisningen ska bedrivas i 

demokratisk anda samt att alla inom skolans verksamhet ska förmedla samhällets 

grundläggande värden. Elever ska i enlighet med läroplanen vidare ges en undervisning som 

innefattas av demokratiska principer såsom att få lära sig påverka, ta ansvar och vara 

delaktig. En undervisning grundad i detta främjar elevers möjlighet att utveckla kunskaper 

och förtrogenhet till det svenska samhället enligt Orlenius. Orlenius menar även att skolan i 

överensstämmelse med läroplanen ska vara öppen och uppmuntra till att olika uppfattningar 

lyfts och diskuteras. Detta främjar enligt Skolverket (2011) elevers personliga 

ställningstaganden som i enlighet med demokratiska handlingar behövs för att kunna verka 

aktivt i samhället.  

 

I läroplanens första kapitel framskrivs begreppet värdegrund som värden som skolan ska 

förmedla och gestalta. Vidare preciseras värdegrundsbegreppet genom att tilldelas olika 

delområden. Delområdena består av människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
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integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta. Lindell & Hartikainen (2001) kritiserar dock läroplanens 

framskrivning av värdegrunden som för diffust formulerade för att kunna fungera i praktiken. 

Vidare diskuterar Lindell & Hartikainen även vikten av ett välfungerade värdegrundsarbete, 

och bekräftar det faktum att det åligger varje enskild skola att utveckla ett regelbundet arbete. 

 

2.3 Lärares yrkesetik  

Lärare behöver i sin yrkesroll ta hänsyn till den så kallade yrkesetiken. Yrkesetik handlar om 

de normer och värderingar som finns inom en yrkeskår och som yrkeskåren har att förhålla 

sig till i sin yrkesutövning. Enligt Orlenius (2010) handlar yrkesetik om individens sätt att 

tänka och dess uppfattning om vad som är rätt och fel i relation till yrket. Detta menar 

Orlenius komplicerar situationer där lärare tvingas avväga om elever ska hanteras som 

individer eller som en gemensam grupp när de ska förhålla sig till de yrkesetiska principerna.  

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i och med de yrkesetiska principerna kommit 

fram till vilka gemensamma värderingar en lärare bör ha. Genom dessa principer förbinder 

sig lärare bland annat till tystnadsplikten, att prioritera eleven och dennes lärande, samt att 

utgå från beprövad vetenskap i undervisningen. Lärare förbinder sig även enligt principerna 

till att ingripa i situationer som går emot lärares yrkesetiska människo- och kunskapssyn samt 

att ansvara för att fostra och bilda kommande generationer (Lärarförbundet, 2011).  

2.4 Den dolda läroplanen  

Thornberg (2006) skriver i sin avhandling om den dolda läroplanen som den läroplan som 

inte finns nedskriven, och som äger rum utan att vare sig elever eller lärare är medvetna om 

den. Vidare resonerar Halstead (1996) om en explicit och en implicit värdepedagogik 

kopplad till den dolda läroplanen. Den explicita benämningen handlar om det uttalade som 

sker dagligen i skolans verksamhet, och den implicita benämningen handlar om det outtalade 

som sker i skolans verksamhet. Den dolda läroplanen innehåller således den del i 

undervisningen som inte finns konkretiserad och står för allt det elever ska lära sig vid sidan 

om den planerade undervisningen. Ett exempel på explicit värdepedagogik menar Colnerud 

m.fl. (2004) är när utarbetade ordningsregler diskuteras för att påminna, upprätthålla samt 

förankra betydelsen av dessa hos elever. Implicita värden och normer menar Colnerud m.fl. 

istället är den information som förmedlas till elever genom handlingar, aktiviteter samt 
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genom de läromedel som används. Vidare belyser Colnerud (1995) den dolda läroplanen som 

ett normsystem i skolan som lärare förhåller sig till parallellt med styrdokumenten.  

 

En annan aspekt i den dolda läroplanen, och som Broady m.fl. (2007) menar ligger till grund 

för allt lärande, är fostran. Broady menar att man genom fostran exempelvis lär elever att 

respektera varandra och varandras åsikter samt hålla överenskommelser. Tidigare debatter 

har enligt Broady m.fl. (2007) handlat om huruvida kunskapsförmedling ställts mot fostran i 

skolan.  Vidare påtalar Broady att fostran i undervisningen inte är en valmöjlighet för lärare 

utan det är en förutsättning för att kunskapsförmedlingen ska vara genomförbar, då allt tyder 

på att den viktigaste fostran sker i klassrummet. Broady talar även om en 

observationsundersökning gjord i några danska lågstadieklasser och som resulterat i vilka 

krav som ställs på elever i den dolda läroplanen. Exempel på dessa krav är att elever ska 

kunna arbeta individuellt, vara uppmärksamma, kunna vänta på sin tur samt kunna 

kontrollera sig både motoriskt och verbalt. 

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning på området att 

presenteras. Forskningen presenteras i tre underrubriker som utformats med hänsyn till 

uppsatsens tre frågeställningar.  

3.1 Definition av värdegrunden 

Orlenius (2010) menar att värden formas av olika värderingar. I likhet med Halstead (1996) 

beskriver Orlenius (2010) att värden handlar om vad som är gott och vad som är rätt, och 

likställer begreppet med önskvärda prioriteringar. När värdegrunden diskuteras åsyftas två 

saker enligt Orlenius. Dels syftar begreppet till bestämda grundprinciper, såsom att 

människors lika värde inte går att bortse från, och dels utgör dessa grundprinciper en 

gemensam referensram som alla människor ska vara införstådda med och leva efter. Vidare 

resonerar Frånberg (2004) om svårigheten kring att definiera värdegrundsbegreppet då det 

inte finns någon enhetlig definition. Dahlkwist (2011, s. 9) beskriver begreppet genom att 

tilldela det en kärna bestående av “ett demokratiskt och ett humanistiskt förhållningssätt som 

är beroende av sociala relationer och ömsesidiga samtal”. Vidare i Dahlkwists beskrivning av 

begreppet tillskrivs det att omfatta olika former av samlevnadsfrågor, frågor om kränkande 

behandling, demokratifrågor samt allmänt existentiella frågor. Ytterligare en definition ger 
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Halstead (1996) som menar att värdegrunden kännetecknas av hur människor, föremål, idéer, 

handlingar och situationer uppfattas. Dahlkwist (2011) menar att de antingen kan uppfattas 

som värdefulla och önskvärda eller som värdelösa och avskyvärda. Vidare använder Taylor 

(1994) värdegrundsbegreppet som ett paraplybegrepp för “moral education” och “citizenship 

education” och påtalar det faktum att begreppet innehåller fler överlappande teman. Vilka 

dessa teman är menar Dahlkwist (2011) varierar beroende på den historiska och ideologiska 

utveckling som olika skolor kan ha, men teman såsom moral, religion, demokrati samt det 

personliga och sociala är sådana som kan komma att innefattas.  

 

Halstead (1996) menar att värdepedagogik, eller värdegrundsarbete handlar om att göra barn 

bekanta med hur man beter sig mot varandra och hur man på ett klokt sätt utvecklar 

kunskaper i hur man kan tillämpa värden och normer i praktiken. Skolverket (2000) 

instämmer i Halsteads (1996) beskrivning men anser även att värdegrundsbegreppet infattar 

hur människor behandlar, samtalar med och värderar varandra. Ytterligare en beskrivning av 

värdegrundsbegreppet ger Zackari & Modigh (2002) när de målar upp värdegrunden som ett 

hus. Författarna likställer värdegrunden med en husgrund då de menar att samhället vilar på 

grundläggande värderingar, precis som huset vilar på husets grund. Vidare liknar författarna 

samhällets invånare med människorna som bor i huset, samt hur värderingar tar sig uttryck 

genom följande:  

 

Värderingarna tar sig i uttryck i relationerna mellan de som bor i huset, genom samtal, 

de spelregler som finns o.s.v. Den gemensamma värdegrunden används av husets 

invånare för att skapa mening, värdighet, självkänsla, spelregler och ordning. 

Gemensamma värderingar används av de boende för att markera samhörigheten i 

huset och för att särskilja husinvånarna från andra.    

       (Zackari & Modigh, 2002, s. 34-35).  

3.1.1 Centrala begrepp 

I den här uppsatsen använder vi värdegrundsbegreppet i enlighet med de tidigare presenterade 

forskarnas definitioner. Vidare framskrivs de centrala begrepp vi valt att utgå från i analysen 

av studien. Enligt Skollagen (2010:800) vilar det svenska skolväsendet på demokratins grund. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) 

förtydligas det även inledningsvis att den utformats utifrån demokratiska värderingar. Det kan 

tyckas vara naturligt att demokratiska värderingar ska utgöra grunden för värdegrunden, men 
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för att kunna göra en korrekt tolkning av dessa riktlinjer är även begreppet demokrati centralt 

i sammanhanget. 

 

Lindell & Hartikainen (2001) menar att en del i demokratins grundsyn är att olikheter ska 

respekteras och framställas som positiva. Skolverket (2000) påtalar att en av skolans 

uppgifter är att berika elever med demokratisk kompetens. Detta innebär att elever som 

samhällsmedborgare ska ges kunskap kring begreppets form och verkan. I skolan beblandas 

elever av olika kön, kulturer och sociala förhållanden på en och samma plats, vilket är unikt. 

Det här ger elever möjligheten att utveckla respekt och hänsyn gentemot olikheter hos andra 

elever. Den mångfald som skolan besitter skapar således en betydelsefull utgångspunkt för 

det demokratiska uppdraget som skolan har enligt Lindell & Hartikainen (2001). Vidare 

menar Lindell & Hartikainen att det är viktigt att framhäva och tydliggöra den gemensamma 

grund som demokratibegreppet innebär för att få ett fungerade samhälle med välgång. 

 

Både Orlenius (2010) och Colnerud (1995) kopplar samman begreppet normer till 

värdegrundsbegreppet. Forskarna menar att det är normer som utgör grunden till de 

värderingar som antas i samhället och människors handlingar, och kan därför ses som en del 

av grunden i begreppet värdegrund. Vidare i Orlenius (2010) förklaring kopplas begreppen 

normer och regler samman då normer kan ses som riktlinjer för hur man bör handla utan att 

för den delen följa bestämda regler eller lagar.  

3.2 Lärares syn på värdegrunden  

Enligt Lahdenperä (2001) kan den svenska värdegrunden som formulerats i läroplanen till 

viss del uppfattas som uteslutande mot andra kulturer. Lahdenperä är kritisk mot att 

läroplanstexterna säger att skolan ska förmedla och förankra en viss värdegrund och menar 

att skolan bör utöva en aktiv mångkulturell undervisning för att på det viset motverka 

fördomar, etnocentrism och rasism. Vidare menar Lahdenperä att alla elever ska ges 

möjlighet att yttra sina kulturella behov och värderingar för att en förståelse för dessa ska 

kunna infinnas. Brynolf m.fl. (2012) stärker detta argument genom att påpeka det faktum att 

den etniska och kulturella mångfald som förekommer i samhället gynnar det pluralistiska 

tänkandet. Vidare lyfter Brynolf m.fl. att det finns delade meningar kring mångkulturella 

skolor och ifrågasätter om de delade meningarna orsakas av lärares brist på kompetens vad 

gäller hanteringen av den mångfald som återfinns. De hänvisar till en tidigare utförd empirisk 
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undersökning av skolor där en kompetenshöjning hos lärarna resulterat i en större tolerans 

och positiv påverkan av mångfald (Brynolf m.fl., 2012). 

 

Zackari & Modigh (2002) menar att ett intresse för värdegrund och demokrati har ökat i 

samhället i och med den ökade mångkulturalismen1. Författarna menar att Sverige, genom 

invandringen har införlivats med nya normer och värderingar, vilket de menar ställer högre 

krav på samtal och diskussion om värdegrundsfrågor. Zackari & Modigh (2002) beskriver 

hur individualiserade värderingar återspeglas i skolans verksamhet. Detta i form av att elever 

exempelvis ska få ta mer eget ansvar då samhället ställer krav på att individer ska kunna välja 

mellan olika alternativ. Den ökande individualiseringen menar författarna dock kan försvåra 

arbetet med att skapa goda relationer. I likhet med Hattie (2012), menar Zackari & Modigh 

(2002) att goda relationer är en förutsättning för samtal. De påtalar dock problematiken kring 

att bristande relationer kan innebära ett problem när värdegrundsfrågor behöver diskuteras, då 

samtalet är en förutsättning för att tankegångar kring dessa ska kunna utbytas med välgång. 

 

Orlenius (2010) nämner att lärare i Skolverkets (1999) studie Gemensamhet i mångfald - en 

rapport om 32 skolors arbete med värdegrunden i praktisk tillämpning, påpekar svårigheten, 

men även möjligheten, med att värdegrunden finns i allt. Eftersom värdegrunden “finns i allt” 

uppfattas begreppet av lärarna som svårt. Löf (2011) talar om värdegrundsbegreppet 

sammankopplat med skolämnet livskunskap. Löf redovisar att ett införande av ett 

värdegrundsskolämne inte bara löser en rad sociala problem, utan man inför även ämnet som 

en praktisk tillämpning av värdegrundsarbete. I sin studie redovisar Löf om lärares syn på 

skolämnet livskunskap genom två perspektiv, en demokratisk syn och en syn knuten till barns 

individuella hälsa. Till den demokratiska synen hör att barn genom värdegrundsarbete 

tillgodoses kunskaper om demokratiska värden på ett samhällsplan, medan hälsosynen ska 

beröra och etablera gemensamma värden och erbjuda reflektionsmöjligheter kring 

existentiella frågor såsom frågor om livet, kärlek, relationer och sexualitet. Löf (2011) påtalar 

även att ambitionen med värdegrundsarbetet är att förstärka barns självkänsla. Vidare menar 

Löf att barn som ser sig själva som individer med rättigheter också har förutsättningarna att 

handla som sådana.   

 

                                                
1 Vi använder begreppet mångkultur i enlighet med Roths (1998) definition som syftar till en blandning vad 
gäller etnicitet och olika religiösa kulturer. 
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Colnerud m.fl. (2004) framhåller att skolan är moralen, dvs. förmedlaren av de 

grundläggande värdena. Forskarna påtalar lärarnas vikt i den implicita inlärningen av de 

grundläggande värdena och lyfter dem som grunden till allt lärande. De menar att livet i 

skolan gestaltar elevers uppfattning om sig själva och världen, men att även arbetsformerna 

har en påverkan på elevers sociala handlande, hur de tolkar och integreras med varandra. 

Vidare menar Colnerud m.fl. (2004) att skolan är en plats där samhällets grundläggande 

värden vidarebefordras på elever och att det är i skolan som elever utvecklar sin 

normbildning. Vidare menar Colnerud m.fl. (2004) även att de grundläggande värdena kan 

delas upp i värden med en moralisk innebörd samt en demokratisk innebörd. Elever utsätts i 

skolans vardag för moraliska situationer. Genom dessa situationer får elever möjlighet att 

utveckla sina moraliska ståndpunkter, både individuellt och kollektivt, vilket genererar 

erfarenheter kring moraliska handlingar och konsekvenserna av dessa. Colnerud (2004) talar 

även om värdegrundsbegreppet som ett samlingsbegrepp för frågor om problem i skolans 

verksamhet. Colnerud menar att skolors övergripande arbete med värdegrunden syftar till att 

motverka normbrott och “moraliska överskridanden” i skolans elevgrupper. Arbetet på den 

strukturella nivån är således något som framhålls i Colneruds resonemang om vad som är 

önskvärt och inte i arbetet med värdegrunden. Däremot kritiserar Colnerud 

individualiseringen av värdegrundsarbetet som eventuella normbrott och moraliska 

överskridanden medför, då det finns en risk för att värdegrundsarbetets fokus förflyttas från 

strävan efter en gemensam värdegrundssyn till att förändra elevers individuella beteenden.  

3.3 Hur lärare arbetar med värdegrunden 

Löf (2011) har kommit fram till att det i praktiken kan vara svårt att arbeta teoretiskt med 

värdegrunden. Många lärare utgår därför från färdiga undervisningsmaterial då det är ett 

enkelt sätt att arbeta med värdegrunden utan att för den delen tala om det för eleverna. Detta 

tillvägagångssätt uppfattas av pedagoger som tryggt och är en metod som “bevisligen” 

fungerar enligt Löf.  

 

Zackari & Modigh (2002) anser att förutsättningarna för arbetet med värdegrunden är bättre i 

lägre åldrar, då lärare för de lägre skolåren naturligt antar en roll att fostra elever. Lärare 

inriktade mot lägre åldrar är således mer insatta i värdegrundsarbetet. Vidare menar 

författarna att det i många fall är lättare att urskilja handlingar som strider mot värdegrunden 

hos yngre elever då de tenderar att oftast yttra sig fysiskt. I takt med att elever blir äldre blir 
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handlingar som strider mot värdegrunden svårare att urskilja, vilket även i sin tur försvårar 

arbetet med värdegrunden enligt författarna. Även Colnerud (1995) bedömer att lärare 

upplever fostransuppdraget som problematisk, och menar att lärare inte anser sig ha 

tillräckligt effektiva metoder. Framförallt anser sig lärare inte ha ett anpassat språk som når 

elever och att lärare därmed uttrycker en efterfrågan av en kursplan och läromedel för 

värdegrundsundervisningen.  

 

I tidigare forskning kring etik i läraryrket bekräftar Colnerud (1995) att lärare upplever en 

svårighet i handlandet vad gäller etiska konflikter. Lärare menar enligt Colnerud att deras 

önskan är att göra det bästa för den enskilde eleven, men att detta ibland ställer sig i konflikt 

gentemot andra krav lärare ställs inför. Colnerud (1995) redogör också för att flera forskare 

har uppmärksammat lärares dubbla mandat, dvs. att lärare blir styrda från två håll. Lärare 

behöver enligt det dubbla mandatet dels se till elevers behov och förväntningar, likaväl som 

de ska förhålla sig till de förväntningar och krav de ställs inför av högre uppsatta inom sin 

profession. I Colneruds (1995) studie rapporteras det att lärare ser en motsättning mellan 

arbetet med värdegrunden och undervisningen i skolämnena. Framförallt handlar det, som 

tidigare nämnt, om att lärare själva inte anser sig ha några effektiva metoder för att kunna 

bedriva en värdegrundsundervisning. Vidare menar lärare enligt Colnerud (1995) att 

läromedel och kursplaner för en sådan undervisning skulle underlätta arbetet, precis som för 

undervisningen i övriga skolämnen. Fortsättningsvis ifrågasätter Thornberg (2006) hur lärare 

kan få undervisa om och i värdegrundsfrågor om lärare inte alls har för avsikt att utgå från 

läroplanstexterna som de är ålagda att göra. Thornberg menar att lärare istället hämtar 

inspiration till sin värdegrundsundervisning utifrån egna erfarenheter och livskännedomar. 

Thornberg förstärker detta ifrågasättande genom att hänvisa till Colneruds (2001) 

observationer där lärare diskuterar hur undervisningen av värdegrunden är kopplad till 

läroplanen, varpå en lärare svarar;  

      

Den (läroplanen) använder jag retroaktivt. Om jag tagit strid i en fråga går jag till 

läroplanen och ser om jag kan få stöd för min värdering – och det kan jag alltid.  

                          (Colnerud, 2001, s 30).  

 

En orsak till att värdegrundsarbetet prioriteras bort kan enligt Zackari och Modigh (2002) 

vara att det i de övriga skolämnena finns tydliga mål att sträva efter. De menar att tydliga 

målformuleringar skulle göra det lättare för lärare att planera undervisningen, samt för att 
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kunna mäta elevers kunskap. Zackari & Modigh (2002) poängterar även risken med att 

arbetet med värdegrunden kan bli åsidosatt om utbildningssystemets fokus på betyg och 

kursplaner ökar i de övriga ämnena. Dahlkwist (2011) påtalar dock Skolverkets antydan om 

att värdegrundsarbetet inte ska betraktas som ett enskilt ämne då det skulle riskera att minska 

utvecklingen av elevers sociala kompetens. Skolverket (2011) menar som tidigare nämnts, att 

värdegrunden ska genomsyra hela skolverksamheten för bäst effekt.   

 

Thornberg (Colnerud m.fl., 2004) kopplar den dolda läroplanen till explicit och implicit 

värdepedagogik, där den explicita värdepedagogiken är uttalad, och den implicita 

värdepedagogiken outtalad. Vidare utvecklar Colnerud m.fl. (2004) aspekterna av dessa i 

relation till undervisning. Thornberg (Colnerud m.fl., 2004) menar att elever utsätts för en 

explicit värdepedagogik i undervisningssammanhang då de ska utveckla förmågor såsom att 

lyssna aktivt på andra, ta andras perspektiv samt när de deltar aktivt i demokratiska samtal. 

Detta sker enligt Thornberg i exempelvis elevråd. Ett annat tillfälle när explicit 

värdepedagogik tränas är när lärare ingriper i en konflikt mellan elever. I ett sådant tillfälle 

kan läraren välja att gå i mellan med syftet att lära eleverna att utveckla ett sätt att hantera 

konflikter utifrån ett explicit förhållningssätt (Colnerud m.fl., 2004). I kontrast till den 

explicita värdepedagogiken står den implicita värdepedagogiken där attityder och 

bemötanden förmedlar värden som läraren inte explicitgjort. Ett exempel på denna pedagogik 

kan vara när lärare använder skoldemokratiska möten för att få elever att tro att de får vara 

med och bestämma, när det i grund och botten är lärarens förslag som drivs igenom. Ett annat 

exempel på en implicit undervisningsform är när läraren använder läromedel där män och 

kvinnor regelbundet framställs på ett könstereotypiskt sätt utan att ifrågasättas. En sådan 

undervisning kan enligt Thornberg (Colnerud m.fl., 2004) göra att de könsstereotypiska 

normerna, för hur man ska vara som man respektive kvinna överförs till eleverna. 

 

Ytterligare ett sätt att arbeta med värdegrunden är genom samtal. Zackari & Modigh (2002) 

menar att samtalet är skolans främsta demokratiska verktyg. Författarna poängterar vikten av 

metoden då ett samtal inte endast handlar om att tala och göra sin egen röst hörd, utan det 

handlar även om att kunna lyssna på andra samt att respektera andras argument och åsikter. 

Att samtal som undervisningsform används inom detta arbetsområde är även något vi kan 

urskilja i vår studies resultat av de intervjuade lärarnas beskrivningar. Zackari & Modigh 

(2002) menar att utan kunskapen att kunna lyssna försvinner grunden till samtal. Vidare 
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menar författarna att det inte är förrän förmågan att kunna samtala är införlivad som språket 

blir ledande och våra värderingar kan synliggöras.  

3.4 Hinder i värdegrundsarbetet   

Wedin (2007) har i sin avhandling uppmärksammat en begränsning i värdegrundsarbetet då 

läraryrket idag är mer ensamt än det var tidigare. Vanligt är att lärares raster går om varandra 

vilket leder till att de går miste om dyrbar tid för samtal. Wedin menar således att det idag 

saknas tid för att lärarna ska hinna utbyta några ord med varandra, vilket hon menar innebär 

nackdelar för arbetet med värdegrundsfrågor.  

 

Orlenius (2010) lyfter ytterligare en pedagogisk konsekvens kring värdegrundsarbetet då han 

påpekar problematiken kring människors skilda uppfattningar kring olika begrepp, då 

begrepp kan tolkas olika av varje enskild individ. Orlenius menar att det i dessa fall är viktigt 

att samtliga vuxna som är verksamma inom skolverksamheten har en kännedom kring hur 

andra vuxna och de själva förhåller sig till begreppen så att en gemensam utgångspunkt 

uppkommer och kan förmedlas till eleverna. Enligt Zackari & Modigh (2002) uppstår 

svårigheter för både lärare och elever att handla utifrån moraliska principer i olika situationer, 

då man har svårt att granska sina egna handlingar utifrån de antagna värderingarna. Vidare 

påpekar Orlenius (2010) att lärare ständigt ställs inför moraliska dilemman, där läraren 

tvingas välja mellan två eller fler alternativ som ställs mot varandra. Problematiken i detta är 

att det inte finns något rätt eller fel, det finns inte heller någon utbildning som kan tillgodose 

läraren förmågan att handla på “rätt” sätt i dessa situationer. Dessa situationer är svåra att 

förutse och både nyexaminerade lärare och lärare med många års erfarenhet upplever enligt 

Orlenius samma problematik. 

 

Enligt Zackari & Modigh (2002) finns ett övergripande problem kring skolans verksamhet 

gällande hur mycket tid som ska avsättas åt värdegrundsfrågor. Orsakerna till detta är flera 

och en förklaring kan vara att mycket fokus har legat på det kunskapsförmedlande uppdrag 

skolan har. Andra ämnen har enligt författarna helt enkelt prioriterats för att det i dessa 

funnits tydliga målformuleringar. Idag kan en förskjutning urskiljas i debatten kring 

värdegrunden, då prioriteringen av värdegrundsfrågor har ökat, vilket Zackari & Modigh 

(2002) förklarar kan ha att göra med att livet i samhället ställer högre krav. Det krävs breda 

kompetenser i exempelvis samarbetsförmåga, ansvarstagande, social kompetens och 
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självständighet, vilket således har gjort att behovet av att diskutera värdegrundsfrågor har 

ökat.  

4. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken syn lärare har på värdegrunden, samt hur 

verksamma lärare i årskurserna F-3 utformar värdegrundsarbetet i sin undervisning.   

 

Utifrån syftet med uppsatsen har vi formulerat följande frågeställningar:  

- Vilken syn har lärare på värdegrunden? 

- Hur anser sig lärare arbeta med värdegrunden? 

- Vilka hinder upplever lärare i värdegrundsarbetet?  

5. Metod 

Under denna rubrik kommer våra metodologiska val att redovisas, motiveras och diskuteras. 

Först introduceras forskningsmetoden som använts för materialinsamlingen, sedan 

presenteras urvalet för undersökningen, samt den undersökningsgrupp som deltog i studien. 

Därefter redogörs för genomförandet av undersökningen och vidare presenteras metoden som 

använts för att analysera det insamlade materialet. Slutligen diskuteras några forskningsetiska 

principer och tillförlitligheten i undersökningen. Först redovisas dock hur fördelningen 

mellan arbetsuppgifterna såg ut när uppsatsen skrevs.  

 

Arbetsförmedlingen mellan oss författare har genomgående varit jämnt fördelat. Insamlandet 

av tidigare forskning och annan litteratur har vi gjort tillsammans. Vi har även skrivit 

uppsatsens delar gemensamt. Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda. När 

transkribering skulle ske, delades dock arbetet upp. De fem inspelade intervjuerna fördelades 

på hälften för att först transkriberas och för att sedan analyseras individuellt. Vidare 

sammanställde vi analyserna av materialets, dvs. de transkriberade intervjuerna och dess 

anteckningars, resultat tillsammans. Fortsättningsvis framställdes diskussion, slutsats samt 

allt övrigt arbete tillsammans. 
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5.1 Val av metod  

Vi har i denna studie valt att använda en kvalitativ forskningsmetod, i form av kvalitativa 

forskningsintervjuer. Genom att använda oss av denna forskningsmetod försöker vi i enlighet 

med Trost (1997) hitta en förklaring eller en modell av något utifrån insamlat material och 

iakttagelser. Trost menar att man genom denna metod försöker förstå människors olika 

upplevelser, deras syn på verkligheten samt deras tankesätt och reaktioner i olika situationer. 

Även Kvale (1997) poängterar att intervjuer är ett effektivt sätt att införskaffa kunskap om 

människors erfarenheter och handlande. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilken 

syn lärare har på värdegrunden samt hur de utformar sin värdegrundundervisning, vilket gör 

denna metod lämplig för studien. Eliasson (2010) påtalar även att en fördel med denna metod 

är att den är flexibel och går att anpassa efter situationen. 

 

Vårt val av forskningsmetod är som tidigare nämnts kvalitativa forskningsintervjuer, närmare 

beskrivet har vi använt oss av panelintervjuer. Under en panelintervju deltar fler intervjuare 

än intervjupersoner, vilket ökar möjligheten att uppmärksamma olika perspektiv på de svar 

som ges i intervjun enligt Kylén (2004). Vidare menar Kylén att detta innebär att samma svar 

hörs av fler personer som i efterhand tillsammans kan fastställa och analysera det som sagts, 

för att på så vis undvika att skiljaktigheter uppstår. För att vi lättare skulle kunna jämföra och 

analysera de svar vi insamlat under intervjuerna har vi valt att styra samtalen något och utgår 

därför från samma frågor till samtliga informanter. Det tillvägagångssätt vi använt oss av 

under panelintervjuerna är således halvstrukturerade intervjuer (Hjerm, Lindgren, Nilsson, 

2014). Under de halvstrukturerade intervjuerna använde vi en intervjuguide (Bilaga 11.3). 

Intervjuguiden innehöll rubriker såsom intro, bakgrund, begreppet värdegrund, 

värdegrundsarbete i skolan, samt värdegrunden i läroplanen. Utifrån dessa rubriker 

strukturerades sedan intervjufrågorna. Frågorna som ställdes var öppna och noggrant utvalda, 

dessutom var de formulerade utifrån studiens frågeställningar för att i så stor utsträckning 

som möjligt generera relevanta svar. Frågorna var dessutom enkelt formulerade med ett 

vardagligt språk för att underlätta för informanterna.  

 

Syftet med denna typ av intervju är att erhålla redogörelser för intervjupersonens 

livserfarenheter för att kunna förstå fenomenets innebörd. Den halvstrukturerade metoden 

anser Trost (1997) vara viktig då intervjuaren har något att förhålla sig till, dvs. 

intervjuguiden. Frågorna behöver inte ställas i den ordningen, eller i den exakta formulering 
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de står i, utan de kan med fördel även ställas på liknande sätt för att intervjusamtalet ska bli 

mer spontant (Kvale, 1997). Trost (1997) problematiserar däremot det spontana i intervjuer 

då han menar att man med exakta ordformuleringar och likvärdigt tonfall undviker att 

påverka informantens svar. Trost menar därför att alla informanter bör få samma förklaringar 

givna i samma tonfall för att inte påverka frågans utfall. Vi anser dock att det spontana i våra 

intervjusamtal snarare berikade utfallet i studien. Kylén (2004) beskriver följdfrågor som ett 

komplement då de ger en djupare förståelse. Av denna anledning ställdes därför en del 

följdfrågor utöver frågorna i intervjuguiden, då dessa skulle förtydliga de svar som redan 

getts. Följdfrågorna varierade dock beroende på informantens svar.  

 

Atmosfären och stämningen under intervjun är viktig för intervjuns utfall menar Trost (1997), 

som i samband med detta påtalar vikten av att få tala ostört. Dessutom är det enligt Trost 

viktigt att informanten känner trygghet och bekvämlighet så att denne kan tala fritt om 

erfarenheter och känslor. Av denna anledning utfördes intervjuerna i separata rum i 

respektive skolas lokaler, för att samtalet även skulle kunna genomföras ostört. Situationen 

blir enligt Kylén (2004) på det här sättet mer avspänd och är dessutom bra för att undvika att 

informanten skulle uppleva situationen som obehaglig och undertryckt. För att informanten 

ytterligare ska känna sig trygg behöver intervjuaren tänka på sin integritet, ärlighet samt 

objektivitet. Den som intervjuar behöver även enligt Kvale (1997) lyssna aktivt, vara tydlig i 

sina formuleringar, ha goda kunskaper om ämnet som undersöks, samt vara uppmärksam på 

tonlägen och att kunna tyda kroppsspråket hos informanten. Vid samtliga intervjutillfällen var 

det endast en av oss intervjuare som ställde frågorna enligt intervjuguiden. Den andra 

intervjuaren satt bredvid och noterade eventuella gester som inte ljudinspelaren fångade upp, 

samt ställde eventuella följdfrågor som krävdes för att hjälpa informanten att besvara frågan. 

Trost (1997) påtalar det faktum att informanten kan uppleva underläge om intervjun utförs av 

fler än en person. Å andra sidan menar han att det i vissa fall kan innebära en fördel att vara 

fler som intervjuar, vilket vi likt Trosts beskrivning, upplevde det som då vi uppfattade 

varandra som ett stöd under intervjun. Att vi på förhand hade fördelat arbetsuppgifterna 

gjorde även att vi var samspelta, vilket Trost även påtalar som gynnsamt för insamlandet av 

information. De halvstrukturerade intervjuerna blev således dynamiska samtal där 

informanten talade fritt om sitt arbete med värdegrunden.  

 

Att spela in intervjun digitalt är enligt Kvale (1997) vanligt för att dokumentera kvalitativa 

forskarintervjuer. En fördel med att spela in intervjun är att den som intervjuar bättre kan 
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koncentrera sig på samtalet, informantens kroppsspråk och minspel, då den inte behöver 

anteckna särskilt mycket. Kylén (2004) påtalar dock vikten av att anteckna då man visar den 

intervjuade att man är uppmärksam. Den främsta fördelen med ljudinspelning är dock enligt 

Kylén (2004) att man efter intervjun kan gå tillbaka och höra vad informanten verkligen sagt. 

Trost (1997) betonar även vikten av att en inspelning gör det möjligt att kunna gå tillbaka och 

lyssna till tonfall och ordval hos den intervjuade, vilket även förenklar bearbetningen av 

intervjun. En nackdel menar Trost (1997) kan däremot vara att inspelningen kan hämma den 

intervjuade i sina berättelser, vilket kan försvaga utfallet av intervjun. Ytterligare en nackdel 

är att forskaren själv är tvungen att lyssna igenom hela intervjun igen, vilket enligt Kylén (20

04) kan vara tidskrävande.  

 

Vi är väl medvetna om att omfattningen av denna studie inte ger ett resultat som representerar 

en generell bild av lärares syn på, och arbetssätt vad gäller värdegrunden, utan att resultatet 

endast avser ett axplock av utvalda lärare. Inte heller säger studien något om hur 

värdegrundsarbetet tas emot av elever eller hur elever uppfattar värdegrunden, utan det är 

endast de utvalda lärarnas perspektiv som utgör studiens exempel.  

5.2 Urval  

Undersökningen genomfördes i Mellansverige och är baserad på fem intervjuade lärare från 

fem olika skolor. Vi har valt att använda oss av lärare från olika skolor för att få en spridning 

i materialinsamlingen, och för att få en uppfattning om eventuella skillnader. Deltagarna är 

enbart utvalda för att de är utbildade i att arbeta i skolans lägre årskurser, och har valts ut 

genom att de själva visat intresse för denna studie. Vi upplevde att fem informanter skulle 

vara lagom för att nå syftet med vår studie, då vi även hade ambitionen att få kvalité istället 

för kvantitet i undersökningen. Valet av att genomföra ett fåtal intervjuer ger enligt Kvale 

(1997) mer tid till förarbete, längre tid till intervju samt en mer ingående analys av 

intervjuerna. Trost (1997) nämner att man inom kvalitativa studier vill ha en så stor variation 

som möjligt inom urvalet, vilket vi ville ta hänsyn till för att eventuellt kunna framställa olika 

synsätt.  

5.2.1 Presentation av undersökningsgrupp 

Vi har på grund av de forskningsetiska principerna valt att ge de fem intervjuade lärarna 

fingerade namn. Nedan följer en kort presentation av varje lärare. Gina har en 
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förskollärarutbildning och har tjänstgjort som förskollärare i 40 år. Hon är nu klasslärare i en 

förskoleklass. Elsa har en lågstadielärarutbildning. Hon har varit verksam lärare i 40 år och är 

för nuvarande klasslärare i en årskurs 3. Lennart har arbetat som lärare i 35 år och har i 

grunden en förskollärarutbildning som han sedan byggt på genom olika ämneskurser. Han är 

idag klasslärare i en förskoleklass. Mona arbetar idag i en årskurs 1 och är utbildad 

lågstadielärare sedan 26 år tillbaka. Simon har en grundskollärarutbildning i årskurserna 1-7 

och har tjänstgjort som lärare i 10 år. Han är för närvarande klasslärare i en årskurs 3. Datum 

för utförda intervjuer kan återfinnas i bilaga 11.2.  

5.3 Genomförande av undersökningen 

Vi kontaktade i det första skedet rektorer från olika skolor där vi informerade om våra 

pedagogikstudier vid Uppsala Universitet, samt att vi skriver en uppsats med inriktning på 

värdegrunden. Responsen av detta var något mager, kanske av den anledningen att kontakten 

skedde via rektorn på respektive skola. Därför kontaktade vi istället enskilda lärare i relevanta 

årskurser på olika skolor. Genom att kontakta lärare direkt fick vi bättre respons och flera 

lärare visade intresse av att delta i vår studie. Lärarna som ville delta i studien kontaktades 

vidare antingen via telefon eller mail för att bestämma en tid för intervju. 

 

Intervjuerna genomfördes individuellt med varje lärare för att kunna få ut relevant 

information om hur informanten undervisar, vilka åsikter och vilken attityd informanten har 

till ämnet, samt om livshistorier från informantens egna erfarenheter. Intervjun 

introducerades genom att information gällande intervjuns syfte och upplägg presenterades. 

Vidare informerades informanten även om de forskningsetiska principerna innan ett 

medgivande till deltagande skrevs under. Informanten tillfrågades om ett godkännande av 

ljudinspelning av intervjun, vilket samtliga informanter tillät. Informanten fick även 

möjlighet att ställa eventuella frågor innan intervjun startade. Samtliga intervjuer var relativt 

korta och pågick i ca 20-25 minuter vardera. När de halvstrukturerade intervjuerna 

genomförts, transkriberades det insamlade materialet. Transkribering sker enligt Kvale 

(1997) när ett ljudmaterial överförts till skriftligt material. Det är svårt att avgöra om 

informantens svar på de ställda frågorna påverkades av det faktum att intervjun spelades in. 

Vi upplevde under samtliga intervjuer en avspänd stämning vilket genererade innehållsrika 

och intressanta svar.  
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Efter genomförda intervjuer läste vi samtliga anteckningar och transkriberat material. Vi 

upptäckte på detta sett likheter och skillnader mellan lärarnas uttryck. Materialet sorterades 

sedan upp i olika underrubriker som vi ansåg var relevanta och kopplade till 

frågeställningarna för studien. Dessa underrubriker var lärares syn på värdegrunden, lärares 

arbetssätt med värdegrunden samt hinder i värdegrundsarbetet. Dessa teman presenteras mer 

under nästkommande rubrik.  

5.4 Metod för analys av materialet 

Vid kvalitativa intervjuer är det enligt Bryman (2004) viktigt att ta hänsyn till vad 

informanten berättar samt hur det delges. Utifrån Brymans information ansåg vi det 

nödvändigt att få en fullständig redogörelse för hur samtalet förts, och valde därför att spela 

in samtalet med mobiltelefoner. Efter genomförd intervju transkriberade vi materialet ord för 

ord. Trost (1997) menar att inspelning är en fråga om tycke. Å ena sidan behöver man inte 

föra anteckningar, dock kan kortare noteringar vara av betydelse, utan intervjuaren kan 

koncentrera sig på samtalet. Å andra sidan kan transkribering av det inspelade materialet vara 

tidskrävande. Transkribering är dock en nödvändighet för att en analys av materialet vidare 

ska leda till ett resultat. När intervjuerna blivit transkriberade granskade vi materialet 

individuellt i strävan att urskilja nyckelord. När vi plockat ut det mest väsentliga på varsitt 

håll jämfördes nyckelorden och sedan sammanfattade vi dessa till övergripande teman. Vi 

genomförde således en meningskoncentrering enligt Olssons & Sörensens (2011) beskrivning 

då först långa meningar gjordes om till kortare uttalanden, för att sedan omvandlas till några 

få ord. Vidare talar Olsson & Sörensen (2011) om att intervjutexter på detta vis reduceras till 

ett mer koncentrerat material som är lättare att bearbeta. Teman som uppkom var Lärares syn 

på värdegrunden och Lärares arbetssätt med värdegrunden. Utifrån temat Lärares syn på 

värdegrunden kunde vi sedan urskilja ytterligare teman såsom Värdegrunden som ett verktyg, 

Personlig utveckling, Mångfald samt Demokrati. Utifrån temat Lärares arbetssätt med 

värdegrunden urskildes vidare Planerad undervisning samt Oplanerad undervisning. När vi 

urskilt dessa teman gjordes en övergripande jämförelse mellan intervjuerna, därefter 

särskildes likheter och skillnader. Efter genomförd analys av materialet presenterades det 

under respektive teman i resultatet. Detta för att det skulle vara tydligt och enkelt att förstå 

hur vi analyserat materialet. Vi har under intervjuerna, transkriberingen och analysen förhållit 
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oss kritiska till trovärdigheten i intervjupersonernas uttalanden, vilket även styrker 

pålitligheten i vår studie. 

5.5 Forskningsetiska principer  

Forskning är viktigt för samhällets utveckling. Det är dock lika viktigt att individer skyddas 

och inte blir utsatta för stötande behandling. Inför våra kvalitativa forskningsintervjuer och 

vår undersökning har vi därför följt de forskningsetiska principerna som definieras i fyra 

krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Den första principen är informationskravet som innebär att forskaren är skyldig att informera 

informanten om syftet med undersökningen, och vilken funktion informanten kommer att ha i 

projektet (Vetenskapsrådet, 2002). Forskarna ska intyga att deltagandet är frivilligt och att 

informanten har rätt att avbryta intervjun när som helst. De intervjuade lärarna accepterade 

förutsättningarna och godkände deltagande. Den andra principen är samtyckeskravet som 

innebär att informanten ska bekräfta sitt samtycke till deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi kontaktade lärare genom mail med information om studien, där vi mottagit ett skriftligt 

godkännande på medverkan. Vid intervjutillfället upplystes lärarna ytterligare en gång om 

vad deltagandet skulle komma att innebära, och därefter bekräftade lärarna återigen sin vilja 

att delta genom att skriva under en medgivarblankett (Bilaga 11.4). Den tredje principen är 

konfidentialitetskravet som innebär att uppgifterna som informanten lämnar ska behandlas 

konfidentiellt och inte kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). I uppsatsen kommer därför 

inga namn på personer, skolor eller områden att benämnas. Den sista principen är 

nyttjandekravet och innebär att det insamlade materialet endast kommer användas till 

studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Resultatet av materialinsamlingen är således det 

som kommer användas i uppsatsen. Konfidentialitetskravet och nyttjadekravet återgavs 

återigen muntligt vid intervjutillfället.   

6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av genomförda intervjuer. För att resultatet ska 

framgå tydligt kommer de att redovisas i de tematiska mönster som urskilts i 

materialinsamlingen. De tematiska mönster som kunde urskiljas är som tidigare nämnts 

Lärares syn på värdegrunden och Lärares arbetssätt med värdegrunden. Under dessa 
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mönster presenteras resultatet sedan i underrubrikerna Värdegrunden som ett verktyg, 

Personlig utveckling, Mångfald, Demokrati samt Planerad undervisning och Oplanerad 

undervisning. Vi anser att frågeställningen vad gäller hinder i värdegrundsarbetet innefattas i 

de övriga frågeställningarna och har med anledning av detta därför valt att inkludera denna 

del i framställningen av resultatet löpande. Vi har valt att presentera resultatet på detta sätt då 

vi tänker oss att värdegrundsarbetet sätter igång processer på individnivå, dvs. personlig 

utveckling, för att sedan landa i värden som är mer abstrakta, såsom mångfald och demokrati. 

Analys av materialinsamlingen sker löpande under resultatets framställning. 

6.1 Lärares syn på värdegrunden  

Samtliga lärare påtalade under intervjuerna att värdegrunden innefattas av de grundläggande 

värdena som lyfts i läroplanen. De grundläggande värdena som lärarna förde på tal i 

intervjuerna var framför allt alla människors lika värde och individens frihet och integritet, 

men även människolivets okränkbarhet och jämställdhet mellan kvinnor och män nämndes. 

Solidaritet med svaga och utsatta som är det sista grundläggande värdet gick enligt vår 

tolkning av lärarnas beskrivningar in under värdet alla människors lika värde. Vi kan i det 

insamlade materialet dessutom urskilja lärarnas olika sätt att se på värdegrunden. Samtliga 

lärare såg på värdegrunden som ett förhållningssätt där en demokratisk del och en 

humanistisk del innefattades. Detta är även något som Dahlkwist (2011) beskriver i sin 

uppfattning om värdegrunden och som fler av de forskare som tidigare presenterats i 

uppsatsen benämner. Löf (2011) beskriver exempelvis värdegrunden som ett demokratiskt 

förhållningssätt och ett förhållningssätt där individens hälsa sätts i fokus. Några av lärarna 

beskrev värdegrunden som ett verktyg och använde sig av just verktygsbegreppet. Andra 

berörde innehållet i värdegrunden genom att prata om elevers möjlighet att uttrycka sig fritt, 

respektera andras åsikter samt visa hänsyn mot varandra, utan att benämna det som ett 

verktyg. Enligt lärarnas beskrivningar menade de att elever inom det demokratiska 

förhållningssättet tillhandahålls kunskaper om normer och regler samt att de får en förståelse 

för vad som är rätt och fel. Medan elever inom det humanistiska perspektivet tillhandahålls 

en personlig utveckling där elevers självkänsla och trygghet istället är centrala. Ytterligare en 

aspekt som uppmärksammades av lärarna är värdegrunden ur ett mångkulturellt perspektiv. 

Samtliga lärare påtalade även i sina beskrivningar att värdegrundsarbetet främst efterfrågas i 

relation till konflikter. Under nedanstående rubriker av lärares syn på värdegrunden kommer 

således en presentation av resultatet att framställas och analyseras utifrån de teman som 
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lärarna tog upp. Vi kommer även att föra in egna tolkningar och fördjupningar där vi anser 

det vara nödvändigt. 

6.1.1 Värdegrunden som ett verktyg  

I samtliga intervjuer lyfts värdegrunden som ett verktyg. Vi tolkar lärarnas uttryck som att 

värdegrundsarbetet fungerar som en verktygslåda, innehållande olika verktyg. Verktygslådan 

ska i olika sociala situationer hjälpa elever att hitta det verktyg som bäst lämpar sig för 

situationen. På det här viset menar lärarna att elever ges hjälpmedel till hur de ska förhålla sig 

till olika situationer, oberoende av om det avser det demokratiska förhållningssättet eller 

elevens personliga utveckling. Elever kan i verktygslådan exempelvis tillhandahållas 

språkliga verktyg som i förlängningen kan leda till att elever utvecklar förmågan att sätta ord 

på sina känslor. Mer generellt kan vi säga att det språkliga verktyget kan ge utrymme för en 

gemensam reflektion kring vad konflikter kan medföra. Vissa av lärarna benämner 

värdegrunden som ett verktyg, andra talar om den på liknande sätt utan att använda 

begreppet. Vi tolkar det som att samtliga lärare ser och använder värdegrunden som ett 

verktyg trots att det inte används av alla, då vi kan urskilja likheter i lärarnas beskrivningar.  

 

Elsa är en av lärarna som uttryckligen använder begreppet verktyg. Vidare anser hon att 

arbetet med värdegrunden genererar verktyg som elever själva kan använda för att ta ansvar 

för sitt beteende, samt för att klara av att hantera eventuella konflikter. Hon menar att elever 

på det sättet blir medvetna om hur de ska gå tillväga i specifika situationer, vilket även Mona 

belyser genom att benämna verktygen som “sociala baskunskaper”. Mona uttrycker således 

inte begreppet verktyg, utan beskriver istället verktygen som sociala baskunskaper. Monas 

beskrivning av verktygen kan likställas med Halsteads (1996) definition av värdegrunden, då 

han påtalar att elever genom värdegrundsarbete utvecklar kunskaper i hur man kan tillämpa 

värden och normer i praktiken. Vi upplever att Elsa och Mona i sina beskrivningar av de 

olika benämningarna talar om samma sak. Med sociala baskunskaper tolkar vi att Mona 

menar att elever med dessa kunskaper kan ta ansvar för sina egna handlingar, vilket även 

skapar en medvetenhet om vad som förväntas av dem. Mona belyser att när elever är 

medvetna om vilka förväntningarna som ställs, utvecklas en inre trygghet hos eleven. Hon 

menar således att det är dessa tillvägagångssätt, dvs. hur lärare använder verktygen, som i sin 

tur genererar en trygg skolmiljö. Även Hattie (2012) tydliggör att höga, men lämpliga, 

förväntningar är väsentliga i uppbyggnaden av elevernas tro på sin förmåga att lyckas, vilket 

även förstärker Monas resonemang kring vad som gör elever trygga. Vidare ser Mona 
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verktygen som en del i den personliga utvecklingen då de sociala baskunskaperna utvecklar 

individen. Verktygen ska enligt vår uppfattning således hjälpa eleverna att undvika och 

bemästra onödiga konflikter, vilket i sin tur främjar det demokratiska förhållningssätt som 

eleverna förväntas tillskansa sig.  

 

Indirekt bekräftar även Lennart värdegrunden som ett verktyg genom tala om elevers 

efterfrågan av hjälp vid konfliktlösningar. Han menar att elever aktivt söker sig till lärare i 

konfliktsituationer för att tillhandahållas alternativa lösningar. Vidare menar han att elever 

vid senare konflikter kan använda dessa alternativa lösningar, dvs. verktygen, för att lösa 

konflikten på egen hand. I följande citat beskriver Lennart hur eleverna efterfrågar verktygen:  

 

Det är ju inte så att de säger att “vi vill prata om värdegrunden”, men jag menar har de 

problem eller att det är småtjafs och sånt där så vill de ju reda ut det.      (Lennart) 

 

Även Gina upplever att elever efterfrågar arbetet med värdegrunden. Dock ifrågasätter hon 

om efterfrågan beror på en saknad rutin eller ämnet i sig. Vi tolkar det som att det eventuellt 

är Ginas och Lennarts olika tillvägagångssätt som påverkar deras skilda upplevelser av 

efterfrågan. Gina arbetar med värdegrundslektioner regelbundet medan Lennart har en mer 

situationsbaserad undervisning. Vidare antyder även Elsa i följande citat att eleverna 

efterfrågar hjälp i framförallt konfliktsituationer: 

 

De (eleverna) efterfrågar det ju i sitt beteende när det blir konflikter därför att då vill de 

ju alltid ha hjälp att reda ut saker och de tycker ju också att det är skönt när det är lugnt 

och när det fungerar.                (Elsa) 

 

Likt Lennart talar även Simon indirekt om de verktyg elever tillhandahålls vid arbetet med 

värdegrunden. Han beskriver att elever vid konfliktsituationer uppsöker honom och 

efterfrågar hjälp att reda ut händelser. Vi tolkar det som att han i dessa situationer ger 

eleverna alternativa lösningar till att reda ut konflikter, vilket vi även sätter i relation till 

Monas beskrivning om tillhandahållandet av sociala baskunskaper. Simon beskriver således 

samma fenomen som de övriga lärarna men benämner inte de alternativa lösningarna som en 

förmedling av verktyg.  
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6.1.2 Personlig utveckling 

En annan syn på vad arbetet med värdegrunden resulterar i är, enligt lärarnas beskrivningar, 

en personlig utveckling. Den personliga utvecklingen kan, som vi tidigare redogjort för, även 

benämnas som den moraliska innebörden av värdegrunden enligt Colnerud m.fl. (2004), eller 

som “moral education” enligt Taylor (1994). Att elever utvecklas på ett personligt plan 

genom arbetet med värdegrunden är enligt Simon en självklarhet. Han anser att elever genom 

värdegrundsarbetet utvecklar ett medvetande om sitt eget beteende vilket han vidare menar 

genererar ett ansvarstagande hos eleverna. En tolkning vi gör är att han, likt Gina, vill betona 

betydelsen av värdegrundsarbetet för elevers inlärningprocess. En annan tolkning är att 

värdegrundsarbetet medvetande- och synliggör olika handlingar och situationer som annars 

kan tas för givet. Vi uppfattar lärarnas resonemang som att elever genom ett sådant arbete 

också kan sätta ord på vad som händer, både i form av individuella känslor men även inom 

gruppen. Gina som arbetar i en förskoleklass ansåg som tidigare nämnt att värdegrunden är 

grunden till all inlärning. Hon betonade den personliga utvecklingen som ett första steg i 

värdegrundsarbetet då alla elever har rätt att få känna att de duger innan ett större samarbete 

kan inledas eleverna emellan. Hon ansåg dessutom att värdegrunden leder till en bättre 

sammanhållning i elevgruppen och till ett ökat självförtroende hos den enskilda eleven. 

Enligt Hattie (2012) finns det många sätt att nå självförtroende, ett sätt är genom återkoppling 

från läraren. Ett annat är genom kamrater som delar liknande erfarenheter. Gina bekräftar de 

teorier som Hattie yttrar genom att i hennes beskrivning påtala att det inte är förrän en 

grundläggande självkänsla infinner sig hos elever, och gruppen växer sig samman, som det 

demokratiska arbetssättet kan införlivas i gruppen.  

 

Lennart påtalar även vikten av att vuxna är förebilder och att handlingar går före ord. 

Samtliga lärare tangerade detta, men Lennart underströk vikten av att barn gör som vuxna 

gör, inte som vuxna säger. Vuxna måste enligt Lennart visa hur man beter sig och denna 

attityd måste finnas på skolan för att elever ska förstå allvaret i värdegrundsarbetet. Även 

Zackari & Modigh (2002) talar om vuxna som förebilder då de poängterar vikten av att barn 

påverkas av vuxnas bemötande och värderingar. Författarna påtalar det faktum att vuxna 

aldrig teoretiskt kan lära ut ämnen såsom etik, värdegrund och moral, de måste förverkliga de 

grundläggande värdena i praktiken (Zackari & Modigh, 2002). Vi tolkar det som att Lennart i 

sin yrkesroll anser att hans handlingsmönster är avgörande för vad eleverna kommer att 

normalisera och är av stor vikt att framhålla då elevers beteende kommer att präglas av vilka 
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normer som finns på skolan. Orlenius (2010), liksom Colnerud (1995), talar om normer som 

grunden för våra handlingar. Vi tolkar det som att normer och värderingar kan uttryckas i 

handling på olika sätt, och att det är viktigt att vara medveten om sitt handlingsmönster, då 

det är genom dessa som exempelvis beteenden återskapas socialt. Själva beteendet har därför 

inte någon egentlig betydelse, utan har ett beteende blivit normaliserat kommer det föras 

vidare oavsett om beteendet är önskvärt eller inte. Vidare betonar lärarna hur viktigt det är att 

lärare själva agerar värdigt och med respekt. Således är Lennarts resonemang aktuellt då 

denna diskussion ständigt diskuteras i skolans värld. Vidare kopplar vi detta till den implicita 

delen av den dolda läroplanen då det är beteendet hos vuxna som Lennart påpekar är viktigt. 

Den implicita delen av den dolda läroplanen handlar om hur beteendemönster förs vidare, 

vilket vi anser vara precis det som Lennart understryker i detta resonemang.  

 

6.1.3 Mångfald  
Ytterligare ett sätt att se på värdegrunden är ur ett mångkulturellt perspektiv. Det här 

perspektivet går framförallt att utläsa ur de redogörelser som Lennart och Simon ger av sin 

syn på värdegrunden. Lennarts syn på värdegrunden präglas av värdet i människors olikheter. 

Han ifrågasätter samhällets placering av olika kulturella grupper och menar att en, som han 

själv uttrycker det, mångkulturell skola gynnar värdegrundsarbetet. Detta menar han är en 

politisk fråga men önskar att fler skolor skulle bestå av “brokiga skaror”, då skolan är en bra 

plats att lära känna nya människor. Lennart som arbetar på en mångkulturell skola och 

upplever att mycket av värdegrundsarbetet “kommer gratis”. Vi tolkar Lennarts uttryck 

“kommer gratis” som att lärarna på hans skola inte behöver påtala att det finns kulturella och 

sociala skillnader i samhället. Vidare menar han att elever istället upptäcker detta naturligt 

genom att vistas i den mångkulturella skolmiljön. Han påtalar att människor oavsett bakgrund 

är densamma och ska inte särskiljas, vilket han dock påpekar kan vara svårt att åskådliggöra i 

en allt för homogen skola.  

 

För här (på skolan) ser de (eleverna) liksom att det spelar ingen roll hur du ser ut, du 

är en schysst kompis ändå liksom.          (Lennart) 

 

Vi kan ur Lennarts uttalande se likheter med Lindell & Hartikainens (2011) uppfattning av att 

skolan ska ses som en unik mötesplats för människor från olika kulturer och sociala 

förhållanden. Lennarts synvinkel på vad värdegrunden är delas av Simon som även han lyfter 

olikheter som något positivt. Han anser sig endast kunna se goda effekter av mångfald och ser 
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inga hinder i att hans skola ofta beskrivs som att den ligger i ett, som han benämner, 

“problemområde”.  Simon beskriver att han drar nytta av elevers olika erfarenheter i sin 

undervisning då han anser att kunskap om olika kulturer leder till en öppen människosyn. 

Även Simon uttrycker att samhället blir bättre bestående av fler kulturer. Lahdenperä (2001) 

styrker lärarnas uppfattning genom att önska att skolan för en aktiv mångkulturell 

undervisning för att motverka fördomar, etnocentrism och rasism. Lahdenperä menar att 

elever måste få möjlighet att yttra sina kulturella behov för att en förståelse för behoven ska 

kunna infinnas. Brynolf m.fl. (2012) påtalar dock att om lärare ska kunna undervisa i vad det 

mångkulturella kräver, behöver lärarna en kompetenshöjning. Forskarna refererar till en 

tidigare forskning som visat att en kompetenshöjning leder till att lärare ser positivt på den 

påverkan mångfald utgör. Orlenius (2010) påpekar däremot att ingen utbildning kan 

tillgodose lärare med förmågan att handla på “rätt” sätt. Vi tolkar det som att både lärarna och 

Brynolf m.fl. (2012) menar att den mångkulturella skolan är av fördel då elever på ett 

naturligt sätt skapar sig en förståelse för andra människor. Vi uppfattar det även som att när 

väl det pluralistiska tänkande infinner sig kan gemensamma referenser upprättas. Med det 

menar vi att det inte är förrän elever har fått en grundläggande självkänsla och införskaffat 

sig en förståelse för varandra som gruppen växer samman och ett demokratiskt arbetssätt 

möjliggörs.  

6.1.4 Demokrati  

Något som samtliga lärare nämner i beskrivningen av deras syn kring vad värdegrunden 

innebär, och vad vi även tolkar som en grundbult inom skolans verksamhet, är det 

demokratiska förhållningssättet. Detta förhållningssätt har fler benämningar, ett som vi 

tidigare nämnt är Taylors benämning “citizenship education” (1994). Till skillnad från de 

övriga aspekterna av värdegrunden har vi uppmärksammat att när lärarna talar om den 

demokratiska aspekten ligger fokus på handlingar istället för på att elever ska ges specifika 

verktyg. Exempelvis påtalar Lennart som tidigare nämnts, vikten av hur vuxna bemöter 

varandra och att “barn gör som vuxna gör, inte som vuxna säger”. Även Gina menar att 

värdegrunden är grunden till allt lärande. Detta kan likställas med Lindells & Hartikainens 

(2001) tankar om att den gemensamma grunden som demokratibegreppet innebär är viktig att 

framhäva för att verksamheten ska fungera. Lärarna redogör i sina beskrivningar hur de på 

olika sätt bryter ner demokratibegreppet till en elevnära nivå. Elever ges exempelvis 

möjlighet att tala till punkt, argumentera för sina åsikter samt lyssna på vad andra har att 

säga. Elever får även lära sig att vänta på sin tur och behandla andra med respekt. Ett sätt att 
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förmedla det demokratiska förhållningssättet beskriver Gina då hon poängterar att en 

trevägsdemokrati behöver infinna sig mellan samtliga som verkar i och brukar skolan, genom 

följande:  

 

Alla duger och alla får säga vad man tycker och alla får vara med och alla blir 

behandlade på ett bra demokratiskt sätt. Både av vuxna och av barn, även gentemot 

vuxna. Att barnen lär sig att det även gäller mellan barn mot lärare.          (Gina) 
 

Vi tar fasta på att Gina genom detta uttalande understryker vikten av att det demokratiska 

förhållningssättet gäller mellan elev och lärare, likväl som det gäller mellan elev och elev 

samt lärare och lärare. Vi tolkar detta som att det på hennes skola finns en brist hos elever vad 

gäller respekt gentemot vuxna. Hon vill således tydliggöra för eleverna att respekten ska vara 

ömsesidig genom att använda sig av det demokratiska förhållningsättet i denna betydelse. Vi 

kopplar detta till vad Lindell & Hartikainen (2001) anser att det demokratiska 

förhållningssättet innebär. Lindell & Hartikainen menar att en del i det demokratiska 

förhållningssättet är att alla elever ska få möjlighet att komma till tals, och att elever ska lära 

sig att respektera andras åsikter. Detta samtycker även lärarna till, men understryker att en 

stor del i det demokratiska förhållningssättet är att olikheter eleverna emellan bör framhållas 

och att en respekt för olikheter behöver upprätthållas. När vi under intervjuerna frågar lärarna 

vad de anser att värdegrunden betyder för dem svarade samtliga att värdegrunden handlar om 

hur man beter sig mot varandra, vilket även samstämmer med Halsteads (1996) värdegrunds-

definition. Gina beskriver att de genom demokratiska arbetsmetoder arbetar med att visa 

respekt gentemot varandra:  

 

Vi är också noga med att om någon önskar någonting kanske på klassråd eller så, som 

någon annan inte tycker är bra får man inte kommentera negativt. Det får man inte göra 

om någonting, man får inte skratta ut varandra. Man får skratta med varandra men inte 

ut varandra, det pratar vi om.                      (Gina) 
 

När Eva talar om vad värdegrunden innebär för henne och hur den tar sig i uttryck på skolan 

påtalar hon att alla som befinner sig på skolan inte bara har en skyldighet mot sig själva att 

må bra. Man har även en skyldighet till att andra på skolan ska må bra. Även detta tolkar vi 

som en del i hur läraren förhåller sig demokratiskt gentemot eleverna. Det demokratiska 

förhållningssättet är således inte något som lärarna talar om med eleverna, utan vi tolkar 
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deras beskrivningar som att det är något de förmedlar outtalat genom sina handlingar. De 

förmedlar således demokratiska värderingar genom en implicit värdepedagogik, enligt vår 

uppfattning. När Lennart beskriver vad han anser att värdegrunden innebär för honom säger 

han att “man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv”. Det här tolkar vi som 

Lennarts sätt att förhålla sig demokratiskt gentemot alla inom skolans verksamhet. Han 

förhåller sig således även till de yrkesetiska principer som utformats som den gemensamma 

grund för vilka värderingar en lärare bör ha (Lärarförbundet, 2011). 

 

Gina, påtalar i sin skildring av värdegrundens demokratiska delar att:  

 

...det är ju ett krav som vi har på oss att alla elever ska känna inflytande och delaktighet 

i undervisningen.                                                                                                       (Gina)       (Gina) 

 

Vi tolkar det som att Gina grundar sitt yttrande kring kravet på elevers inflytande och 

delaktighet i styrdokumenten. Gina talar också om vilken betydelse värdegrundsarbetet har 

för elever och menar att skolan inte skulle kunna bedrivas utan den. Enligt henne är 

värdegrundsarbetet grunden för allt lärande. Hon poängterar dock att värdegrundsarbetet inte 

bara är grunden för att allt ska fungera i skolan, utan det är även en grund som förbereder 

eleverna för livet efter skolan. Detta kopplar vi till Skolverkets (2011) resonemang om att 

värdegrundsarbetet främst innebär att utveckla ett förhållningssätt som är förenat med de 

grundläggande demokratiska värderingar som finns i samhället. Detta bekräftar även Ginas 

tes om vad värdegrundbegreppets demokratiska del innebär. Ytterligare en koppling vi gör i 

relation till Ginas uttalande om att värdegrundsarbetet är grunden till allt, är kopplingen vi 

gör till Löfs (2011) resonemang kring idén om värdegrundsarbetet som livskunskap. Löf 

(2011) påtalar, som vi tidigare redovisat, att elever tillgodoses kunskaper om gemensamma 

värden på ett samhälleligt plan genom att de erbjuds reflektionsmöjligheter kring frågor som 

innefattas av värdegrunden. Vidare menar Löf även att elever genom värdegrundsarbetet kan 

utveckla en självkänsla som gör att elever ser sig själva, och handlar som individer med 

rättigheter. Ginas tes om att värdegrundsarbetet är grunden till allt lärande stärks således både 

av Löfs (2011) resonemang om att etablera gemensamma värden, och av Skolverket (2011), 

som menar att värdegrundsarbetet främst innebär att utveckla ett demokratiskt 

förhållningssätt som kan appliceras på samhället. Vidare understryker även Simon vikten av 

att göra elever införstådda i det demokratiska tillvägagångssättet redan i tidiga åldrar. Vi 

tolkar det som att de intervjuade lärarna anspelar på läroplanens formulering av att 
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“undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket, 2011, s. 8). Simons resonemang kan vidare kopplas 

samman med elevers personliga utveckling, vilket behandlats under rubriken 6.1.2. 

6.1.5 Sammanfattning av lärares syn på värdegrunden 

Vi kan av materialet urskilja att värdegrundsarbetet främst blir tydligt i konfliktsituationer, 

och att det är i dessa som verktygen framförallt efterfrågas hos eleverna. I dessa sociala 

situationer tillhandahåller lärarna elever med språkliga verktyg och alternativa handlingar. 

Samtliga lärare har under intervjuerna uttryckt att det finns en efterfrågan av 

värdegrundsarbetet hos elever, varpå en lärare ifrågasätter om det är rutin eleverna saknar 

eller om det är just värdegrundsarbetet de efterlyser. En annan tolkning av den efterfrågan 

som upplevs av lärarna kan grundas i elevers strävan efter lugn och ro i skolmiljön. Vad som 

är den egentliga grunden till efterfrågan av värdegrundsarbetet är av materialet svårt att 

urskilja; vi tolkar det dock som att elever i grund och botten vill känna trygghet. En annan 

syn på värdegrunden som lärarna uttryckt är att elever genom värdegrundsarbete utvecklas på 

ett personligt plan. Den personliga utvecklingen sker enligt lärarna genom att elever i arbetet 

med värdegrunden blir medvetna om sitt eget beteende. De utvecklar en grundläggande 

självkänsla genom att få ta ansvar, argumentera för sina åsikter samt träna på att sätta ord på 

sina känslor. En annan aspekt av denna syn är att vuxna i skolans verksamhet måste agera 

som förebilder för att elever ska erhålla de normer som finns på skolan. Det är således inte 

förrän den grundläggande självkänslan infinner sig hos varje enskild elev som det 

demokratiska arbetssättet kan införlivas i gruppen. Ytterligare ett perspektiv på värdegrunden 

är den mångkulturella aspekten som lärarna yttrar. Lärarna som arbetar på mångkulturella 

skolor anser att mångfalden har en positiv inverkan på arbetet med värdegrunden. De påtalar 

att skolan är en unik mötesplats där elever med olika bakgrund träffas och att det i 

elevgruppen på så vis redan finns en naturlig acceptans för olikheter. En av lärarna 

framställer mångkulturella skolor som fördelaktiga jämfört med homogena skolor då mycket 

av värdegrundsarbetet “kommer gratis”. Samtliga lärare har i intervjuerna även påtalat det 

demokratiska förhållningssättet i arbetet med värdegrunden och att detta främst förmedlas 

genom handlingar. Lärarna påpekar vikten av att lärare måste vara medvetna om sitt eget 

beteende då elever tenderar att ta efter vuxnas handlande. Genom att vuxna behandlar 

varandra med respekt, införlivas respekten även hos elever. Det är inte förrän respekten är 

införlivad hos elever som den tenderar att bli ömsesidig. Vidare menar lärarna att det 



32 

demokratiska förhållningssättet, som outtalat förmedlas till eleverna, är en förutsättning för 

att verksamheten ska fungera och är på så vis grunden till allt lärande. 

6.2 Lärares arbetssätt med värdegrunden 

Något som samtliga lärare betonar är att värdegrundsarbetet yttrar sig på två olika sätt i 

praktiken. Det här är ingenting lärarna benämner i ord men det är tydligt för oss i analysen av 

resultatet att två separata strategier i skolans verksamhet förekommer. Dels finns den 

planerade undervisningen, eller den explicita undervisningen som Halstead (1996) och 

Colnerud (1995) benämner den. Denna undervisning beskrivs främst bestå av regelbundna 

lektioner eller temaarbeten. Den explicita undervisningen kommer framförallt från den 

gemensamma policy som skolans ledning har utformat, dvs. den likabehandlingsplan som 

skolan enligt Skollag måste upprätta. Sedan finns den situationsbaserade undervisningen som 

till stor del är oplanerat arbete. Denna undervisningsform kan även benämnas som implicit 

(Halstead, 1996; Colnerud 1995). Den implicita undervisningen med värdegrunden sker 

enligt samtliga lärare dagligen och baseras på vad som händer under skoldagen i exempelvis 

kapprummet, på rasten eller mellan lektionsbyten.  

6.2.1 Planerad undervisning 

På varje enskild skola har samtliga informanter berättat om ett gemensamt värdegrundsarbete. 

Samtliga lärare talar om ett dokument som det gemensamma värdegrundsarbetet har grundats 

från. Dokumentet som lärarna hänvisar till tolkar vi som den likabehandlingsplan varje skola 

är ålagd att upprätta enligt svensk skollag. Utfallet av dessa dokument skiljer sig åt men syftet 

är detsamma då det handlar om att finna en gemenskap på skolan. I denna uppsats har vi inte 

undersökt skolornas likabehandlingsplaner i sig, utan vi utgår enbart från lärarnas syn på 

likabehandlingsplanerna och hur de beskriver sin undervisning utifrån dessa.  

 

 

Gina berättar om ett årskursövergripande arbete med värdegrunden där skolan har en 

gemensam värdegrundssol. Denna sol består av olika meningar som behandlar värdegrunden, 

där ett exempel kan vara:  

 

Du har rätt att få vistas i en trivsam skolmiljö. Du är då också skyldig att hålla rent 

och snyggt omkring dig och vara rädd om egna, andras och skolans ägodelar.   (Gina) 
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Vidare samtalas det om meningarna i värdegrundssolen i klasserna, och utifrån dessa har 

även varje klass skapat sin egen kompissol bestående av klassens egna regler. Det här tolkar 

vi, utifrån Ginas beskrivning, som en del i ett demokratiskt arbetssätt där eleverna ges 

möjlighet att påverka sin klassrumsmiljö utifrån skolans tidigare framskrivna riktlinjer i 

värdegrundssolen. Vidare kan det här exemplet ses som en skoldemokrati där eleverna tror att 

de får vara med och bestämma, när det i grund och botten är läraren som styr alternativen 

(Colnerud m.fl., 2004). Gina berättar dessutom om värdegrundslektioner som hålls en gång i 

veckan där diskussioner och sagor är återkommande undervisningsformer. Hon framhåller 

diskussionsituationerna som viktiga då det är i dessa som elever får chansen att uttrycka sig. 

Gina nämner att en elev i en sådan situation beskrivit värdegrunden som “hur man är mot 

varandra och hur det känns i hjärtat”. Vi kan ur elevens citat ana att värdegrunden har gett 

någon typ av betydelse och förståelse för eleven. Denna förståelse antar vi även har fått sin 

grund ur ett kontinuerligt arbete med värdegrunden. Dock är detta inget vi vet något om då 

undersökningen fokuserar på lärares syn av värdegrundsarbetet och berör inte elevers 

perspektiv.  

 

Elsa berättar om ett gemensamt arbete med värdegrunden som utgår från värdegrundsord. 

Begynnelsebokstäverna i värdegrundsorden utgör tillsammans ordet harmoni, vilka är: 

Hänsyn, Ansvar, Respekt, Motivation, Omsorg, Nyfikenhet och Initiativtagande. Utifrån 

dessa gemensamma ord planerar Elsa sin egen värdegrundsundervisning som hon valt att 

integrera i undervisningsämnena. Hon berättar att orden ofta tas in i lektionens slutskede 

genom att eleverna exempelvis får reflektera över hur de visat respekt eller hänsyn mot sina 

klasskamrater under lektionens gång. Elsa beskriver också att hon regelbundet arbetar 

tematiskt med ett ord i taget där ordet står i fokus under förslagsvis en veckas tid. Vidare 

beskriver hon hur hon tillsammans med eleverna skriver texter om varje enskilt 

värdegrundsord. Texterna kan sedan användas som underlag i undervisningen när eleverna 

exempelvis tränar läsförståelse. Elsa framhåller det faktum att hon genom detta arbetssätt 

inkluderar eleverna i sitt eget lärande, vilket vi ser som en form av ett demokratiskt arbetssätt. 

Elsa har således utvecklat ett demokratiskt förhållningssätt och vi tolkar det som att hon på 

det här sätter ger eleverna möjligheten att ta ansvar för sitt handlande.  

 

När Elsa talar om den explicita värdegrundsundervisningen på skolan nämner hon ett hinder 

som uppkommer inom kollegiet när den gemensamma planen individuellt ska tolkas av varje 

enskild lärare. Hon menar att lärarnas olika uppfattningar om ords betydelse kan skilja sig.  
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Den skilda uppfattningen kring ett ord kan leda till att lärare på samma skola hanterar 

situationer olika då de inte pratat ihop sig om vad den gemensamma planen ska innebära. 

Skolverket (2000) bekräftar denna problematik genom att säga att behovet av reflektion kring 

olika uppfattningar och tolkningar bland lärare är stort. Skolverket (2000) menar att det krävs 

att lärare avsätter tid för att gemensamt medvetandegöra olika synsätt, och att lärare genom 

samtal utvecklar ett gemensamt förhållningssätt. Ett exempel på en gemensam utgångspunkt 

och som lärare ska utgå från är enligt vår tidigare presenterade forskning de yrkesetiska 

principerna som lärarnas fackförbund har framtagit (Lärarförbundet, 2011). Vidare påpekar 

Dahlkwist (2006) att det finns en svårighet med att få till en omfattande och tydlig, 

gemensam värdegrund i dagens samhälle då så många kulturer, religioner och 

samhällsgrupper lever tillsammans. Dahlkwist menar att det är mer möjligt att ett begränsat 

mål skulle göra värdegrundsarbetet mer hanterbart. Vidare påtalar Elsa att om elever 

instrueras eller tillrättavisas på olika sätt kan förvirring uppstå, vilket i sin tur kan leda till 

konflikter både mellan elever och lärare. Det här kan kopplas till den yrkesetik Orlenius 

(2010) beskriver då han talar om lärares enskilda uppfattning av vad som är rätt och fel i 

relation till yrket. Vidare menar Hattie (2012) att oenighet kan uppstå vid utmaningar då olika 

begreppsdefinitioner står i konflikt med varandra. Vi tolkar detta som att den 

likabehandlingsplan, som vi antar att Elsa syftar på, brister i dess utformning i det syftet att 

vara ett hjälpande dokument. Lärarna blir i dessa situationer tvingade att själva göra 

tolkningar av materialet, vilket både kan vara tidskrävande och ge olika utfall. Vi tolkar Elsas 

uppfattning om detta som ett problem. Vidare är Elsa inte ensam i detta resonemang utan 

även Gina har påtalat en problematik som uppstår i kollegiet när gemensamma riktlinjer för 

värdegrundsarbetet ska planeras och tolkas. Vad vi kan utläsa av dessa uttalanden är att lärare 

på skolor förhåller sig till sin egen verklighet i tolkningen av begreppen som uttrycks i de 

gemensamt utformade dokumenten. Detta är enligt oss således en naturlig handling då lärare 

sätts i en situation där de själva blir ansvariga för att tolka riktlinjerna i skolans 

likabehandlingsplan, då lärare inte ges möjlighet att diskutera dessa i kollegiet i den 

utsträckningen de skulle behöva. Tiden verkar således vara ett påtagligt problem då det är den 

som i grund och botten inte räcker till.  

 

Även Mona talar om ett arbete kring särskilda värdegrundsord som utformats gemensamt på 

skolan. Kopplat till värdegrunden nämner hon ett boktema om Bästa vänner som parallellt 

med värdegrunden diskuteras och reflekteras. Liknande tematiska arbeten kring värdegrunden 

återges av samtliga lärare, dock skiljer sig arbetssätten i längd och utformning. Lennart och 
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Simon som båda arbetar på mångkulturella skolor talar om kulturteman som kopplats ihop 

med värdegrunden. Båda nämner de gemensamma dokument som finns på skolan, men till 

skillnad från de andra lärarnas gemensamma planer, nämns endast dessa dokument hastigt i 

intervjuerna. Lennart belyser istället vikten av att fånga de möjligheter som elever skapar 

dagligen, och menar att man som lärare måste nyttja dessa tillfällen till att prata om de olika 

delarna i värdegrunden. När Lennart talar om de dagliga företeelserna som lärare behöver ta 

till vara på, tolkar vi det som att han ser detta som en naturlig del i hans yrkesutövning. Vi 

tolkar Lennarts framställning av de dagliga diskussionerna som självklara, vilket gör att vi 

drar en parallell till den dolda läroplanen och till den implicita värdepedagogiken som 

automatiskt innefattas i denna. Den dolda läroplanen är enligt Broady m.fl. (2007) det 

styrdokument som inte finns och där fostran ingår. Broady m.fl. menar vidare att fostran inte 

är en valmöjlighet, utan en förutsättning för att kunskapsförmedling ska vara genomförbar. Vi 

antar att det är just fostran som Lennart åsyftar i sina beskrivningar av när han tillrättavisar 

elever i vardagliga situationer. Vidare uppfattar vi det som att Lennart genom dessa 

tillvägagångsätt fostrar eleverna i enlighet med Broady m.fl. (2007), för att på så vis 

tillhandahålla elever de verktyg som krävs för att de i en liknande situation ska veta hur de 

bör handla. Detta bekräftar enligt vår uppfattning även de övriga lärarnas sätt att se på 

värdegrunden som ett verktyg.  

 

6.2.2 Oplanerad undervisning 

Att arbeta med värdegrunden genom samtal är något som är genomgående och dominerande i 

samtliga intervjuer. Samtliga intervjuade lärare menar att förmedlingen av värdegrunden 

främst sker genom samtal med och mellan elever då de menar att samtalet som metod öppnar 

upp den demokratiska aspekten av värdegrundsarbetet. Simon påtalar att samtal även ger 

elever möjligheten att få uttrycka sig, lyssna på andra samt ha inflytande angående det som 

sker kring eleverna dagligen. Zackari & Modigh (2002, s. 27) styrker Simons resonemang 

genom att understryka samtalet som “skolans viktigaste demokratiska redskap”. Vidare talar 

författarna om att ett demokratiskt samtal inte bara innefattar rätten att tala och bli hörd. 

Konsten ligger i att lära sig lyssna och vara öppen för andras åsikter då man därigenom kan 

komma att låta sig påverkas av den man samtalar med. Författarna fortsätter motiveringen 

kring arbetsmetoden genom att belysa det faktum att om man inte kan lyssna på andra finns 

inte heller någon grund för samtalet. Simon har i sin klass använt en “talpinne” som verktyg 

till att lära eleverna lyssna på och respektera varandra. Endast den personen som håller i 
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talpinnen får tala och behöver då inte oroas över att bli avbruten eller störd. Han upplever att 

eleverna själva uppskattar talpinnen och att verktyget efterfrågas vid tillfällen som 

exempelvis klassråd. Vi tolkar detta som att eleverna själva indirekt inkluderar värdegrunden 

i undervisningen genom att efterfråga ett verktyg som således hjälper dem att visa respekt 

gentemot varandra. 

 

Zackari & Modigh (2002) benämner att goda relationer mellan elever och lärare är en 

förutsättning för lyckade samtal. Goda relationer mellan elever och lärare stimulerar även 

lärandet enligt författarna. Även Hattie (2012) påtalar vikten av goda relationer och menar att 

om eleven känner uppskattning från läraren upplever elever ett klimat där misstag är 

godtagbara. Vidare menar Hattie att det är genom misstag som lärande sker och påtalar vikten 

av att detta bör förmedlas till eleverna. Det här är något som Lennart, enligt vår uppfattning, 

uppmärksammar då han påtalar vikten av att berömma och bekräfta elever för att skapa goda 

relationer. Han menar att alla barn vill få uppskattning och tror att man genom beröm av goda 

handlingar eliminerar negativa handlingar. 

 

Om man bekräftar barnen skapar man goda relationer sinsemellan, det tror jag leder 

till att man visa respekt mot varandra.      (Lennart) 

 

Skolverket (2000) bekräftar både Zackaris & Modighs (2002), och Lennarts teorier kring 

goda relationer genom att tydliggöra att det är genom goda relationer som samtalen tar sin 

grund. Vi knyter an till det faktum att goda sociala relationer på det här viset kan motverka 

kränkande behandling och är således en viktig del i den oplanerade undervisningen.  

 

Den spontana undervisningen beskrivs enligt Halstead (1996) som den implicita 

värdepedagogiken, som sker outtalat. Enligt samtliga lärare är den spontana undervisningen 

av värdegrunden den största delen, och tar ofta upp mycket tid som egentligen är avsatt till de 

övriga ämnena. Gina beskriver att den implicita värdegrundspedagogiken ofta sker i relation 

till konflikter. Hon poängterar att “konflikthantering är en färskvara”, vilket vi tolkar som att 

konfliktlösningar inte kan vänta och att den spontana värdegrundsundervisningen då vidtas. 

Gina påtalar att man som lärare i direkt anslutning till en konfliktsituation måste avsätta tid 

till händelsen. Hon påpekar dock att detta ofta är på bekostnad av den övriga undervisningen 

som redan är under tidspress. Tidsbristen är vad vi kan tyda ur samtliga intervjuer det största 

hindret i arbetet med värdegrunden. Tiden lärarna har att tillgå i sin undervisning domineras 
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av de övriga uppgifter de är ålagda att göra. Det är enligt oss egentligen inte konstigt att 

lärare prioriterar skolämnena med tanke på att dessa har kursplaner och kunskapskrav som 

eleverna förväntas uppnå. Däremot är de “sociala baskunskaperna”, som Mona tidigare 

påtalat, en förutsättning för att en kunskapsförmedling ska kunna ske, vilket gör att lärare 

ändå tvingas arbeta med värdegrundsfrågor trots att det inte finns några målformuleringar. 

Vidare uppfattar vi det som att samtliga lärare upplever det som ett problem att 

värdegrundsarbetet tenderar att prioriteras bort då, vilket vi således tolkar som en konsekvens 

av att lärare inte ges tid till att planera sin värdegrundsundervisning. Att elever inte bedöms 

eller prövas i sin värdegrundskunskap är enligt Dahlkwist (2011) befogat då 

värdegrundsarbetet får bäst effekt när den genomsyrar hela verksamheten.  

 

I samtliga intervjuer kan vi urskilja ett stort tolkningsutrymme när det gäller hur 

undervisningen av värdegrunden ska bedrivas samt dess innehåll. Vad som är tydligt ur 

intervjuerna som genomförts är att trots skolors gemensamma värdegrundssyn tar den sig, 

enligt vår tolkning av lärarnas beskrivningar, i uttryck på olika sätt i undervisningen. Vi antar 

att detta beror på lärarnas skilda erfarenheter men ställer oss ändå frågande till vad 

tolkningsutrymmet kan leda till. Å ena sidan kan tolkningsutrymmet leda till en positiv 

variation gällande hur arbetet kan yttra sig i klassrummet rent konkret. Å andra sidan kan 

tolkningsutrymmet göra att elever får olika uppfattningar om vad vissa ord eller handlingar 

innebär. Lärares olika sätt att bemöta de olika delarna inom värdegrunden kan enligt oss leda 

till negativa konsekvenser. Ett exempel på en sådan konsekvens är att elever riskerar att få 

skilda uppfattningar om vilka de grundläggande värderingarna är, detta trots att skolan har 

gemensamma dokument att utgå från. I relation till den tidigare forskning som presenterats i 

tidigare avsnitt, återfinner Thornberg (2006) denna problematik när han undersökt 

observationer av lärare. Vidare menar Colnerud (2001) att lärare hämtar inspiration till sin 

värdegrundsundervisning utifrån egna erfarenheter. Som vi tidigare påtalat kan bristen på 

inspiration gällande utformningen av värdegrundsarbetet bero på att läroplanstexterna inte ger 

några tydliga direktiv. Vidare menar Colnerud (2001) att lärare istället i efterhand försöker 

styrka sina redan utförda undervisningsmoment i styrdokumenten. Vi kan se kopplingar 

mellan avsaknaden av direktiv och tillvägagångssättet i intervjuerna, då exempelvis Mona 

uttrycker en osäkerhet kring vad som egentligen står i styrdokumenten då vi frågar om dessa 

hjälper henne i planeringen av värdegrundsarbetet.  
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Nu måste jag erkänna att jag… Eller jo men det gör den ju, absolut. Sen är man väl… 

ah… jo, men den finns ju också alltid med när vi gör så ja, absolut det gör den. 

                (Mona) 
 

Även Lennart uttrycker en tveksamhet kring hur styrdokumenten hjälper honom i hans 

planering av värdegrundsarbetet:  

 

Om jag ska vara ärlig, så är det ju lite flummigt alltså. Det är väldigt svårt att… Jag 

tycker fortfarande att det är i praktiken här och nu som du gör värdegrundsarbetet, det 

är ingenting man kan… Det är klart man kan läsa… Du måste kunna…. Ja... Ja, jag 

har väldigt svårt att liksom undervisa teoretiskt i värdegrund, jag tror det är svårt 

alltså. Det tror jag…                   (Lennart)  

 

Vidare talar Elsa hur hon anser att styrdokumenten är kopplade till värdegrunden på följande 

sätt:  

Mmm, ja det här tycker jag ju... mest att detta hamnar på SO-biten så att säga för där 

är det ju ganska mycket om just normer och regler, demokrati i världen. För det här 

(värdegrunden) tycker jag ju då att man kopplar till demokrati väldigt mycket.           

                       (Elsa)  

 

Av ovanstående citat kan vi urskilja en viss osäkerhet kring vad som egentligen uttrycks i 

läroplanen. Mona och Lennart uttrycker en bristande bekantskap med styrdokumenten. Vi 

tolkar denna osäkerhet som en efterfrågan av tydligare riktlinjer, alternativt ett större 

engagemang på varje enskild skola mellan personalen. Med engagemang på skolan menar vi 

att om värdegrunden inte ska vara ett enskilt ämne, såsom den tidigare forskningen visar, 

behöver hela verksamheten samarbeta vad gäller den gemensamma utgångspunkten. 

Personalen på skolan behöver således vara införstådda med och överens om hur de ska arbeta 

med den. Elsa däremot som tydligt har integrerat värdegrunden i främst de 

samhällsvetenskapliga ämnena visar på en större medvetenhet kring vad styrdokumenten 

säger. Enligt våra tolkningar kan vi se en skillnad mellan lärarnas arbetssätt och hur de 

kopplar arbetet till läroplanen. Elsa som arbetar med värdegrunden ämnesintegrerat har en 

tydlig uppfattning om vad styrdokumenten säger. Mona och Lennart vill snarare utgå från 

dagliga situationer i sitt arbete och anknyter eventuellt inte heller därför till läroplanen i 

samma utsträckning, enligt vår uppfattning. 



39 

6.2.3 Sammanfattning av lärares arbetssätt med värdegrunden  

Ur det insamlade materialet kan vi urskilja två olika arbetssätt med värdegrunden, den 

planerade eller explicita undervisningen, samt den oplanerade eller implicita undervisningen 

(Halstead, 1996). Den explicita undervisningen har visat sig i lärarnas beskrivningar i form 

av regelbundna värdegrundslektioner och temaveckor. Till den explicita 

värdegrundspedagogiken tillhör även skolornas gemensamma riktlinjer, dvs. 

likabehandlingsplanerna som varje skola är ålagd att upprätta enligt skollagen. Vidare 

bekräftar Broady m.fl. (2007) det explicita förhållningssättet som en del av den dolda 

läroplanen. Det faktum att det är en del av den dolda läroplanen anar vi kan vara en anledning 

till att lärarna själva inte uttrycker sitt explicita förhållningssätt. Det faller sig snarare 

naturligt för lärarna att uttrycka sig på detta sätt trots att det inte finns några tydliga riktlinjer 

kring detta. Vidare sker den implicita undervisningen spontant i skolans verksamhet och kan 

även den kopplas till den dolda läroplanen. Denna undervisning sker ofta i relation till 

konfliktsituationer då elever indirekt efterfrågar verktyg för att kunna hantera situationen. 

Samtalet som undervisningsmetod är i den implicita undervisningen central då det är genom 

kommunikation som alternativa lösningar kan yttras. Eventuella hinder som lärarna påtalar i 

både den planerade och den oplanerade undervisningen är framför allt tiden. 

Värdegrundsarbetet är tidskrävande och har visat sig utföras på bekostnad på den övriga 

undervisningen, trots att den enligt Skolverket (2011) ska genomsyra hela verksamheten.   

7. Diskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka begreppet värdegrund i relation till hur lärare 

definierar begreppet samt hur lärare beskriver sitt arbete med värdegrunden. Som de blivande 

lärare vi är ville vi utveckla våra kunskaper i ämnet och få en förståelse för hur det fungerar i 

praktiken. Efter genomförda intervjuer och genomförd analys har vi kommit fram till ett 

resultat som genererat svar på våra frågeställningar. I detta kapitel kommer resultatet av 

studien att diskuteras utifrån de frågeställningar studien grundar sig på. Vi anser att 

frågeställningen vad gäller hinder i värdegrundsarbetet innefattas i de övriga 

frågeställningarna. Med anledning av detta har vi därför valt att inkludera denna del i 

diskussionerna av de andra två frågeställningar som utgjort studien. Vi vill återigen poängtera 

att resultaten från undersökningen inte kan generaliseras då materialet endast avser ett fåtal 

intervjuer. Resultatet visar, utifrån våra tolkningar, på likheter och skillnader i hur lärare ser 
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på, och framställer arbetet med värdegrunden baserat på fem skolor i Mellansverige. 

 

I vår första frågeställning undersöktes vilken syn lärare har på värdegrunden. Vår studie visar 

att samtliga lärare har en positiv inställning till värdegrundsarbetet, och ser arbetet som en 

självklar del i skolans verksamhet. Engagemanget kring värdegrunden syns i samtliga lärares 

kropps- och ansiktsuttryck när de talar om värdegrundsfrågor. Samtliga lärare har betonat 

vikten av den demokratiska aspekten av värdegrunden, då de påtalar alla människors lika 

värde. Det här finner vi är av vikt då alla människors lika värde är ett av de grundläggande 

värdena som föreskrivs i läroplanen (Skolverket, 2011) och som lärare måste förhålla sig till i 

enlighet med skollagen. Vidare var det i analysen av materialet tydligt att en stor del av 

värdegrundsarbetet även syftar åt att stärka elevers personliga utveckling. Detta genom att 

elever får ta eget ansvar, utforma en ömsesidig respekt gentemot varandra samt få känna 

delaktighet i skolans verksamhet. Det är således tydligt för oss att lärarna brinner för 

värdegrundsfrågor i analysen av materialet, vilket vi även anser är betydelsefullt eftersom 

ämnet ständigt är aktuellt i form av att dagens samhälle präglas av människors 

meningsskiljaktigheter. Dock finns det som förväntat en del begränsningar som hämmar 

arbetet. Lärarna var eniga om att skolan aktivt måste värna om de grundläggande värderingar 

som undervisningen ska bygga på enligt läroplanen, vilket vi även finner är viktigt då dagens 

samhällsklimat kräver en öppen dialog kring värdegrundsfrågor. Lärarna var även överens 

om att alla vuxna i skolans verksamhet måste agera som förebilder, vilket även intygas av 

Colnerud m.fl. (2004) då hon konstaterar att det är lärarens sätt att handla, bemöta och vara 

mot eleverna som avgör trovärdigheten i budskapen. Vi tolkar lärarnas beskrivningar som att 

de är medvetna om sin egen roll som förebild. Detta påpekas av Gren & Nordin (2007) som 

viktigt då lärare själva bör inse hur betydelsefullt värdegrundsarbetet är eftersom arbetet med 

dessa frågor måste genomsyra hela verksamheten. Resultatet av undersökningen 

överensstämmer med tidigare forskning (Dahlkwist, 2011) som menar att arbetet med 

värdegrunden är ett övergripande område och en del i den övriga verksamheten. Arbetet med 

dessa frågor kan således inte särskiljas. Enligt vår uppfattning krävs det dock att lärare 

engagerar varandra och att ett samarbete kollegor emellan drivs till en ny nivå. Med det 

menar vi att det demokratiska uppdraget måste ha en regelbundenhet och att lärarna fokuserar 

på verkliga händelser istället för att fastna i teorin. “Arbetet med värdegrundsfrågorna får inte 

stanna vid retorik” enligt Zackari & Modigh (2002) som därmed bekräftar våra tankar. Vidare 

menar vi att de hinder som en del lärare nämner i intervjuerna gällande brister i 

begreppsuppfattningar, är ett problem. Detta problem behöver dock inte vara särskilt svåra att 
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kringgå om kommunikationen inom verksamheterna förbättras. Vem som bär ansvaret till att 

föra denna dialog ställer vi oss dock frågande till då det är flera aktörer som är delaktiga i 

problematiken. 

 

Att se på värdegrunden som ett verktyg upptäckte vi under analysen var ett återkommande 

inslag i samtliga intervjuer. Det vi kan utläsa av lärarnas syn på värdegrunden som ett verktyg 

är att ett utrymme för diskussion möjliggörs. Genom dessa diskussioner genererar 

värdegrundsarbetet således språkliga verktyg som gör att elever tillhandahålls ett språk för att 

exempelvis kunna sätta ord på sina känslor. Vi tror att när elever besitter en kunskap att 

kunna formulera sig språkligt sker en personlig utveckling hos individen som i sin tur 

stimuleras till att bli en demokratisk medborgare. Majoriteten av lärarna använde uttryckligen 

verktygsbegreppet som ett sätt att beskriva värdegrunden, medan de övriga beskrev sitt 

tillvägagångssätt som ett verktyg utan att benämna det som ett sådant. Vi anser att om man 

som lärare ser på värdegrunden som ett verktyg kan man använda värdegrundsarbetet som ett 

hjälpmedel i sitt yrkesutövande istället för att se det som ett arbetsmoment du är ålagd att 

göra. Vidare tror vi att om man som lärare förstår hur värdegrunden kan användas som ett 

hjälpmedel kan attityden hos de lärare som tidigare upplevt det som en svårighet att få in 

värdegrunden i sin undervisning förändras. Lärarna som ser på värdegrunden genom dessa 

glasögon, ger enligt oss elever en bra förutsättningar för att klara av olika situationer i livet. 

Läraren har på detta sätt även tagit hänsyn till det demokratiska uppdrag denne är ålagd att 

göra enligt läroplanen, samt beaktat skollagen. 

 

I undersökningen har vi, som tidigare nämnt i analysen, uppmärksammat att framförallt två 

lärare belyst att kulturella olikheter är en tillgång i arbetet med värdegrunden. Det här är ett 

perspektiv som inte är fokus för uppsatsen, men som vi ändå vill lyfta då vi analysen ansåg 

det vara av vikt. Vi anser att den mångkulturella aspekten är bland den viktigaste delen i 

värdegrunden då ämnet ständigt är aktuellt. Perspektivet diskuteras således av samtliga 

intervjuade lärare, men på grund av utrymmesbrist är vår diskussion kring ämnet dessvärre 

begränsad. Den mångkulturella aspekten inspirerar oss istället till fortsatt vidare forskning 

kring ämnet. 

 

I studien berättar de lärare som arbetar på mångkulturella skolor att mycket av deras 

värdegrundsarbete “kommer gratis”. Ena läraren menar att han som lärare på en 

mångkulturell skola upplever att elever inte reflekterar över lik- eller olikheter utan nämner 
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att “de (eleverna) ser varandra som en schysst kompis ändå”. Läraren som under intervjun 

haft en positiv inställning till den mångkulturella skolan nämner dock en problematik inom 

arbetsområdet. Han upplever nämligen att föräldrar från olika kulturer tenderar att ha skilda 

åsikter kring hur man i skolan samtalar kring likheter och skillnader. Han exemplifierar ett 

kulturtema där syftet var att belysa likheter och att skillnader är något gemensamt och 

positivt. En del föräldrar blev besvärade av att skolan aktivt upplyste skillnader mellan länder 

och ansåg att man endast skulle belysa likheter. Läraren vänder på problemet och påtalar att 

det är upp till var och en hur man väljer att tolka olika företeelser, vilket även stärker hans 

positiva sätt att se på saker. Vi tolkar det som att det ändå finns svårigheter kring 

värdegrundsfrågorna i den mångkulturella skolan, men att de positiva effekterna är 

övervägande. Vi uppfattar det även som att lärares argument för enskilda handlingar är 

avgörande för hur utomstående kan komma att reagera. Vidare anser vi att man som lärare av 

denna anledning behöver kunna styrka syftet med den undervisning man bedriver för att 

skapa förståelse hos den som ifrågasätter. Vi menar även i likhet med lärarna att alla elever 

bör få kunskap om olikheter och oliktänkande då en ökad kunskap leder till en större 

förståelse, vilket i förlängningen skulle leda till en större förståelse även i samhället. För att 

kunna åstadkomma att en förståelse för olikheter och för att en ökad tolerans ska införlivas 

kan en kompetenshöjning hos lärare om den mångkulturella skolan behöva vidtas (Brynolf 

m.fl., 2012). Frågan vi ställer oss är således om lärarnas kompetens i dagsläget är tillräcklig 

eller om även de behöver utveckla sin kunskap. Det här är ingenting som vår studie 

undersöker men tanken uppkommer ändå eftersom vi anser att även lärarnas kompetens i 

ämnet bör ifrågasättas då lärare ska ses som förebilder.  

 

Ytterligare en aspekt som vidrör svårigheter med värdegrundsarbetet kan vara att en del 

lärare arbetar mer aktivt med värdegrunden för att de tycker att det är viktigt, och åsidosätter 

därmed andra uppgifter med hänsyn till detta. Medan andra lärare upplever 

värdegrundsarbetet som tidskrävande och orkar därför inte utveckla ett kontinuerligt arbete 

kring dessa frågor. Det finns som bekant inga kunskapskrav eller mål knutna till 

värdegrundsarbetet och därmed inte heller några incitament till att införliva arbetet mer i 

undervisningen. Att lärare ändå arbetar med värdegrundsfrågor tyder, enligt vår uppfattning, 

på att lärare ändå vill medvetandegöra dessa frågor. Frågor som innefattas av värdegrunden 

har, som tidigare nämnts, funnits med under historien då frågorna redan på 1920-talet 

diskuterades i och med den allmänna rösträtten. Begreppet har sedan dess utvecklats och har 

kommit att innefatta ett större område allt eftersom, och togs på 1990-talet in i skolans 
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verksamhet. Skolans anda och kultur har således alltid präglats av en värdegrund då 

resonemanget kring skolans demokratiska uppdrag alltid har funnits som ett motiv genom 

skolhistorian vilket vi anser tyder på en legitimitet. 

 

I vår andra frågeställning undersöktes hur lärare anser sig arbeta med värdegrunden. I de 

framskrivna arbetssätten med värdegrunden som lärarna beskriver tydliggörs enligt vår 

mening två genomtänka och planerade arbetssätt. Dels värdegrundslektioner och dels ett 

integrerat arbete i de övriga skolämnena. Zackari & Modigh (2002) motsäger att 

värdegrunden ska förmedlas genom planerad undervisning i form av återkommande 

lektionsundervisning. Författarna anser att ett planerat arbete med värdegrundslektioner 

motsäger sig själva grundtanken, och ifrågasätter om skolor med planerat värdegrundsarbete 

försöker kompensera för att det på skolan finns brister i värdegrunden och hur den tar sig 

uttryck i skolmiljön. Detta kan vi i Elsas berättelser utläsa genom att hon belyser att 

samarbetssvårigheter lätt uppstår när flera kollegor ska innefattas i planeringen av 

värdegrundsutformningen på skolan. När det inte heller finns några tydliga krav på vad 

värdegrundsarbetet på skolan ska innefatta uppstår meningsskiljaktigheter lärarna emellan, då 

viljan att prioritera ämnet är varierande. I förlängningen är det således upp till varje enskild 

lärare att utveckla värdegrundsundervisningen, som då enligt Thornberg (2006) ofta utgår 

från lärarens egna erfarenheter. Zackari & Modigh (2002) bekräftar risken att värdegrunden 

blir varje lärares enskilda angelägenhet vad gäller hur den ska utformas, konkretiseras samt 

val av läromedel. Vi anser således att bristen på riktlinjer kring arbetet med värdegrunden 

resulterar i svårigheter kring att enas om vad arbetet ska beröra. Kan denna 

meningsskiljaktighet av hur värdegrunden ska ta sig uttryck och hur den bör prioriteras vara 

en grund till att lärare på skolor valt att undervisa värdegrunden som ett ämne, och därmed 

kompensera för bristerna såsom vi tidigare nämnt att Zackari & Modigh (2002) framställer 

problematiken? Detta är inget det insamlade materialet svarar på, men vi ställer oss 

tveksamma till det faktum att värdegrundslektioner ändå finns planerade på skolor i vårt 

närområde, och ifrågasätter anledningen till detta med författarnas resonemang i åtanke. 

Även Löf (2011) ställer sig frågande till regelbundna värdegrundslektioner i sin avhandling 

där hon problematiserar arbetssättet med värdegrunden ytterligare. Ett planerat arbete menar 

hon kan tendera till att vilja förändra individuella elevers beteende istället för att i dagliga 

situationer förmedla en samsyn kring samhällets grundläggande värden.  
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Samtal är något som samtliga lärare belyser som den vanligaste metoden att beröra 

värdegrunden genom. Däremot påvisas det i vårt resultat att samtalen vanligtvis tenderar att 

infalla vid konfliktsituationer och inte vid vardagliga, spontana samtal. Vi instämmer med 

lärarna om att samtalet som metod är en viktig del i värdegrundsarbetet, men vi anser även att 

man som lärare bör reflektera över i vilka situationer som man använder sig av samtalet mest. 

Det vi menar är att lärare genom en sådan reflektion skulle bli medvetna om hur mycket 

samtalstid som faktiskt avsätts till konflikthantering. Med denna vetskap skulle lärarna istället 

kunna anpassa sin undervisning och använda tiden till förebyggande samtal istället för 

åtgärdande samtal.  

 

Ytterligare en problematik vi har uppmärksammat i analysen av materialet och som är av vikt 

när värdegrundsfrågor diskuteras, är vilken roll läraren ska anta i relation till 

fostranuppdraget. Vilka förväntningar som egentligen kan ställas på dagens lärare med tanke 

på de övriga krav de redan ställs inför är för oss oklart. Denna problematik benämner 

Colnerud (1995) som dubbla mandat och menar att arbetsbördan är ohållbar i förlängningen. 

Vi ställer oss således frågande till om lärare endast ska utbilda elever i de traditionella 

skolämnena eller om de även förväntas ha en uppfostrande roll. Vi upplever att dagens 

samhälle förväntar sig att det är läraren som ska anta hela ansvaret vad gäller fostran, och 

därmed minskas föräldrarnas ansvar i frågan. Skolan ska enligt styrdokumenten vara både 

bildande och fostrande, men vi ifrågasätter dock om det finns en skillnad i att fostra och att 

uppfostra. Att uppfostra anser vi vara föräldrarnas ansvar, medan yrkesgruppen lärare är 

ålagda i sitt fostranuppdrag att förmedla kunskap och utbilda demokratiska medborgare.  

8. Slutsats 

I denna del av uppsatsen kommer vi att förankra studiens syfte med svaren på 

frågeställningarna. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken syn lärare har på 

värdegrunden, samt hur verksamma lärare i årskurserna F-3 utformar värdegrundsarbetet i sin 

undervisning.   

 

En slutsats vi kan dra av studiens utfall är att lärare tycker att värdegrunden är en viktig 

förutsättning för att kunskapsförmedlingen ska vara genomförbar. Vidare har studien visat att 

trots att värdegrundsarbetet ses som en viktig del upplever lärare svårigheter kring hur ämnet 

ska utformas, vilket i slutändan resulterar i en begränsad undervisning kring dessa frågor. 
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Begreppet förekommer i läroplanen där det bland annat framgår att skolan har i uppgift att 

åskådliggöra människors lika värde och låta varje elev upptäcka sin egen karaktär. Utifrån 

dessa aspekter anser vi att samtliga skolor, utifrån lärarnas beskrivningar, har arbetat med 

värdegrundsfrågor. Vad vi dock kan urskilja av de resultat undersökningen har genererat är 

att samtliga aspekter i de frågeställningar studien är grundad på, påverkar varandra. Synen 

lärare har på värdegrunden påverkar hur de vidare väljer att arbeta med värdegrunden, likaså 

har de begränsningar som finns inom arbetet med värdegrunden en påverkan både vad gäller 

lärares syn samt arbetssätt kring ämnet.  

 

Efter genomförd studie har vi insett att arbetet med värdegrunden kan se ut på olika sätt och 

att det finns svårigheter i arbetet kring den. Vi har urskilt en stor variation kring arbetssätten 

de intervjuade lärarna använder sig av, trots att studien klargjort att lärarna har en snarlik syn 

vad gäller värdegrunden. I arbetssätten kunde vi även urskilja likheter, där främst samtalets 

funktion var i framkant. Vilket arbetssätt som är det bästa kan vi inte utifrån det material vi 

insamlat svara på då vår uppsats inte mäter den aspekten. Vad vi dock kan urskilja är att 

lärarnas eget engagemang är av betydelse för värdegrundsarbetets utfall. Vi kan även bekräfta 

att lärarnas syn på värdegrunden har goda avsikter och att den enligt lärarnas uppfattning är 

grunden till allt lärande. Värdegrunden är således en förutsättning för att individen ska 

utveckla det demokratiska förhållningssätt som samhället kräver. Vi vill med studiens utfall 

poängtera att värdegrundsarbetet måste ses som en möjlighet till att utbilda elever i alla 

människors lika värde, istället för att ses som ett komplicerat och krävande arbete.  

 

Vad som ändå kan komma att sammanfatta vår uppsats och vad vi anser är viktigt att alla får 

en förståelse för, är som en av de intervjuade lärarna beskrev att en elev så fint uttryckt; 

“värdegrunden handlar om hur man är mot varandra och hur det känns i hjärtat”. 

9. Fortsatt forskning  

Värdegrunden är ett intressant och övergripande ämne inom skolvärlden. Det finns många 

olika aspekter av ämnet och vi anser att möjligheten för fortsatt forskning är stor. En 

infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka elevers syn på värdegrunden då möjligheten att 

elever uppfattar situationen på ett annat sätt än lärare är trolig. Forskningen skulle även kunna 

beröra hur elever anser att värdegrundsundervisningen bör utformas. Genom att undersöka 

elevers syn skulle lärare tillhandahålla en inblick i hur elevers kunskaper i ämnet ser ut, vilket 
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därefter skulle kunna påverka lärares planering av värdegrundsundervisningen. Vi tror att 

lärare med denna kunskap skulle kunna utveckla en undervisning som fångar elevers intresse, 

vilket i sin tur banar väg för en lyckad värdegrundsundervisning. Vidare skulle ytterligare två 

inriktningar till fortsatt forskning vara att undersöka den mångkulturella aspekten närmare, 

samt att undersöka om och på vilket sätt värdegrundsarbetet förändrats i och med tillgången 

till social media. Genom att undersöka detta skulle värdegrundsundervisningen kunna 

utvecklas på ytterligare ett plan och i förlängningen även kunna motverka att mobbning och 

trakasserier pågår dygnet runt, vilket de sociala medierna i dagsläget möjliggör.  
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11. Bilagor  
11.1 Informationsbrev  

 
 
Hej lärare för F-3! 
Vi heter Malin Lundqvist och Jannika Lindblom och läser vår sjätte termin på 
grundlärarprogrammet F-3 på Uppsala universitet. Vi är i uppstarten till att skriva vårt 
självständiga arbete som handlar om värdegrunden. Synen på hur värdegrunden bör 
praktiseras varierar vilket har gjort att vi har börjat fundera kring begreppet. Vi har under vår 
utbildning behandlat begreppet i teorin, men vill nu förankra våra kunskaper i verkligheten 
och vill därför gärna intervjua några av er lärare (ca 4-5 stycken). 
 
Tanken är att intervjuerna kommer att ske enskilt och pågå i ca 30-45 minuter. Samtalen 
kommer att spelas in för att vi i efterhand lättare ska kunna analysera materialet. Detta sker 
förstås i samråd med den enskilda läraren. Intervjuerna fokuseras på lärarens syn på 
värdegrunden samt hur läraren arbetar med värdegrunden i klassrummet. 
 
Samtliga intervjuer kommer att ske enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Detta betyder att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och 
därmed till deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas anonymt och resultatet kommer 
enbart att användas i forskningsändamål. Ingen information om vare sig personen som 
intervjuas eller skolan i fråga kommer spridas. Intervjuerna kommer att ske i era lokaler på 
skolan. 
 
Vi önskar att ha samtliga intervjuer genomförda senast den 24/11. De lärare som är 
intresserade av att ställa upp på intervju önskas maila oss så fort som möjligt så att vi kan 
bestämma en tid som passar. 
 

Vi ser fram emot att höra från er! 
Med vänliga hälsningar, 

Malin och Jannika 
 

Kontakt för frågor och bokning av intervju: 
namn.efternamn.0000@student.uu.se / namn.efternamn.0000@student.uu.se 
Namn - Telefonnummer  // Namn - Telefonnummer  
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11.2 Urvalsgrupp  
 

 

Namn 

 

Datum för intervju 

 

Nuvarande årskurs  
 

Arbetslivserfarenhet  

 

Gina 

19/11 - 2015 Förskoleklass 40 år 

 

Elsa 

20/11 - 2015 Årskurs 3 40 år 

 

Lennart 
23/11 - 2015 Förskoleklass 35 år  

 

Mona  
25/11 - 2015 Årskurs 1 26 år  

 

Simon 

27/11 - 2015 Årskurs 3  10 år 
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11.3 Intervjuguide 

 
Intro   
• Är det OK om vi spelar in? 
• Intervjun kommer att användas i vår uppsats om lärares syn på värdegrunden, frågorna 
kommer handla om hur du som lärare ser på värdegrunden och hur arbetet med värdegrunden 
ser ut i klassrummet. 
• Du kommer vara helt anonym för andra utom oss, och kommer att benämnas som 
klasslärare i uppsatsen. Om du känner att du vill avbryta en stund så är det bara att säga till. 
• Några frågor om ämnet, intervjun eller annat innan vi börjar?      
  
Bakgrund 
• Vad heter du? 
• Hur länge har du undervisat?   
• Vilken årskurs undervisar du i? 
• Vilken utbildning har du? 
• När gick du din utbildning? 
 
Begreppet 
• Hur definierar du begreppet värdegrund? 
• Beskriv vad begreppet värdegrund har för betydelse för dig? 
  
Värdegrundsarbete i skolan 
• På vilket sätt förmedlas värdegrunden på din skola? 
• Hur förmedlar du värdegrunden till eleverna? 
• Vad anser du att värdegrundsarbetet leder till? 
• Vilka bieffekter ser du med värdegrundsarbetet? 
• Hur tycker du värdegrunden bör förmedlas? 
• Om du fick bestämma, hur skulle du arbeta med värdegrundsfrågor? 
• Upplever du att eleverna efterfrågar arbete med värdegrundsfrågor? På vilket sätt?    
• Vilka hinder ser du i värdegrundsarbetet? 
 
Värdegrunden i läroplanen 
• På vilket sätt anser du att styrdokumenten hjälper dig som lärare med värdegrundsarbetet i 
skolan? 
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11.4 Medgivarblankett 

 
 
Medgivande till intervju 
  
Intervjun du kommer att delta i handlar om lärares syn på värdegrunden, samt hur 
värdegrundsarbetet kan se ut i klassrummet. Intervjun kommer sedan att användas i vår 
uppsats. Svaren på frågorna kommer att hanteras konfidentiellt. Utgångsmaterialet kommer 
endast att hanteras av oss som håller i intervjun (Malin Lundqvist och Jannika Lindblom) och 
du som intervjuas kommer att benämnas som ”klassläraren 1, 2, 3, osv. 
  
Intervjun kan när som helst avbrytas om så önskas. 
  
Jag har tagit del av informationen och tillåter att svaren på frågorna kommer att användas i 
uppsatsen. 
  
Ort/datum                                              Namnunderskrift                                          Namnförtydligande 
  
 
___________________________________________________________________________________ 
  
  
  
Intervjun utförs av: 
Malin Lundqvist & Jannika Lindblom ÅÅ-MM-DD 
 

 

        
 


