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Förord 
Vi vill tacka alla de lärare som har ställt upp på intervjuerna och delgivit sin syn på och 

arbetssätt med värdegrunden. Genom att vi fått möjligheten att observera några av lärarnas 

värdegrundsarbete har det gett en djupare inblick i olika arbetssätt, vilket varit betydelsefullt 

för vår uppsats.  

Vi vill även tacka doktorand Helene Elvstrand och universitetslektor Ingrid Karlsson som 

hjälpte oss att handleda uppsatsen och gav goda råd och synpunkter.      
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Inledning 
Under såväl vår lärarutbildning som i media har värdegrunden i skolan diskuterats och 

fortfarande tolkas värdegrundsbegreppet olika och därmed skiljer sig arbetet i praktiken åt. I 

ett antal debatter har vikten av att etiska värden hålls levande betonats, forskare har upptäckt 

att de etiska värdena inte är absoluta utan måste återtas (Johansson & Johansson, 2003). I 

läroplanen omnämns flera olika formuleringar om vad som ska ingå i värdegrundsarbetet och 

vad läraren skall sträva efter. Exempelvis skall läraren fastställa de olika värderingar som 

samhället ställer och förmedla dem till eleverna (Skolverket, 1994). Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning på lärarprogrammet har vi sett och hört lärare tolka och arbeta 

med värdegrundsfrågor på olika sätt. Vi har under intervjuerna mött lärare som både arbetar 

med värdegrunden som enskilt ämne, exempelvis livskunskap, såväl lärare som integrerar den 

i den övriga undervisningen.   

 

En lärares arbete innebär i stor utsträckning att möta, hantera, organisera, påverka och 

påverkas av individer i sammansatta grupper. Både lärare och elever deltar i en rad 

gruppsammanhang och blir involverade i sociala interaktioner (Thornberg, 2006). Vi menar 

att samhället idag eftersträvar social träning i en vidare utsträckning än vad som förr 

efterfrågades då vi lever i ett samhälle som kontinuerligt förändras och blir allt mer komplext, 

vilket leder till nya krav på kunskap. Därmed krävs det av lärarna att de har kunskapen för att 

arbeta med social- och emotionell träning. 

 

Allt fler skolor och förskolor väljer att arbeta med social och emotionell träning på ett mer 

medvetet plan. Utmaningen och målet är då att skapa en miljö där barnen känner sig trygga 

och där de kan utveckla en god självkänsla. För många pedagoger är det en självklarhet att 

arbeta med att utveckla och prata om barns känslor och att medvetet utveckla barns empatiska 

förmåga, träna på att hantera konflikter samt att utveckla kommunikation och ansvarstagande. 

Även om detta arbete är en naturlig process som pågår och oavsett om det är ett medvetet 

arbete eller inte så är det intressant hur vi låter den ske och vilka värderingar som styr 

processen. För de pedagoger som gör ett medvetet val utifrån ett gemensamt 

värdegrundsarbete undviks risken att träningen blir slentrianmässig och att den hamnar långt 

utanför de värderingar som lärarna vill ska styra barns uppväxt (Gottberg, 2007).  
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Det är nödvändigt att skolan tar upp värdegrunden vilken handlar om demokrati, rättigheter, 

skyldigheter och alla människors lika värde, att undervisa i etik och moral är inte nog utan all 

utbildning ska genomsyras av en moralisk grundhållning. En medmänsklig skola har som 

uppgift att upprätthålla vissa bestämda värden och värderingar. Självklart ska skolan ge 

eleverna goda kunskaper i alla ämnen, men även om eleven lämnar skolan med goda betyg 

och på vägen genom utbildningssystemet tappar respekten för mänskliga värden har skolan 

trots allt misslyckats. Den svåra uppgiften skolan ställs inför är att sätta in kunskap i ett 

sammanhang som berör och relaterar till vår egen tid, oss själva och våra egna frågor kring 

moral och etik. (Zackari & Modigh, 2002).
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Syfte 
Vårt syfte med detta arbete är att genom intervjuer och observationer jämföra åtta lärares syn 

på värdegrundsfrågor samt ta reda på i vilka former de säger sig arbeta med dessa i år 4-6. 

Resultatet presenteras i form av en analys som därefter följs av en diskussion med förankring 

till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur upplever lärare värdegrundsarbete?  

 Hur arbetar lärare med värdegrunden och hur skiljer sig arbetssätten? 

 Vilken betydelse anser lärarna att värdegrundsarbetet har för eleverna? 
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Litteraturgenomgång 
För att ge en bakgrund till vårt ämne; värdegrunden i praktiken har vi inledningsvis i 

litteraturgenomgången valt att lyfta fram olika författares syn på värdegrunden. Därefter följer 

en beskrivning av det värdegrundsarbete som förekommer på de skolor där vi genomfört våra 

intervjuer och observationer. Urvalet i litteraturgenomgången har gjorts med hjälp av litteratur 

som behandlar värdegrundens innehåll och dess dimensioner samt hur den kan praktiseras i 

skolans verksamhet.  

Skolans värdegrund 
Värdegrunden är ett relativt nytt begrepp som myntades och började användas under 1990-

talet i och med läroplanskommittén och deras utredning Skola för bildning (1992:94). 

Begreppet är väldigt omfattande och beskrivs ofta av lärare som svårtolkat då det är ett 

begrepp som innefattar många olika dimensioner och står för olika saker. Värdegrunden utgör 

ett av fundamenten i den senaste läroplanen och ska ligga till grund för skolans verksamhet 

(Zackari & Modigh, 2002).    

 

Orlenius & Bigsten (2006) menar att varje enskild tolkning av värdegrunden skiljer sig åt men 

eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle kan vi genom dialog och respekt skapa en 

utveckling för att nå en mer gemensam värdegrund. Detta innebär att varje lärare kan sträva 

mot en gemensam värdegrund genom att skapa en dialog inom arbetslaget. Samtidigt som 

Orlenius & Bigsten menar att vi ska sträva mot en gemensam värdegrund har Orlenius (2001) 

i sin tidigare bok Värdegrunden - finns den? ställt sig frågande till om det är realistiskt att ha 

en gemensam värdegrund i skolan i betydelsen att alla berörda, barn, ungdomar, personal och 

föräldrar kan ha en gemensam plattform att stå på i verksamheten. Problematiken med en 

gemensam värdegrund anser Orlenius vara de många olika kulturer som möts i skolan då 

olika etiska värden kolliderar. 

 

Orlenius (2001) skriver vidare att när det talas om värdegrunden eller skolans värdegrund 

beskrivs värden utifrån två sätt. Dels värden som inte är förhandlingsbara, som till exempel 

människors lika värde, dels värden som är knutna till tro på det mänskliga medvetandet och 

människans förmåga att göra rationella val. Exempel på de sistnämnda kan vara att människan 

utgår från sitt sunda förnuft och inte utför några handlingar som skadar någon annan. Han 

anser därmed att det finns vissa värden som är överenskomna och ställer sig frågande till vilka 
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av dessa grundläggande värden vi bör enas om då det råder delade meningar kring vilka som 

bör gälla inom skolans värld.  

Värdegrundens dimensioner 
Enligt skolverket bör det finnas en helhetssyn på barn och ungas lärande samt den utveckling 

och miljö de befinner sig i. Läroplanen nämner olika begrepp inom värdegrundsarbetet bland 

annat demokrati, jämställdhet, etik och moral samt mångkulturalism. Dessa begrepp har vi 

valt att lyfta fram och belysa i form av dimensioner, de viktigaste byggstenarna för 

värdegrunden som definition (Läroplanen, 1994).  

 

Den första av dimensionerna vi valt att belysa är demokrati, vilket innebär att skolan enligt 

läroplanen ska förmedla och förankra de grundläggande värden samhället vilar på. Skolan 

skall även lära eleverna att ta hänsyn och lyssna på varandra, men framförallt ska barnen lära 

sig att respektera alla människors olikheter. Demokrati handlar dels om att fatta goda beslut 

tillsammans som är rättvisa, men även att respektera, genomföra och följa de beslut som tas 

(http://www.skolverket.se/sb/d/372/a/848), (Läroplanen, 1994). 

 
Zackari & Modigh (2002) beskriver hur skoldemokratin har blivit synonymt med 

elevinflytande. De menar att i dagens skola är formen ofta viktigare än innehållet men för att 

få en demokratisk skola krävs enligt författarna att form och innehåll kopplas ihop. I den 

demokratiska skolan ska eleverna utöver att rösta och driva igenom beslut även lära sig de 

värden som ligger till grund för ett beslut och vad det leder till. Författarna menar att en 

tolkning av skoldemokratin som enbart lägger tyngd på de formella strukturerna har en för 

snäv syn på begreppet demokrati, då demokrati även handlar om hur man bemöter sina 

medmänniskor. 

 

När människor tolkar värdegrunden anser Zackari & Modigh (2002) att pluralism utgör en 

viktig utgångspunkt. De menar att värdegrundsdiskussioner gynnas av att det ingår olika 

individer med olika värderingar och synsätt för att få ett brett perspektiv. Författarna skriver 

vidare att då diskussioner sker kring värdegrunden är det viktigt att de förs inom demokratiska 

ramar och med respekt för alla människors lika värden. Vid ett värdegrundsarbete med 

positiva diskussioner där förståelse och hänsyn sker skriver Doveborg & Pramling (1995) att 

eleverna lär sig att det finns olika perspektiv på saker och ting. Eleverna utvecklar därigenom 

sina skilda uppfattningar samt ett demokratiskt förhållningssätt.  
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Etik och moral är ytterligare en dimension vi valt att lyfta fram då dessa begrepp omnämns i 

början av läroplanen i form av normativa värden, vilka skall genomsyra skolans verksamhet 

(Hartman 2003). Colnerud & Granström (2002) beskriver etik som de medvetna principerna 

vi har, som ligger till grund för de normer och värderingar som styr våra handlingar. 

Författarna beskriver att vi alla har moral vare sig om vi är medvetna om det eller inte men att 

alla inte har etik då det kräver en reflektion.  

 

Enligt Hartman (2003) finns det både synliga och osynliga värden som anses motstridiga på 

samma sätt som lärarna i skolan menar att det finns en osynlig och en synlig läroplan. Ett 

exempel är där den synliga läroplanen menar att förståelse och medmänsklighet är viktiga i 

skolarbetet då skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde. Den osynliga 

läroplanen kan däremot innebära att elever och skolans kvalité kan låta sig mätas och att de 

avvikande resultaten sorteras ut för att gynna skolans yttre synsätt. 

 

Johansson & Johansson (2003) skriver att frågor om etik under flera år varit aktuella i den 

allmänna debatten samt att värdefrågor har fått en mer framträdande roll. Vidare betonar de 

vikten av att etiska värden hålls levande i ljuset av vårt ”kunskapssamhälle” där betydelse av 

färdigheter, som samarbetsförmåga, flexibilitet och öppenhet för andras perspektiv framhålls. 

Ständigt måste de demokratiska värdena och de mänskliga rättigheterna återerövras, och 

skolans roll i detta sammanhang är uppenbar.  

 

Jämställdhet är den tredje dimensionen vi valt att lyfta fram då det ingår i skolans 

värdegrundsmål. Enligt Hedlin (2006) är jämställdhet förhållandet mellan män och kvinnor, 

personer förväxlar ofta jämställdhet med jämlikhet, där jämlikhet är ett vidare begrepp som 

innefattar generationer, social klasser och människor med olika etnisk bakgrund. 

 

Hedlin (2006) skriver även att när värdegrunden diskuteras glöms jämställdhet bort i debatten 

och problemet är att det ganska snabbt hamnar på en nivå som handlar om det egna 

privatlivet. Centralt för diskussionen ska vara skolans jämställdhetsmål, därför är det viktigt 

att läraren reflekterar över vad uppdraget innebär i arbetet. Hon skriver vidare om vikten av 

att lärarna förhåller sig professionellt till skolans jämställdhetsmål och reflekterar över hur de 

aktivt ska främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. 
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Den sista dimension vi valt att ta upp är mångkulturalism då den i vårt nutida samhälle finns 

överallt. För att fungera i sitt yrke är det viktigt att ha kunskaper som gör att lärarna kan möta 

en människa oavsett religion, kulturell bakgrund och identitet (Thorsén, Olivestam, 1991). 

 

Det mångkulturella samhället innebär att skolorna är tvungna att möta och öppna upp för nya 

kulturer detta orsakar att skolan måste ta nya ställningstaganden vilket kan leda till att 

värderingskonflikter mellan olika grupper uppstår. Zackari & Modigh (2002) lyfter fram att 

alla människors kulturarv ska uppmärksammas och erkännas men att det inte får användas till 

att utesluta eller begränsa. 

 

Författarna skriver vidare att då vi har många nya kulturer är värdegrunden inte längre given 

och på många håll fattas en värdegemenskap. De menar att då skolans värdegrund blir mer 

individualiserad blir det svårare för lärarna att genomföra en diskussion kring den 

mångkulturella miljön. Detta eftersom lärarna får svårare att skapa relationer och föra samtal 

med grupper vilket försvårar ett värdegrundsarbete (Zackari & Modigh, 2002).  

Vår definition  
Vår definition av värdegrunden lutar sig på läroplanen och dess beskrivning av hur den ska 

framställas i skolan. Genom de ovannämnda dimensionerna har läroplanen definierat 

värdegrunden och vad som är viktiga byggstenar i dess innehåll. Läroplanen skapar en frihet i 

värdegrundsarbetet vilket resulterar i en valfrihet kring hur mycket det arbetas med och utövas 

av eleverna. Betydelsen kan därför se väldigt olika ut beroende på vilken syn läraren har på 

värdegrunden samt vilket arbetssätt han/hon väljer. Värdegrunden som begrepp har vi 

tillägnat oss genom att studera litteratur och författarnas definitioner av den. Det som är ett 

grundläggande innehåll i värdegrunden som definition och som vi syftar till då vi använder 

begreppet i vår uppsats är: att respektera och acceptera människors olikheter, bemöta andra så 

som du själv vill bli bemött, kunna se saker ur andras perspektiv samt att visa förståelse för 

oliktänkande. Förutom dessa definitioner är det viktigt att kunna samspela, förstå de normer 

och värderingar som styr grupper man ingår i. Detta i sin tur leder till att individer visar 

hänsyn och inte skapar förutfattade meningar och fördomar. För att skapa en gemensam 

värdegrund anser vi att skolan först och främst bör bearbeta och belysa värdegrundens vikt 

inom lärarlaget innan den förmedlas och tas upp med eleverna.  
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Barnkonventionen 
Värdegrunden knyter an till FN:s konvention i form av olika lagar och regler som har barnens 

rättigheter i fokus, i dagligt tal kallad barnkonventionen. Denna reglerar överenskommelser 

för alla under 18 år, och tillkännager alla barns lika rätt till liv, hälsa och säkerhet samt rätt till 

information, kultur, lek och fritid oavsett bakgrund och härkomst (Johansson, 2005). 

Konventionen bör ha en central betydelse för skolans etiska frågor då den ger en universell 

definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn världen över. Definitionen ska 

gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra olikheter 

(http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55). En av de grundläggande principerna rörande 

barn är ”Vid alla åtgärder som rör barn…skall barnets bästa komma i centrum” även barns 

yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet finns med i barnkonventionens 

regler. Barnet har även rätt till vila, fritid, lek och rekreation som ska anpassas till barnets 

ålder. Alla barn har rätt till en lägre utbildning och skolans disciplin ska upprätthållas på ett 

sätt som är ”förenligt med barnets mänskliga värden och i överensstämmelse med 

konventionen”. Vidare skriver Hartman att den svenska skolan och samhället har haft problem 

att inse att man har förbundit sig att följa barnkonventionen och flera gånger har Sverige blivit 

anmälda för hanteringen av exempelvis asylärenden (Hartman, 2003). 
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Värdegrundsarbete i skolan 
Vi har i denna studie valt att fokusera på hur lärarnas värdegrundsarbete genomförts och 

litteraturen påvisar främst två olika arbetssätt, integrerat samt lektionsbaserat.   

 

Zackari & Modigh (2002) ställer sig frågande till om värdegrunden kan ”genomsyra” hela 

skolans verksamhet. Vidare skriver de att skolor ofta arbetar med värdegrund som 

punktinsatser där temaveckor eller temadagar anordnas. Resultatet av detta visar tyvärr inte ett 

lika effektivt resultat på elevernas utveckling vad gäller attityder och beteende, som ett mer 

långsiktigt och genomgående värdegrundsarbete gör. Författarna menar att temaveckor och 

temadagar oftast används på grund av tids- och resursbrister eller brist på kompetens.  

 

Thornberg (2006) skriver att det finns två sätt att arbeta med värdegrunden. Det ena är explicit 

värdepedagogiskt, vilket kan innebär att skolan medvetet förebygger mobbning och gör 

eleverna medvetna om trivselreglerna. Åhs (2007) skriver att ett implicit arbetssätt syftar till 

läraren som oreflekterad rollmodell, ett arbetssätt där läraren inte medvetet agerar som en 

förebild. Enligt Thornberg (2006) skapar de skolor som arbetar med ett explicit arbetssätt ett 

utrymme för värderingsfrågor genom att införa det som ett ämne. Syftet med dessa lektioner 

är att öka elevernas självkännedom, självkänsla och förståelse för andra människor. Genom 

kommunikation ska barn och ungdomar få en ökad emotionell och social kompetens.  

 

En risk med att införa värdegrunden som ett eget ämne är att den ibland förpassas till en 

lektion och förbises i den övriga undervisningen då den egentligen ska genomsyra hela 

verksamheten (Thornberg, 2006). Thornberg skriver även att skolor som inför det som eget 

ämne försöker kompensera detta genom att vidta andra insatser vilka har som syfte att 

involvera alla vuxna i ett gemensamt förhållningssätt. Lärare som inte har värdegrunden som 

ett eget ämne kan också hamna utanför den diskussion som förs under dessa lektioner emellan 

elever. Exempel på explicit värdegrundsarbete kan vara i form av livskunskap, ART-träning 

(Aggression Replacement Training) och kompissamtal vilka vi mött genom denna studie och 

därmed valt att presentera. 
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Vad är livskunskap? 
Livskunskap syftar till att utveckla barns och ungdomars sociala och emotionella kompetens, 

skriver Kimber (1999). Hon menar att en av anledningarna till att livskunskap blivit vanligare 

på skolorna är att fler barn och ungdomar skolkar och vandaliserar. Kimber (2004) lyfter även 

fram vikten av att livskunskap behövs då våldet i skolan ökat och drogmissbruken samt 

alkoholdebuten verkar gå allt längre ner i åldrarna. I boken EQ – livsnödvändig kompetens, en 

introduktion till arbetet med EQ i skolan beskriver hon hur lärarna kan bryta denna negativa 

trend och minska de negativa faktorernas inflytande. Det är även viktigt att stärka barns och 

ungdomars sociala och emotionella förmåga med mål att ge dem en bra start i livet. Genom ett 

livskunskapsarbete skapas förutsättningar för ett gott och hälsosamt liv och även för ett 

gynnsamt inlärningsklimat menar författaren. 

 

Kimber (1999) beskriver arbetet med livskunskap i form av EQ undervisning, där man tar upp 

alla de egenskaper livskunskap vill uppnå vilka bland annat innefattar hantera känslor, 

självkännedom och social kompetens. Skillnaden mellan EQ och IQ är att EQ kan läras in 

under hela livet samt att den utvecklas med tilltagande ålder, de båda intelligenserna är 

komplementära och de båda behövs. I olika situationer handlar EQ ofta om att vara medveten 

kring vad man känner så att vi kan ta hjälp av den tänkande hjärnan och att utveckla den 

emotionella intelligensen handlar om att skapa en förändring i vårt beteende. Att förändra ett 

befäst beteendemönster kräver ett oerhört långt arbete och undervisning i social och 

emotionell kompetens. Undervisningen måste vara noga planerad och fokusera med en 

specifik kompetens åt gången. Resultatet för undervisningen av emotionell och social träning 

visas genom att eleverna praktiskt i det avgörande ögonblicket automatiskt kan tillämpa det 

nya beteendemönstret, exempelvis vid konfliktlösning. Kimber (1999) skriver att tanken 

bakom EQ undervisningen är att ge eleverna färdigheter för att själva klara av sina liv på ett 

bra sätt och att rusta dem för att bättre klara sitt skolarbete. 

 

Vad är ART – träning? 
ART står för Aggression Replacement Training, vilket i sig kan vara vilseledande då det kan 

associeras till att metoden används på stökiga och bråkiga elever. Det är ett program som 

utvecklats i USA och används i många länder världen över, men förutom inom 

kriminalvården och socialtjänsten används det numera på skolor 

(http://www.kriminalvarden.se/upload/Informationsmaterial/ART.pdf). Det är en metod och 
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ett program som främst används för att bromsa utveckling av våld och aggressivitet hos 

ungdomar och unga vuxna, men något som även visat sig fungera lika bra på individer som är 

inåtvända, asociala, egoistiska, ängsliga eller deprimerade. Metoden lär ut generella tekniker 

för sociala situationer som alla kan lära av oavsett vilken problematik som ligger till grund. 

Programmet består av strukturerade lektioner där träningen bör hålla en hög kvalité vilket sker 

med hjälp av utbildade ART – tränare. Genom ART tränar man det som för vissa är självklart 

men som andra inte fått tillräcklig vägledning under sin uppväxt. De stora elevgrupperna i 

dagens skola kräver en hög social kompetens, vilket många av barnen inte har med sig från 

hemmet. De stora elevgrupperna och de många intryck som en skola ger kan för vissa elever 

skapa ett inre kaos. För att lära eleverna att hantera sociala situationer använder man sig inom 

ART av tre strategier: social färdighetsträning, känslokontrollträning och moralträning, 

(www.alltomart.se) 

Vad är kompissamtal? 
Etiska frågor diskuteras inte enbart i skolan vid spontana samtal utan även i mer formaliserade 

former till exempel vid så kallade kompissamtal. Johansson & Johansson (2003) beskriver 

kompissamtalet som en metod vilken fått stor spridning i svenska skolor och syftar till 

konfliktlösning genom samtal. Kompissamtalen ger övning i att lyssna och skapar en moral 

som inte lägger tyngd vid skuld eller straff utan betonar det positiva i att ta ansvar för sina 

handlingar. Samtalet ska följa en struktur efter en didaktisk modell och ledas utav läraren som 

väljer vilka frågor som tas upp samt vem som ska få ordet. Tanken med denna struktur är att 

eleverna efter hand ska ta ansvar för att lösa sina konflikter och hantera dem konstruktivt. 

Detta visar lärarna genom att uppmuntra barnen att tänka efter själva, tala om hur de kände i 

en viss situation eller hur de tror att det kändes för någon annan, strategin är att eleverna ska 

berätta. Lärarens roll är att leda samtalet med avsikt att få eleven att berätta hur han/hon 

känner. Under samtalet är läraren tydlig med vad som förväntas av barnet och vad som inte är 

tillåtet. Genomgående för alla lärare som genomför ett kompissamtal är att betona vikten av 

att man lyssnar på den som talar. Det etiska lärandet under samtalet handlar inte enbart om här 

och nu utan även att låta eleverna fundera över hur de kan göra om problemet skulle uppstå 

igen (Johansson & Johansson, 2003). 

 

I gruppsamtal förväntas barn lämna ut sin värld och sitt inre på ett helt annat sätt än vad vuxna 

förväntas göra. Detta kan bero på att barn står under vuxnas förmyndarskap och kan vara ett 

skäl till att integriteten inte alltid beaktas i samma grad som hos vuxna. Med detta i åtanke 
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menar författarna att det är svårt för en lärare att dels hantera den komplicerade 

gruppdynamiken som samtalen skapar, dels att samtidigt upprätthålla en lärandemiljö där de 

etiska målen gestaltas och förmedlas (Johansson & Johansson, 2003). 

 

Forskning kring värdegrunden betydelse 
Undersökningar som gjorts i området visar att stämningen har blivit avsevärt bättre på skolor 

som infört exempelvis livskunskap på schemat. På de skolorna har eleverna ökat sin 

koncentrationsförmåga, trygghet i grupper och har fått verktyg till att lösa konflikter. Den 

undersökning som riksdagen utfört visar också att skolklimatet har betydelse för 

välbefinnandet och studieresultaten. Samtidigt visar forskning att det inte enbart räcker med 

temadagar utan att det behövs ett kontinuerligt arbete. 

(http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2000/01&bet=Ub349

).   

I Känslans intelligens skriver Goleman (2003) om flera forskningsstudier gällande emotionell 

och social träning. Undersökningarna är gjord på grundskolor i USA och visar positiva 

förändringar gällande klassrumsklimat, konfliktbeteende samt socialt samspel. Personliga 

egenskaper som bland annat ansvar, utåtriktning och konfliktlösning förbättrades även. 

Enligt LR:s (Lärarnas riksförbund) undersökning ”Hur vi bygger demokrati med kunskap?” 

som presenterades i slutet av september 2008 spelar det värdegrundsarbete som skolan 

bedriver en viktig roll, men också lärarnas varierande intresse för arbetet. Undersökningen 

visar även att en tredjedel av lärarna ansåg att de inte fick tillräckligt med stöd från 

skolledningen. Vidare skriver LR att det krävs mer relevant fortbildning inom 

värdegrundsarbete som är anpassade efter skolformerna (Skolvärlden, 2008). Norberg (2004) 

problematiserar relationen mellan läroplanens värdegrund och pedagogernas konkretisering 

av denna i praktiken, trots medvetenhet kring läroplanens värdegrund styr istället 

oförutsägbara händelser. Viktigt för att värdegrunden ska kunna förmedlas är att skapa 

utrymme för samtal från olika perspektiv där värdegrunden tolkas och visas i praktiken. 

Enligt några författare har värdegrunden medfört vissa hinder som skapar problem i att nå en 

gemensam värdegrund, främst då olika kulturer möts. Dahlstedt (2007) skriver att genom 

olika sociala och emotionella övningar önskas eleverna bete sig på det sätt som följer 

normerna i samhället. Vidare skriver han hur enbart de goda exemplen lyfts fram medan de 

exempel som inte är önskvärda förs ur sikte. Dahlstedt (2007) ställer sig kritisk till att olika 
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exempel gällande värdegrundsfrågor visar en del kulturer som normala och andra som 

avvikande samtidigt som det inte finns något utrymme för gråzoner. 

Enligt Nykänen (2008) är den värdegrundsuppfostran som finns i läroplanen ett dilemma då 

den är både vag och har motstridiga anvisningar. Hon menar att detta innebär ett problem för 

lärarna då värdegrunden fortfarande förblir svårtolkad, trots forskares försök att förenkla den. 

Enligt hennes forskning finns det många olika föreställningar vem det är som ska ha fostrans- 

och utbildningsauktoritet i dagens samhälle. Hon vill genom sin avhandling lyfta fram en 

debatt kring vilka normer och värderingar som ska läras ut i dagens skola. 

(http://www.epochtimes.se/articles/2008/09/25/15823.html). Även Colnerud (2004) menar att 

man behöver göra tydligare distinktioner gällande värdegrundens innebörd. Detta inte enbart 

för lärarna utan även för att kunna bedriva forskning och analys kring de olika värde- och 

värderingspåverkande praktikerna.
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Metod 
För att få lämpligt underlag till vår undersökning använde vi oss av Bryman (2002), 

Samhällsvetenskapliga metoder och Denscombe (2000), Forskningshandboken: för 

småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna samt Einarsson & Hammar 

(2002), Gruppobservationer – Teori och praktik. För att upplägget på arbetet som helhet 

skulle ha en korrekt struktur och formalia har vi använt oss av Hartman (2004), 

Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Vi har valt kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer samt icke-deltagande observationer som undersökningsmetoder. 

Undersökningsmetoder 

Kvalitativ metod 
Kännetecknande för kvalitativ forskning är att den lägger vikt på ord och inte siffror samt att 

den är tolkningsinriktad, vilket betyder att vikten ligger vid en förståelse av deltagarna i en 

viss miljö och deras sociala samspel (Bryman, 2002). Vi valde att genomföra en kvalitativ 

intervjuform då vi ville få en djupare insikt i lärarnas synsätt på värdegrunden. En kvantitativ 

undersökning skulle troligtvis ha gett en vidare bild av lärarnas synsätt dock inte den djupare 

förståelse vi eftersträvade. Vi valde även att utföra observationer för att fördjupa oss kring 

lärarnas arbetssätt med värdegrunden. 

 

Intervju som insamlingsmetod  
Att använda intervjuer som insamlingsmetod är ett effektivt sätt att ta reda på informantens 

åsikter och tyckande. Denscombe (2000) menar att oavsett om intervjuaren försöker styra 

svaren kommer man inte undan det faktum att informantens svar inte går att ändra på, vilket 

är positivt med intervjuer som insamlingsmetod. Intervju som form medförde att vi fick en 

persons idéer i taget att lyssna till, sätta oss in i och utforska genom intervjun.  

 

För att vi skulle få fram ett löpande samtal genom intervjuerna valde vi semistrukturerad 

intervjuform, vilken innebar att vi utgick från en lista över specifika teman som skulle 

behandlas, en såkallad intervjuguide. Denna innehöll förberedda frågor som var utformade för 

att kunna ta del av lärarnas arbetssätt och erfarenheter. Lärarna hade därför stor frihet att 

utforma svaren på sina egna sätt då frågorna inte behövde komma i samma ordning som 

intervjuguiden var skriven. Vi lade även till frågor under samtalets gång men i stort höll vi oss 

till den ursprungliga ordningen. En risk vid intervju som insamlingsmetod kan vara att 
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intervjuaren ställer ledande frågor eller frågor utan struktur vilket kan förvanska resultatet 

(Bryman, 2002).   

Ickedeltagande observationer 
Anledningen till att vi utförde observationer var att vi ville komplettera de intervjuer vi 

genomförde. Vi ansåg att det gynnade vårt arbete att få se lärarnas beskrivning av 

värdegrundsarbetet i praktiken. Under observationerna var vi ickedeltagande vilket innebar att 

vi iakttog vad som hände i den klassrumsmiljö vi studerade, men höll oss utanför det sociala 

samspelet genom att enbart vara åskådare. Vi valde en ickedeltagande metod för att få ett 

utifrånperspektiv, att se samspelet mellan läraren och eleverna på ett tydligt sätt. Då vi inte 

letade efter specifika svar utan ville observera hur lektionerna bedrevs valde vi en 

ostrukturerad observation. Detta innebar att vi inte använde oss av ett observationsschema för 

att notera olika händelser utan vårt syfte med observationen var att registrera allt så detaljrikt 

som möjligt. Vi förde anteckningar under lektionerna samt uppmärksammade lärarnas sociala 

interaktion med eleverna. 

Urval 
Vi valde att intervjua åtta lärare som arbetade i år 4-6 på olika skolor i Östergötlands län 

eftersom vi ansåg urvalet var intressant ur forskningssynpunkt. Syftet var att ta reda på hur 

lärarna såg på värdegrundsfrågor och hur de arbetade med dessa frågor. Vi genomförde åtta 

intervjuer på sex olika skolor varav fyra var mångkulturella och de två övriga kulturellt 

homogena. Undersökningen genomfördes i två olika kommuner, en större med ca 140 000 

invånare och en mindre med ca 10 000 invånare. På den mindre orten utfördes tre intervjuer 

och på den större fem av dem. Lärarnas uppgifter i klasserna skiljde sig åt men gemensamt 

var att de var välbekanta med eleverna. Av de åtta lärarna vi intervjuade var samtliga i 

medelåldern och utbildade mot grundskolans tidigare år, två av dem var män och sex av dem 

kvinnor. Två av de kvinnliga lärarna hade enbart arbetat under en kortare tid (mindre än två 

år). En av lärarna undervisade enbart i ämnet livskunskap medan de övriga var klasslärare, det 

vill säga mentorer för en klass. Valet av att intervjua lärare från olika kommuner gjordes för 

att få ett resultat som var relativt opåverkat av varandra men även för att få en bra variation i 

svaren. Observationerna genomfördes med en manlig och en kvinnlig lärare. Dessa 

genomfördes under ett par lektioner där de observerade lärarna arbetade med olika typer av 

värdegrundsarbete. Urvalet av lärarna gjordes delvis genom våra tidigare relationer till några 

av dem, då vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på två av skolorna, de andra 

valdes utifrån olika stadsdelar med syfte att få stor spridning i resultatet.   
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Forskningsetiska överväganden 
Innan vi startade intervjuerna tog vi hänsyn till de forskningsetiska förhållningsprinciperna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentielltkravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2002), (http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf). 

Informationskravet innebar att vi tog hänsyn till följande; vi informerade deltagarna i 

intervjuerna i god tid, vad vårt syfte med undersökningen var, deras roll i arbetet och vilka 

villkor som gällde (Bryman, 2002). Med beaktande av dessa krav skickade vi ut ett 

missivbrev (se bilaga) till alla de inblandade innan intervjuerna genomfördes. Lärarna tog 

ansvaret att informera elevernas målsmän om att det skulle genomföras observationer i 

klassrummen, genom information i de veckobrev eleverna fick ta med sig hem. Föräldrarna 

kunde därmed meddela lärarna ifall deras barn inte fick delta. De berörda lärarna 

informerades till viss del om intervjun, men endast om temat för intervjun och inte de frågor 

vi i förväg utformat. Vi informerade även om att undersökningen enbart skulle gälla vår C-

uppsats. I enlighet med samtyckeskravet inhämtade vi i god tid deltagarnas medgivande. Den 

tredje principen, nyttjandekravet, har noga uppmärksammats eftersom det enbart är vi som har 

sett och haft tillgång till materialet (Bryman, 2002). Materialet har anonymiserats och då vi 

har valt fiktiva namn ska igenkännande av enskilda intervjuobjekt vara omöjligt. Den sista 

huvudprincipen blev uppfylld då det material vi hade om enskilda personer endast skulle 

användas för det aktuella arbetet. 

Validitet 
Genom en intervju kan direktkontakt innebära att data kan kontrolleras beträffande relevans 

och riktighet under tiden som de samlas in (Denscombe, 2000). Bryman menar att då 

informanterna kan utforma passande svar brukar det vara fördelaktigt att låta informanten få 

frågorna i samband med att intervjun genomförs, eftersom svaren blir mer genuina. (Bryman, 

2002). För att stärka validiteten tog vi givetvis hänsyn till detta och visade lärarna frågorna 

först vid mötet. Genom att vi intervjuade ett flertal lärare samt använde oss av olika 

undersökningsformer hade vi möjlighet att få fram både likheter och skillnader. Detta gav ett 

resultat med olika perspektiv samt bekräftade liknande svar vilket gav en ökad validitet 

(Denscombe, 2000). Vid en ostrukturerad observation är fördelen att man inte låser sig vid ett 

specifikt tema men samtidigt kan en svårighet vara att få anteckningar tydliga och relevanta 

(Einarsson & Hammar, 2002). 
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Genomförande 
Inför intervjuerna hade vi till vår hjälp den utformade intervjuguiden med relevanta frågor för 

vår undersökning. Vid observationen tog vi rollen som icke-deltagande observatörer i 

klassrummet, detta innebar att vi höll oss utanför samspelet i klassen. Vår roll som icke-

deltagande observatör betraktade vi som den mest lämpliga då vi inte hade träffat deltagarna 

innan mötet. 

 

En semistrukturerad intervjuform bidrog till en dynamisk intervju där informanten fick tala 

fritt kring de frågor vi hade till mötet. Då vår intervju handlade om lärares arbetssätt ansåg vi 

det vara viktigt att informanten fick tala fritt om olika moment inom värdegrundsarbetet. 

Intervjuerna genomfördes även i en ostörd och lugn miljö för att få bästa resultat. 

 

Vi utformade intervjufrågorna på ett enkelt sätt och använde oss av ett vardagligt språk för att 

underlätta för informanten. Inledningsvis noterade vi bakgrundsfakta till deltagarna, det vill 

säga deras ålder, kön och namn samt hur länge de arbetat på skolorna. Detta främst för vår 

egen skull då intervjuobjekten fick vara anonyma.   

Databearbetning och analys 
Vid kvalitativa intervjuer skriver Bryman (2002) att det är viktigt att ta hänsyn till vad 

informanten säger och hur de säger det. För att kunna studera det är det nödvändigt att ha en 

fullständig redogörelse för hur samtalet förs. Under intervjuerna användes mobiltelefoner för 

att spela in samtalen. Därefter transkriberade vi materialet ord för ord. I resultatet har vi 

fingerat namnen på de lärarna vi intervjuat för att inte avslöja identiteten på lärarna. Utifrån 

svaren på intervjufrågorna fann vi genomgående följande teman vilka vi delade upp resultatet 

i: ”Värdegrunden - Svår att språkliggöra?”, ”Värdegrundsarbete - Integrerat eller 

lektionsbaserat?”, ”Hinder och problem med värdegrundsarbete” samt ”Möjligheter med ett 

värdegrundsarbete”. Urvalet av citaten baserades på att de svar lärarna gav var tydliga och 

exemplifierande. Dessa fick illustrera synen och arbetsätten gällande värdegrunden samt den 

variation som fanns i lärarnas svar. Utifrån resultatet och de citat vi valde ut skapade vi en 

diskussion som belyste de element som vi ansåg var intressanta. Som exempelvis diskuterade 

vi hur syn och arbetssätt skiljde sig åt och förankrade dessa i forskning kring värdegrundens 

inverkan. 

 

För att nå en mer tydlig analys valde vi att fördjupa oss i de tre, hos lärarna mest 
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förekommande, arbetsmetoderna inom värdegrunden vilka var livskunskap, kompissamtal och 

ART- träning. En av lärarna var väl insatt i sitt livskunskapsarbete och beskrev ingående hur 

hon arbetade med detta medan två av de övriga lärarna visade upp sina arbetssätt didaktiskt 

och tillät oss att observera deras lektioner.  Eftersom intervjuguiden innehöll många frågor 

och vi beräknade intervjutiden på cirka 15 minuter för varje informant, valde vi att spela in 

samtalen för att sedan transkribera och därefter analysera våra resultat. 

 

Nackdelen att använda transkribering var tiden det tog att överföra tal till text. Enligt Bryman 

(2002) tar en intervju på en timme cirka fem timmar att transkribera. När en transkribering tar 

lång tid kan ett flertal felaktigheter infinna sig. Några av dessa kan vara att man hör fel vid 

lyssnandet på inspelningen, att man blir trött och allmänt slarvig (Bryman 2002). Därför var 

vi som intervjuare noggranna med att transkribera ordagrant då annars ett ord kunde ha 

förändrat tolkningen av innebörden. Det positiva med transkriberingen var att vi enkelt kunde 

återgå till samtalen under analysens gång. 

Metoddiskussion 
För att välja metod utgick vi ifrån vad vi ville få fram i vårt resultat och vad som var ett mest 

passande tillvägagångssätt för att nå detta. Genom att söka efter olika metoder fann vi att 

intervjuformen var en metod som gav bra förutsättningar för att få ut så mycket information 

kring informantens tankar och arbetssätt som möjligt. Därmed valde vi en kvalitativ 

intervjuform vilken vi ansåg vara relevant då ämnet är svårtolkat och vi ville få en helhetsbild 

av lärares syn och arbete kring ämnet. En metod med följdfrågor och öppna frågor i form av 

ett samtal underlättade då lärarna fick en ökad chans att utveckla sina tankar och beskriva sin 

syn på värdegrunden.  

 

Under intervjuerna följde vi vår intervjuguide vilken till stor del fungerade bra men beroende 

på arbetssättet som läraren använde fick vi välja ut frågor som läraren kunde besvara. Detta 

föll sig naturligt under samtalets gång, då vissa av lärarna arbetade integrerat med 

värdegrunden och andra mer konkret och hade lättare att redogöra mer specifikt för sitt 

arbetssätt. Vid vissa intervjuer var vi tvungna att formulera om frågorna så att vi kunde 

anpassa det under samtalets gång. Att använda en semistrukturerad intervju som metod gav 

oss frihet att anpassa frågorna till samtalet i den enskilda situationen vilket vi fann positivt. 

Det föll sig samtidigt ganska naturligt att vi ville genomföra ett möte med lärarna då ämnet 
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innefattade ett omfattande område vilket kunde underlätta att redogöra för i form av ett 

samtal.  

 

Då vi tidigare hade träffat vissa av lärarna hade vi en aning om hur dessa arbetade med ämnet 

och kunde därmed avgöra relevansen av svaren. Detta underlättade därmed tolkningen och 

förståelsen av det som informanten i fråga beskrev och berättade. Resultatet kan ha påverkats 

i positiv bemärkelse eftersom vi var bekanta med lärarna och deras miljö, vilket även för dem 

kan ha underlättat samtalen. Vid bearbetning av intervjuerna såg vi en koppling emellan vad 

de olika lärarna svarade, problematiskt var däremot att koppla detta till relevant forskning då 

värdegrunden som begrepp är väldig mångbottnad. 

 

Ett problem vi stötte på då vi sökte informanter till vår studie var att många var upptagna, 

eftersom det var i slutet på terminen. Då intervjuerna vi utförde skulle ske på ett antal olika 

skolor borde vi skickat ut information och tillfrågningar i ett tidigare skede av studien. 

Observationerna gav oss ett bredare perspektiv och en djupare inblick i vad ett 

värdegrundsarbete i praktiken innebär. Vi kände oss välkomna på skolorna och lärarna 

berättade även efter lektionerna om sitt arbetssätt för att få oss mer insatta i deras tänkande. Vi 

anser att forskningen vi genomförde gav ett intressant resultat vilket väckte intressanta 

reflektioner och då vi valde ett stort område och formulerade övergripande frågeställningar 

blev materialet omfångsrikt och djupt.  
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Resultat/Analys 
I följande kapitel presenterar vi resultaten av de observationer vi genomfört med exempel på 

olika arbetssätt samt resultaten av intervjuerna. För att skilja det praktiska arbetssättet från det 

teoretiska har vi valt att först presentera lärarnas praktiska arbete under rubriken 

”värdegrundsarbete i praktiken”. Därefter följer det teoretiska resultatet där vi besvarar våra 

frågeställningar utifrån olika teman. 

Värdegrundsarbete i praktiken 
För att tydliggöra och lyfta fram de olikheter som finns inom värdegrundsarbete har vi 

observerat två olika arbetsformer, kompissamtal och ART-träning, samt intervjuat en lärare 

om sin arbetsform, livskunskap. Observationerna syftar till att ge läsaren en inblick och 

fördjupning samt att ge en förståelse kring de varierande arbetssätten som existerar ute på 

skolorna.  

Kompissamtal på schemat 
Lektionen inleddes med att klassen delades upp i två grupper, pojkarna gick ut för att skriva 

loggbok om vad som hänt under den gångna veckan, medan flickorna stannade kvar i 

klassrummet. Läraren började med att fråga vad som hade varit positivt under veckan och 

eleverna fick sedan ge tre rosor var till de personer i klassen som de tyckt gjort något bra, 

vilket symboliserade beröm. När de hade gått igenom vad som varit positivt under veckan 

kunde de föra på tal saker som varit mindre bra. Då eleverna sedan diskuterade saker som 

varit mindre positiva nämndes inga namn utan läraren frågade enbart om problemet hade löst 

sig eller om de behövde prata mer om det. De diskuterade även elevernas beteenden gentemot 

varandra och vad som hade varit bra eller dåligt i deras uppföranden. Därefter försökte de 

hitta lösningar på händelserna antingen genom att stärka eller motverka ett beteende. När 

flickorna i klassen diskuterade färdigt så bytte de plats med pojkarna för att skriva loggbok, 

därefter bedrevs pojkarnas kompissamtal på samma sätt. Anledningen till denna uppdelning 

nämnde läraren var för att flickorna och pojkarna tog upp olika saker som hade hänt under 

veckan och att eleverna ansågs få ut mer av lektionen då de delades upp.  

En lärares arbete med livskunskap 
En lärare arbetade med värdegrundsarbete i form av livskunskap, vilket hon hade schemalagt 

80 minuter i veckan. Informanten arbetade utifrån olika delmoment vilka bland annat var 

trygghet, roller och känslor. Läraren hade valt att arbeta med detta i musiksalen där det inte 
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finns några bänkar utan eleverna kan sitta i en ring, dels för att alla kan se varandra i ögonen 

men även att det inte finns möjlighet att sucka eller skratta. Läraren berättade att hon börjar 

dessa lektioner med att ställa öppna frågor och låter ordet gå runt och eleverna får välja om de 

vill svara i annat fall går frågan tillbaka vid ett senare tillfälle. Frågorna kan vara i form av 

”när blev du ledsen senast?”, ”vad gör dig glad?” eller ett påstående som ”berätta 

någonting som du tror de andra inte vet om dig”. Lektionerna följer alltid en tydlig struktur 

och beroende på vilket tema de arbetar med så gör de olika övningar och diskuterar 

dilemmafrågor. Läraren arbetar med olika värdegrundsmaterial däribland olika texter där 

eleverna får lära sig att se händelser utifrån olika perspektiv. Ett annat sätt att lyfta fram olika 

perspektiv var att hon gav eleverna roller som de fick turas om att spela i kortare scener. 

Läraren beskrev att meningen med värderingsövningarna var tanken att våga, våga stå för sin 

åsikt och säga ifrån vilket i förlängningen handlar om att vågar att säga nej till droger och 

liknande. Det grundläggande syftet för värdegrundsarbetet ansåg läraren var att göra dem 

trygga i sig själva och bygga upp en god självkänsla. 

Art-träning i praktiken 
Läraren började lektionen med att diskutera med eleverna vad som är rätt och fel när det 

gäller att retas. Han lät sedan eleverna ge olika exempel på bra och dåligt sätt att retas. En av 

eleverna gav exemplet: ”Du har en ful röd tröja” som ett dåligt sätt att retas och ”När man 

retas på skoj med en kompis” som ett positivt sätt . Eleverna fick därefter läsa högt från ett 

papper, vilket beskrev hur man ska bemöta en annan elev och konversera på ett schysst sätt, 

så att det inte uppfattas som retsamt. Läraren fortsatte sedan lektionen med påståendet: 

”Ibland finns det saker man bör klaga på och andra saker som man inte bör klaga på”. Han 

läste upp olika exempel på situationer man kan hamna i och frågade eleverna om de ansåg om 

man har rätt att klaga eller inte. Vid varje exempel var det två frågor som eleverna fick ställa 

sig själva: Är det rättvist att klaga på det här? Har jag rätt att klaga på det här?  

 

Som uppföljning delade läraren ut ett papper där eleverna skulle svara enskilt och sa att 

eleverna alltid kan ändra de svar som de skriver ner. Papperet handlade om olika påståenden 

där eleverna fick avgöra om det var rätt att klaga. Då eleverna skrivit vad de tyckte var rätt 

och fel så togs påståendena upp i helklass, där läraren läste upp påståendena och eleverna fick 

komma med sina argument.  
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Din lärare gav dig en hemuppgift. Rätt eller fel att klaga?” 

En elev: ”Om man gjort som man ska och får läxa över helgen, så har man 

rätt att klaga.” 

En annan elev: ”Men det beror ju på om man är en bra elev, eller bra och bra 

men då kanske man klarar att göra läxan” 

 

Läraren avslutade med att säga: ”Jag tycker att vi har haft en jättebra lektion och det är kul att 

ni vill vara med och diskutera.” Han sa sedan att det är kul att se att alla är med och att de som 

brukar tycka det är lite svårt med ART-lektionerna har gjort det här jättebra.”Hoppas ni får en 

kul rast.” Efter att eleverna gått så berättade han att syftet med dessa lektioner är att eleverna 

utöver att de funderar på dessa frågor, lär sig ta ställning, får komma med sin egen åsikt och 

att han inte styr dem på något sätt. Detta arbetssätt ska enbart lyfta fram en diskussion och 

lärarens åsikt kommer aldrig fram. Han sa att eleverna får tycka vad de vill och att han endast 

hjälpte dem att beskriva om de inte visste hur de skulle få fram sin åsikt. Det viktigaste är att 

visa att man förstår elevernas tankesätt.  

 

Det gemensamma för de olika arbetssätten var att lärarna strävade efter att främja elevernas 

emotionella och sociala utveckling genom att bearbeta viktiga frågor. Dessa handlade om hur 

man ska bemöta andra och bete sig i olika situationer. Viktigt för samtliga lärare var att belysa 

elevernas positiva tankar och att visa förståelse för dem. Med hjälp av en sådan dialog var 

syftet för samtliga arbetssätt att skapa trygga och säkra elever. 

Värdegrunden – Svår att språkliggöra 
För att lyfta fram lärares syn på värdegrunden och hur de upplever värdegrundsarbete frågade 

vi dem om de hade funderat kring begreppet värdegrund och vad det betydde för dem.  

 

Utifrån den första frågeställningen fann vi två huvudsakliga förhållningssätt till värdegrunden 

hos lärarna, ett oreflekterat och ett reflekterat. Samtliga lärare har nämnt att värdegrunden är 

ett svårt begrepp, vilket framkom då vi frågade vad värdegrunden betydde för dem. Lärarna 

beskrev värdegrunden på ett flertal olika sett däribland att den är komplex, mångbottnad och 

svår att sätta fingret på. En av lärarna beskriver den på följande sätt: 

 

Jag tycker att det är ett svårt begrepp, vad man ska lägga in i det. Det är väl 

något som finns där hela tiden, men vad jag lägger in i det och vad det står 

för det kan jag inte säga till hundra procent att jag vet (Anita). 

 



27 
 

Informanten anser att värdegrunden är något som ska genomsyra hela skolans verksamhet 

samtidigt som begreppet framstod som oreflekterat. En annan av informanternas svar visar på 

att trots ett kontinuerligt värdegrundsarbete framstår värdegrundens betydelse som 

oreflekterad. 

 

Nej, det har jag nog inte. Det har jag nog inte faktiskt, utan det har blivit att 

det tillhör skolan. Vad det betyder för mig har jag nog faktiskt inte funderat 

över en enda gång tror jag. Det är nog det som man har fått med sig 

hemifrån eller vad min fröken sa till mig. Jag har nog inte reflekterat så 

mycket över det, utan det är vad som för mig man tycker är normalt hyfs. 

Man säger tack, man öppnar dörren när någon kommer för att lasta, man är 

trevlig och man vill sina kompisar väl (Elin).  

 

Lärarna som säger att de inte reflekterat över värdegrunden beskrev att den mestadels innebär 

gott uppförande såsom hyfs, den gyllene regeln och sådant lärarna som själva fått lära sig i 

form av normer.  

 

Jag kan nog tycka att en bra utgångspunkt är alla människors lika värde 

och egentligen den gyllene regeln, som man vill att andra ska vara mot dig 

ska du vara mot dem. Har man de reglerna så klarar man sig ganska långt 

(Maria). 

 

Skillnaden mellan ett reflekterat och ett oreflekterat värdegrundsarbete var att lärarna som 

beskrev att de har reflekterat över värdegrundsfrågor även kunde beskriva den på olika plan. 

Därefter kunde de koppla den från en abstrakt nivå till hur man praktiskt kan tillämpa den i 

klassrummet.  

 

Jaa, det kan ju vara väldigt många saker egentligen. Man kan prata om 

värdegrund på olika plan fast egentligen handlar det i grund och botten i 

tron på vårt lika värde och det är ju grundbulten, sen finns det saker som 

man vill lägga tyngd på. Värdegrund kan vara ideologi men det kan vara 

praktisk verklighet, att i praktiken visa att det är väldigt mångbottnat och 

svårt att sätta fingret vad det är egentligen. Men det handlar om tankar 

kring lika värde och att ta hänsyn (Andreas). 

 

Utmärkande för samtliga lärare var deras grundläggande inställning till värdegrunden, det vill 

säga deras syn på människors lika värde. De beskrev att det handlade om att ge eleverna 
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kunskap i hur de ska behandla varandra på ett bra sätt och att det samtidigt var viktigt att visa 

för eleverna att värdegrunden är mångbottnad, det vill säga att samma situationer kan ha 

olika perspektiv. Flera av lärarna utryckte vikten av att tro på elevernas förmåga och att 

värdegrunden bottnar i att stärka elevernas självkänsla. 

 
Allting handlar väl om att man på något sätt ska ha en bra människosyn och 

se till barnen och tro på deras förmåga (Lena). 

 

Ett viktigt mål för lärarnas värdegrundsarbete med eleverna var att gynna lika värde emellan 

eleverna oavsett olikheter. Inom skolans gränser var även respekten för varandras åsikter 

och hänsyn viktiga avseenden. 

 

För mig är det att alla ska behandlas lika och ha samma värde och även 

respekt för varandra. Det är så att vi inte kan tycka om alla men vi kan 

respektera alla och det är jätteviktigt. Det jobbar jag mycket med i skolan så 

länge man är i skolan respekterar vi varandra, sen kan jag inte tvinga någon 

att vara med någon annan på sin fritid. Men när man är i skolan respekterar 

man varandra. Framförallt för mig som lärare är det viktigt att jag behandlar 

alla lika (Eva). 

 

Genomgående talar lärarna om hur viktigt det är att eleverna behandlas lika och att de på 

samtliga skolor utgår från trivsel och ordningsregler som är utformade av både elever och 

lärare.  

Värdegrundsarbete – Integrerat eller lektionsbaserat 
För att ta reda på hur lärarna arbetade med värdegrunden och om de olika arbetssätten skiljde 

sig åt, frågade vi hur de planerade upp tiden och hur de prioriterade sitt värdegrundsarbete.  

 

På samtliga skolor där informanterna arbetade berättade de att det pågick ett 

värdegrundsarbete i någon form, antingen integrerat i den övriga undervisningen eller 

lektionsbaserat i form av ett enskilt ämne. Lärarna förde fram i intervjuerna att det var upp till 

lärarna själva att besluta och prioritera tidsåtgången och arbetssättet. De beskrev hur de 

arbetade med eleverna i olika gruppkonstellationer, både enskilt med elever, uppdelat efter 

pojkar och flickor men även i helklass. Ett skäl till att några av lärarna genomförde 

värdegrundsfrågor i helklass var enligt dem för att stärka gruppen och träna eleverna i att 

utbyta tankar och idéer.  
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Vi arbetar i olika konstellationer, en del barn har ju individuell träning eller 

träning i liten grupp, i det stora hela försöker man ha barnen i rätt grupp i 

klassen för jag menar: Det är ju där de möter andra barn och har 

möjligheten att träna ordentligt (Andreas). 

 

De av lärarna som arbetade konkret med värdegrunden i form av lektioner så som 

livskunskap, kompissamtal och ART-träning ansåg att det var essentiellt att eleverna fick 

träning i att fungera i en grupp likväl som att stärka varje enskild elev. Några av lärarna 

beskrev att syftet med värdegrunden var att skapa en harmonisk och trygg grupp, vilket skulle 

minska konflikterna.  

 

Vi har kompissamtal varje vecka, och vi gör mycket saker tillsammans på 

skolan som skapar en väldigt trygg grund att stå på, det är ju verkligen 

stommen som gör att det inte blir jättemycket strul och att det inte krävs så 

himla mycket samtal i övrigt (Karin). 

 

De som valt att ha ett lektionsbaserat arbetssätt ansåg att det både var för att skapa en rutin 

och trygghet för eleverna samtidigt som värdegrundsarbetets vikt lyftes fram, men framförallt 

att det annars prioriterades bort då tidsbrist ofta uppstod. 

 

Förr eller senare så kommer man till den här punkten på året när man 

känner att man inte hinner med det man ska och står det inte på schemat 

då är det värdegrunden man hoppar över (Karin). 

 

Lärarna ansåg att ett värdegrundsarbete bör vara schemalagt för att det inte ska glömmas bort 

då terminen närmar sig sitt slut. Hälften av lärarna som intervjuades arbetade med 

värdegrunden i form av olika lektioner medan de övriga integrerade värdegrundsarbetet i den 

övriga undervisningen. 

 

För mig är det helt självklart, sen tycker jag väl också att ett integrerat och 

lektionsbaserat arbetssätt kan komplettera varandra, givetvis så händer det 

ju saker som man tar upp, ja hur man är mot alla andra o när det har vart 

bråk och så det måste man också ta upp men att det är ett förebyggande 

arbete på något sätt att man hjälper dem innan (Lena).  
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Lärarna som valt att lägga upp ett lektionsbaserat värdegrundsarbete beskrev att det är av stort 

värde att lägga ned mycket tid på elevernas sociala och emotionella träning. Detta för att det 

hjälper eleverna att utveckla goda sociala samspel med andra individer, samt att respektera 

och acceptera människors olikheter inte bara i syfte för en fungerande miljö utan även för 

elevernas framtida välgång.  

 

Jag tycker det är ett jätteviktigt ämne för alla och jag tror att lägger man 

mycket tid på det har man igen det i det stora hela (Lena). 

 

Genomgående ansåg lärarna att deras värdegrundsarbete gav ett positivt resultat. Oberoende 

av om informanterna reflekterat över värdegrunden eller inte, anser de det vara oerhört 

viktigt att genomföra ett värdegrundsarbete i någon form. Tydligt var även att de som 

arbetade med det kontinuerligt såg positiva resultat och ansåg att tiden var väl använd. 

Hinder och problem med värdegrundsarbete  
Ett hinder som de flesta har nämnt är att värdegrundsarbete tar tid från de övriga ämnena, 

eftersom det kräver att läraren är insatt och hittar passande material som behandlar hela 

värdegrunden. Det framkommer även i intervjuerna att flera av lärarna känner motstånd från 

kollegor i olika värdegrundsfrågor då lärarna inte är enade i en gemensam värdegrund. 

Informanterna hade åtskilda tankesätt om hur viktigt ett värdegrundsarbete är för eleverna 

och deras framtida utveckling. 

 

Hos kollegor kan man möta på motstånd så en sak man måste börja med 

när man börjar med värdegrunden är att ifrågasätta sig själv…. då det är 

jobbigt att ifrågasätta sig själv och skärskåda sitt beteende men fel gör vi ju 

jämt men att förlika sig med det och att acceptera det och vara villig att 

förändra det egna beteendet det kan vara rätt jobbigt så det tror jag är det 

största motståndet (Andreas). 

 

Samtliga lärare nämnde att det var upp till dem själva att planera värdegrundsarbetets 

tidsåtgång och därmed välja om de ville ha det schemalagt. Några av informanterna beskrev 

vidare att en enskild planering ofta resulterar i att lärarlaget inte är samstämmiga i deras syn 

på hur lektionerna ska bedrivas. Vissa av lärarna nämnde att det inte lyftes fram några 

värdegrundsfrågor till diskussion för att skapa en gemensam värdegrund hos personalen. På 

samtliga skolor fanns ordningsregler och skolregler att följa. Trots detta berättade en av 
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lärarna att det inte fanns en gemensam värdegrund i arbetslaget, vilket informanten såg 

kunde leda till en otrygghet hos eleverna då de inte vet vilka normer som råder på skolan.  

 

Vissa av lärarna tyckte det var svårt att hantera de kulturella och religiösa skillnaderna när 

de talade med eleverna kring värdegrundsfrågor. De beskrev vikten av att vara väl medvetna 

om, och sätta sig in i, de kulturella skillnaderna för att genomföra ett gemensamt 

värdegrundsarbete. Detta var något lärarna ansåg vara problematiskt då synen på de etiska 

och moraliska normerna skiljer elevernas religiösa tro och kulturella skillnader åt.  

 

Det som är intressant är ju också att man kommer in på andra värdegrunder 

när man har barn från andra länder som kan ha en annan värdegrund att 

stå på (Mats). 

 

Lärarna på de mångkulturella skolorna ansåg därför att det var svårt att hitta en gemensam 

värdegrund att stå på i en mångkulturell klass. De tyckte att det var desto viktigare att arbeta 

med sådana frågor för att lära eleverna att acceptera varandras olikheter. Ytterligare ett 

hinder som en av lärarna beskrev var då eleverna inte ville delta i arbete rörande 

värdegrundsfrågor. Detta medförde problem då eleverna inte var samstämmiga i gruppen. 

 

Det är ju inte alla grupper man jobbar med som är sugna på det jobbet 

heller, men det är ju en annan form av motstånd som kanske är lättare att 

hantera (Andreas). 

 

Denna form av motstånd menar läraren var av enklare karaktär än det då lärarna möter 

motstånd från kollegor då det gällde samarbete i lärarlaget.  

 

Genomgående var det största hindret att de i lärarlaget inte var samstämmiga vilket kan 

orsaka otrygghet hos eleverna då de inte vet vilka normer som råder. Svårigheter uppstod 

även vid mångkulturella möten då olika värdegrunder möttes, då etiska och moraliska normer 

skiljde sig åt. 

Möjligheter med ett värdegrundsarbete 
För att ta reda på vilken betydelse lärarna anser att värdegrundsarbetet har för eleverna 

frågade vi lärarna hur de upplever att eleverna förändras då de arbetar med värdefrågor. 
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Något som de flesta av de intervjuade lärarna ansåg var att värdegrundsarbete i någon form 

gav ett positivt resultat. De som genomförde ett kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågor 

märkte en betydlig skillnad hos eleverna då de blev lugnare och miljön såväl i klassrummet 

som på skolan förbättrades.  

 
Om barnen blir säkrare skapar det en trygghet som gör att barnen kan 

fokusera (Andreas). 

 
Läraren menar att när barnen blir tryggare i sig själva och kan fokusera skapas ett lugnare 

klassrumsklimat som gör att alla elever lättare uppvisar en gemenskap och därigenom blir 

villiga att arbeta med varandra. Då informanten beskrev vad värdegrunden medförde för 

möjligheter i den övriga undervisningen frågade vi även om det hade någon inverkan på 

elevernas studieresultat. 

 
Om det har effekt på skolarbetet? Självklart! Det är ju för att det ska vara en 

trygg och bra grupp så känner jag att det här med livskunskap är jätteviktigt 

och då får ju det en påverkan på skolarbetet, givetvis! (Lena) 

 
De flesta av pedagogerna beskrev hur de trodde att ett värdegrundsarbete gynnade goda 

studieresultat genom att det skapade en tryggare skolmiljö. De lärare som arbetade med ett 

lektionsbaserat arbetssätt såg en tydlig skillnad gällande hur eleverna bemötte varandra och 

deras sociala interaktion till skillnad från de perioder då de inte haft dessa lektioner. Då 

eleverna kom tillbaka efter ett lov eller då de inte haft tid att ägna åt värdegrundsfrågor 

märkte lärarna en markant skillnad i elevernas uppförande, det blev stökigare och rörigare i 

gruppen. Ytterligare en positiv inverkan lärarna lyfte fram var att eleverna vid ett arbete av 

denna form fick utveckla sina egna tankar och lära sig reflektera.  

 
Mmm, tror att det kan påverka positivt för jag tror man tränar sig i att 

reflektera man tränar sig i att ifrågasätta man tränar sig i att argumentera så 

jag tror absolut det kan hjälpa till alltså träna sitt kritiska tänkande, motivera 

varför man tagit ställning till vissa saker (Andreas).  

 
Genomgående har samtliga lärare stött på någon form av hinder men trots dessa hinder anser 

lärarna över lag att de positiva fördelarna väger över. Lärarna ansåg att syftet med 

värdegrundsarbetet inte bara handlar om att uppnå en god miljö och bra studieresultat, utan att 

det även handlar om att forma varje individ till en reflekterande, kritiskt tänkande och god 

samhällsmedborgare. 
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Diskussion 

Några lärares syn på värdegrunden 
En gemensam problematik som ofta lyfts fram vad det gäller värdegrunden är att den är 

komplex och att den behöver diskuteras och reflekteras kring. Orlenius & Bigsten (2006) 

nämner vikten av att det sker en dialog för att försöka nå en mer gemensam värdegrund. 

Enligt vårt resultat anser de flesta lärare vi intervjuat att det sker för lite dialog inom 

arbetslaget kring såväl värdegrundsfrågor som värdegrunden i stort.  

 

Enligt styrdokumenten (Skolverket, 1994) har varje skola som mål att sträva mot en 

gemensam värdegrund, detta medför ett dilemma då lärarna i studien har sina enskilda 

tolkningar av vad värdegrunden står för och vad den betyder för dem. Uppmärksammat i 

intervjuerna är att enskilda lärare inte funderat över vad värdegrunden innebär för dem själva 

och därmed väcks tankar hos oss kring hur man då kan skapa en gemensam värdegrund på 

skolan. För att nå detta mål anser vi precis som Orlenius & Bigsten (2006) att det krävs en 

dialog inom lärarlaget och att lärarna tillsammans strävar mot en gemensam värdegrund för 

att sedan kunna förmedla denna till sina elever.  

 

Hos flertalet av de lärare vi intervjuade fanns det en problematik att språkligöra värdegrunden 

och dess innebörd, vilket vi anser kan göra det svårt för lärarna att förmedla värdegrunden på 

ett tydligt sätt, något som även visats i tidigare forskning 

(http://www.epochtimes.se/articles/2008/09/25/15823.html). De av lärarna som reflekterat 

kring vad värdegrunden innebär kunde beskriva den på olika plan vilket gjorde att de kunde 

arbeta med den i praktiken. Vi såg även att de lärare som arbetade mer konkret med 

värdegrunden kunde beskriva den på olika plan dels praktiskt men även abstrakt. 

Lärares arbete med värdegrunden – ett långsiktigt projekt 
Vi fann att lärarnas arbete med värdegrunden genomfördes på två olika sätt, integrerat och 

lektionsbaserat. De som valt ett integrerat arbetssätt kände att det inte fanns utrymme för 

värdegrundsarbete som ett enskilt ämne utan vävde in värdegrunden i den övriga 

undervisningen, vilket innebar att värdegrunden genomsyrade en del av de andra ämnena. Vi 

anser att en nackdel med ett integrerat arbetsätt kan vara att man ofta glömmer bort att 

diskutera värdegrund och istället lyfter den enbart då specifika konflikter uppstår. 

Konsekvenserna av detta kan bli att lärarnas arbete enbart blir en kortsiktig lösning av 
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situationen medan ett schemalagt värdegrundsarbete syftar till att förebygga konflikter och 

betinga ett positivt beteende. Samma sak gäller de temadagar som en del av skolorna 

använder som en form av värdegrundsarbete, då det enligt Zackari & Modigh (2002) krävs ett 

mer långsiktigt arbete för att nå goda resultat. I och med att läroplanen är fri att tolka är det 

upp till varje lärare att bestämma tid och rum för värdegrundsarbete beroende på vad klassens 

behov anses vara. Vi ställer oss undrande till ifall elever får den sociala och emotionella 

träning de behöver då det är upp till varje lärare att arbeta med värdegrunden utifrån 

individuell prioritet. 

 

De av lärarna som arbetar enbart integrerat strävar efter att få in värdegrundsarbetet i den 

övriga undervisningen. Vi undrar om detta räcker för att ge eleverna den sociala och 

emotionella utveckling de behöver för att känna trygghet och utveckla en god självkänsla. Vi 

funderar på vart skolan är på väg då barn och ungdomsvåld samt konflikter ständigt ökar 

(Kimber, 2004). Vi anser, liksom de av lärarna som förespråkar ett värdegrundsarbete, att det 

krävs av dagens skola i någon form. De av lärarna som har anammat detta har tydligt sett att 

det gynnat elevernas utveckling samt skapat en tryggare och godare studiemiljö. Dessa lärare 

anser vi har lyckats med att nå värdegrundsarbetets mål.  

 

De lärare som presenterade sina arbetssätt med värdegrundsfrågor och hade en planering med 

schemalagda lektioner ansåg att det var en av de viktigaste lektionerna i skolan och att det gav 

eleverna en viktig del i deras utveckling. I enlighet med Gottberg (2007) anser vi att det är 

viktigt med en planering för att lära eleverna rätt värderingar. Lärarna som gått på fortbildning 

samt läst mycket kring värdegrundsmetoder såsom: Livskunskap (Kimber, 2004) och ART- 

träning (www.alltomart.se) påpekar att det ger en positiv skillnad under de perioder de arbetar 

med dessa gentemot då det varit ett uppehåll. Intressant att belysa är hur lärarna märkt att 

eleverna kommer närmare varandra och uppför sig i allmänhet trevligare mot både lärarna och 

sina klasskamrater genom att ha ett kontinuerligt värdegrundsarbete.  

 

Lärarna som arbetar med värdegrundsarbeten schemalagt tyckte att det var viktigt att det även 

genomsyrar hela verksamheten. Att ha det som ett enskilt ämne fungerar som förebyggande 

och har syftet att sedan vara ett komplement till den konflikthantering som sker när det 

uppstår något under rasten. Detta stämmer väl med Thornbergs (2006) tankar kring ett 

lektionsbaserat arbetssätt, där det är viktigt att inte glömma bort att värdegrunden ska 

genomsyra hela skolans verksamhet och inte förpassas till en lektion. Intressant att notera är 
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att alla dessa former tar upp och hjälper eleverna att utvecklas socialt och känslomässigt samt 

ger dem ett demokratiskt utrymme.  

 

Under intervjuerna framkommer det att eleverna får vara med och forma skolornas 

trivselregler och utåt sett ses det som en positiv grund för en demokratisk skola. Vad lärarna 

enligt Zackari & Modigh (2002) ofta glömmer bort är att demokrati främst handlar om ett 

förhållningssätt gentemot varandra, att bry sig om och bemöta sina medmänniskor. Inom 

värdegrunden ryms viktiga mål att sträva efter och krav som skall uppnås på varje skola, ett 

exempel på detta är demokrati (Skolverket, 1994). När skolor vill arbeta och lyfta fram 

demokratin i klassrummet genom elevinflytande blir ofta formen viktigare än innehållet vilket 

Zackari & Modigh (2002) nämner som ett vanligt problem. De skolor som arbetar med 

värdegrundarbete i olika former tar upp demokratin i djupare innebörd genom att eleverna får 

lära sig att diskutera, respektera samt att ta hänsyn till andra genom olika övningar. Detta ser 

vi som viktigt då varje elev får chansen att utveckla sina uppfattningar och skolan genom ett 

värdegrundsarbete ger eleven utrymme för olika uttryckssätt och uttrycksformer.  

 

Ytterligare dimensioner som kommer upp och bearbetas inom ett värdegrundsarbete på 

skolorna är mångkulturalism, jämställdhet samt att främja etik och moral (Skolverket, 1994), 

vilket i dagens skola är högst aktuellt att lyfta fram och diskutera. Samtliga skolor arbetar med 

detta mer eller mindre i någon form. Vi ställer oss tveksamma till om eleverna får de verktyg 

som krävs för bästa tänkbara sociala och emotionella utveckling i de skolor där lärarna inte 

ser värdegrundsarbetet som ett ämne av hög prioritet. 

Lärares syn på hur värdegrunden påverkar eleverna 
Några av lärarna anser att ett förebyggande arbete, mot konflikter och för att stärka elever, är 

vad som krävs i dagens skola. Andra ställer sig frågan om det är skolans ansvar att ”fostra” 

eleverna. För att forma eleverna till goda samhällsmedborgare (Skolverket, 1994) anser vi att 

en viss typ av uppfostran bör ingå i undervisningen. Att arbeta på ett mer insiktsfullt och 

djupare plan med värdegrunden är givetvis upp till varje lärare. De som beskrivit sina 

arbetssätt under intervjuerna visar sig ha nått ett positivt resultat både vad gäller elevernas 

utveckling, klassrums- och skolmiljön, vilket därigenom lett till att det påverkat elevernas 

studieresultat i en positiv bemärkelse. Förutom att eleverna får lära sig ta ställning i etiska och 

moraliska frågor, lära sig samarbeta eller bearbeta beteenden utvecklas de också vad gäller att 

reflektera och diskutera vilket leder till en ökad trygghet. I intervjuerna berättade lärarna även 
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att eleverna stärktes och fick en god självkänsla genom att arbeta med värdegrundsfrågor. 

Även tidigare forskning som gjorts kring värdegrunden som ämne visar på positiva 

förändringar vad gäller elevernas utveckling (Goleman, 1997).  Genom intervjuerna har det 

framkommit hur betydelsefull och viktig barnens utveckling är med utgångspunkt för 

värdegrundsarbetet och hur deras sociala och emotionella förmåga genom detta behöver ingå 

på något sätt i undervisningen.  

 

Lärarnas upplevelser och erfarenheter av ett schemalagt värdegrundsarbete var att eleverna 

blev tryggare och miljön i klassrummet förbättrades samt att eleverna uppvisade en större 

gemenskap. Vid intervjuerna menade de lärare som lyfte fram värdegrundsarbete som viktigt 

att det ledde till ett bättre studieresultat för eleverna. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning som gjorts kring elevernas studieresultat och välbefinnande i samband med ett 

värdegrundsarbete 

(http://rixlex.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2000/01&bet=Ub349

). 

 

Enligt barnkonventionen har även eleverna rättigheter (Johansson, 2005). Det är intressant att 

ingen av lärarna nämner att värdegrundsarbetet även innefattar denna. Genom resultatet blev 

vi tveksamma till om eleverna i dagens samhälle, genom skolan, får veta att de har rättigheter 

och vilka de är. 

 

Eleverna har även rätt att avstå ett värdegrundsarbete eftersom varje individ i samhället har 

rätt till sitt privatliv (http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55). Ett exempel på det är att 

under kompissamtalen fick varje elev avstå från att prata om de ville men vi är tveksamma till 

om eleven förstår att den har rätt att avstå helt. Vissa av lärarna nämnde att det var 

problematiskt då några av eleverna inte ville ställa upp men ingen erbjöd en lösning på 

problemet. Skolan har som uppgift att se till att alla har möjlighet att få sina röster hörda och 

att alla har samma rättigheter precis som i det övriga samhället. Det är alltså upp till varje 

pedagog att främja barnens och ungdomarnas sociala och emotionella kompetens i syfte att 

skapa goda samhällsmedborgare. Då tolkningen av läroplanen är så pass fri anser vi det vara 

desto viktigare att man som pedagog reflekterar över dess syfte. Framförallt anser vi det 

viktigt att man som arbetslag strävar efter att skapa en gemensam värdegrundsuppfattning, då 

det är just lärarnas värdegrund som kommer speglas i framtidens generation.  
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Vidare forskning 
För vidare forskning kan det vara intressant att belysa flera olika typer av värdegrundsarbeten 

än de vi har stött på. Vid ett mer omfattande arbete skulle forskaren kunna studera det 

integrerade värdegrundsarbetet under en längre period och försöka synliggöra detta.  

Då vi enbart har valt att lyfta fram några lärares syn på värdegrundsarbetet hade det varit 

intressant att även belysa det ur ett elevperspektiv, för att därigenom visa på hur eleverna 

uppfattar det värdegrundsarbete som pågår och hur de själva känner inför värderingsövningar 

och värdegrundsfrågor. För en sådan typ av forskning krävs mycket tid i klassrummet och en 

mer långsiktig undersökning i form av fallstudie, vilket vi anser för djupgående för en C-

uppsats. Intressant i en sådan forskning skulle även vara att följa elevernas sociala och 

emotionella utveckling. 
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    Linköping 2008-04-21
     

Kvalitativ undersökning om värdegrund 
 

Vi är två studenter som just nu skriver vår C-uppsats på Linköpings lärarprogram. Vårt syfte 

är att ta reda på hur lärare arbetar med värdegrundsfrågor. För att undersöka detta kommer vi 

att använda oss av kvalitativa intervjuer till er som lärare men även observationer när ni 

arbetar med detta.  

 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att skapa ett bra underlag för vårt resultat genom att ställa upp 

på en intervju under vecka 17-18 som kommer att ta cirka 30 minuter. Vi hoppas även att vi 

kan komma överens om en dag då vi kan observera en lektion (exempelvis livskunskap).  

 

Resultatet av intervjuerna kommer att läggas fram till sommaren i form av en C-uppsats, 

vilken sedan publiceras. Informationen ni ger kommer självklart att vara anonym och man 

kommer inte att kunna avgöra vem som har svarat vad. Vi kommer att ta hänsyn till de etiska 

principerna (Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet). 

 

Hör gärna av er snarast på en av nedanstående mailadresser om ni kan delta och vilka 

tidpunkter som i så fall kan komma att passa er.   

 

Vänliga hälsningar Rickard Schörling och Sandra Nylén 

 

Kontaktinformation 

Ricsc302@student.liu.se, Sanny150@student.liu.se.  
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Intervjufrågor till lärare 
Hur arbetar du med värdegrundsfrågor?  

På vilket sätt arbetar du med att stärka elevernas sociala och emotionella kompetens?  

Har ni schemalagd tid för värdegrundsarbete? Livskunskap?  

Hur arbetar ni med detta och vad är det tänkt att tillföra eleverna i ett framtida syfte? 

Hur tycker du eleverna uppfattar värdegrundarbetet? 

Anser du att schemalagt ämne med värdegrundsarbete behövs i skolan idag?   

Vad tror du att värdegrundsarbetet/livskunskap kan tillföra din undervisning/klassrumsmiljö i 

övrigt? 

Finns plats i ert schema att praktiskt införa livskunskap som ämne, varför/varför inte?   

Använder du läromedel i ämnet livskunskap, i så fall vilket? 

Tror du att ett sådant arbete kan påverka elevernas studieresultat, på vilket sätt?   

Finns det några gemensamma trivselregler på skolan, utformade av både lärare och elever, i så 

fall hur fungerar dessa? 

Diskuterar du värdegrundsfrågor tillsammans med dina kollegor? 

Har du funderat kring begreppet värdegrund och vad det betyder för dig? (Hur påverkar det 

din undervisning, hur prioriterar du värdegrundsfrågorna i förhållande till kunskapsfrågorna, 

vilka värdegrundsfrågor anser du är de viktigast?) 

Har du gått någon fortbildning inom värdegrundsarbete/livskunskap? 

Har du stött på några problem eller hinder med att jobba med värdegrundsfrågor? 

Har du något du skulle vilja tillägga?  

 
 

 


