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Värdegrund i skolan 

1. Inledning/Bakgrund 
Under studietiden har vi ofta kommit i kontakt med begreppet värdegrund. Pedagoger ute i 

verksamheterna har berättat att de arbetar med värdegrund. Vad vi däremot inte riktigt har fått 

klart för oss är hur de arbetar rent konkret. Vår förhoppning är att vi genom denna studie skall 

få en inblick i hur olika skolor konkretiserar värdegrundsarbetet. Det är även av intresse att 

höra oss för hur de grundläggande värdena tolkas utifrån läroplanerna. De grundläggande 

värden som skall förmedlas och förankras hos eleverna i skolan är: ”människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, solidaritet med svaga och utsatta.” (Lpo94, s.5) 

 

Vidare vill vi undersöka om värdegrundsarbetet integreras i undervisningen. Vi anser det 

relevant att få vetskap om praktisk tillämpning av värdegrund inför vår kommande yrkesroll. 

Målet är att ge våra blivande elever en demokratisk grundsyn samt en trygg miljö att vistas i. I 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det att: 

”var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde 

och respekten för vår gemensamma miljö.” (Lpo94, s.5) Värdegrundsarbetet för oss är därför 

minst lika viktigt som ämnesundervisningen. 

 

Vår studie genomförs med hjälp av intervjuer. Det första steget i vår undersökning är att ta 

reda på om det finns några centrala direktiv i kommunen när det gäller värdegrundsarbetet.  

Vidare i studien undersöker vi hur pedagoger tolkar värdegrund samt hur de arbetar i 

grundskolans lägre år. 

 

I februari 1999 fick Skolverket i uppdrag av Utbildningsdepartementet, på initiativ från den 

dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson, att studera värdegrundsarbetet mer ingående. 

Andledningen till att detta projekt startade var att värdegrundsfrågorna låg utanför det 

traditionella kunskapsuppdraget. Hela skolans verksamhet skulle genomsyras av de 

grundläggande värdena och ansvariga för detta projekt var Gunilla Zackari och Fredrik 

Modigh, projektledare och huvudsekreterare. Syftet var att få en helhetssyn över hur 

värdegrundsarbetet tillämpades i verksamheterna. Man ville inspirera pedagogerna på 

skolorna till praktisk tillämpning av värdegrund. Studien som resulterade i Värdegrundsboken 

(2002) skulle även ligga till grund för diskussioner samt användas som redskap i arbetet med 

värdegrundsfrågor. 
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2. Syfte/Problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur värdegrundsarbetet bedrivs i grundskolans lägre år 

i en mindre kommun i Östergötland. Med lägre år menar vi förskoleklass till år 6. Vi vill 

undersöka om det finns några centrala direktiv som reglerar värdegrundsarbetet i kommunen. 

Vidare vill vi granska hur begreppet värdegrund tolkas på olika skolor i kommunen samt hur 

arbetet sker. Slutligen vill vi också studera om olika skolor i kommunen i sitt 

värdegrundsarbete fokuserar på samma grundläggande värden samt om det finns någon 

samverkan mellan skolorna i kommunen. 

 

Detta syfte har lett fram till följande frågeställningar: 

• Finns det några kommunala riktlinjer för skolorna att tillgå i arbetet med 

värdegrundsfrågor? 

• Hur tolkas begreppet värdegrund? 

• Hur sker arbetet med värdegrund? 

• Finns det någon samverkan mellan de olika skolorna i kommunen? 
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3. Litteraturgenomgång 
För att få en bakgrund och förståelse för vårt ämne samt för att analysera resultatet har vi tagit 

del av Skolverkets rapporter, tidigare forskning och annan litteratur som berör ämnet 

värdegrund. Vi har sökt litteratur på Linköpings universitets bibliotek och även på biblioteket 

i vår hemkommun. De rapporter vi använt oss av har vi funnit på Skolverkets hemsida. Vi har 

utökat vårt sökande av litteratur om vårt ämne utifrån de referenslistor som presenterats i 

litteratur vi funnit. 

 

Kennert Orlenius (2001) som är fil.doktor i pedagogik skriver att ur ett sociokulturellt 

perspektiv lär eleverna genom samspel med andra. Det är genom samspelet de lär sig regler 

och normer som förutsätter det långsiktiga lärandet. Pedagogen Lev S. Vygotskij, som levde 

mellan 1896 – 1934, betonar att: ”Lärandet sker inte i ett vakuum utan är alltid beroende av 

sitt sammanhang.” (Orlenius, 2001, s.216) Professor Roger Säljö (2000) utgår från Vygotskij 

(ett sociokulturellt perspektiv) när han talar om vikten av samspelet med andra individer. 

Säljö menar att genom kommunikation och interaktion med omgivningen tillägnar sig 

eleverna nya erfarenheter varje dag. Dessa erfarenheter ligger sedan till grund för hur de 

agerar i framtiden. 

 

Idag är eleverna mer delaktiga i skolans verksamhet än tidigare och det förekommer en 

tvåvägskommunikation för att främja lärandet. I och med att samhället förändras, förändras 

även skolans uppdrag när det gäller värdepedagogiken. Vi börjar med att göra en historisk 

tillbakablick på skola i förändring. 

 
 

3.1. Skola i förändring 
Historiskt sett har fostran varit det centrala i undervisningen. Idag handlar fostran mer om att 

vägleda eleverna till att bli demokratiska medborgare. Med detta menas att alla har rätt till att 

uttrycka sina åsikter. 

 

Orlenius (2001) skriver att från 1800-talet fram till 1900-talets mitt var skolans uppdrag 

främst att fostra eleverna ur ett religiöst perspektiv. Kyrkan hade det främsta ansvaret och det 

var prästerna som såg till att undervisningen baserades på kristen tro och fostran. Det innebar 

att eleverna skulle följa regler utan att ifrågasätta varför, det omfattade även lydnad och 

respekt inför den vuxne. 1946 skedde dock en förändring när det gällde skolans uppdrag. 
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Kyrkans kontroll minskade och skolmissionen som företräddes av Tage Erlander, som då var 

ecklesiastikminister (utbildningsminister) i den socialdemokratiska regeringen, påvisade att 

skolans uppgift nu skulle vara att utbilda eleverna till demokratiska människor. 

 

Religionsvetaren Christer Hedin (2002) hävdar att skolans främsta uppgift har varit att fostra 

moraliska elever. Detta gäller fortfarande. Men begreppet moral står för andra saker idag än 

förr. Förr innebar moral att eleven skulle lyda, vara flitig, sparsam samt vara sexuellt 

återhållsam. Idag står moral för något annat, nämligen demokrati, mänskliga rättigheter samt 

människans lika värde. Hela skolans verksamhet skall genomsyras av ett moraliskt tankesätt. 

 
 

3.1.2. Demokrati i skolan 
”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.” (Lpo94, s.5) Detta innebär att 

skolan skall ge eleverna de grundläggande värderingar som är viktiga för att kunna verka för 

och leva i ett demokratiskt samhälle. 

 

Historikern Hans Albin Larsson (2004) menar att alla individer har rätt att vara olika eftersom 

vi lever i ett demokratiskt samhälle. Det är skolans uppdrag att forma eleverna till 

självständiga individer och få dem att tänka demokratiskt. Samhället är i ständig förändring 

och detta påverkar människans livssituation och värderingar. För att kunna förmedla 

demokratiska värderingar menar Ola Sigurdson, docent i systematisk teologi (2002), att de 

vuxna i skolan måste ge eleverna vägledning i hur de skall förhålla sig. Därför ligger 

tyngdpunkten på att vara viktiga förebilder samt fundera över vilka värderingar man har. 

 

Hedin (2002) skriver att eftersom värderingarna ändras i takt med samhällsförändringen 

behöver människan vara flexibel och även kunna anpassa sina värderingar därefter. Samtidigt 

är det viktigt att varje individ är klar över sina egna värderingar. Genom kontinuerlig kontakt 

med olika värderingar är det upp till varje individ att slå vakt om sitt eget ställningstagande. 

Demokratin är en viktig förutsättning för skolans arbete och därför skall demokratiska värden 

genomsyra verksamheten, alla har rätt att uttrycka sin åsikt. 
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3.2. Begreppet värdegrund - en tolkningsfråga 
Enligt Zackari och Modigh (2002) gjorde Läroplanskommittén under 1990-talet sin utredning 

Skola för bildning (SOU 1992:94). Det var då begreppet värdegrund infördes i läroplanerna 

och började användas mer generellt. De grundläggande värden som skall förmedlas och 

förankras hos eleverna i skolan är: ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet med svaga 

och utsatta.”(Lpo94, s.5) 

 

Pedagogen Gunnel Colnerud och beteendevetaren Robert Thornberg (2003) säger att när det 

idag förs diskussioner om skolan anses värdegrund som ett problem på grund av att 

värdegrundsbegreppet är så stort och innefattar så mycket. ”Begreppet värdegrund har givits 

många innebörder och används för att beteckna allt från krav på lag och ordning till elevens 

demokratiska deltagande i skolan.” (Colnerud och Thornberg, 2003, s.13) Utifrån den 

tolkning som pedagogerna på skolorna gör konkretiserar de värdegrundsarbetet genom regler 

och kontinuerliga diskussioner om etiska frågor menar Colnerud och Thornberg (2003). 

 
 

3.2.1. Intentionerna med värdegrund 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

framkommer det att det är de grundläggande värdena som skall utgöra grunden i skolan. Men 

de grundläggande värdena upplevs som svårtolkade menar Orlenius (2001). Tolkningarna 

varieras utifrån vad de vuxna har för grundläggande normer och värderingar. I skolan skall 

arbetslaget försöka enas om vad som egentligen står i läroplanerna och hur det skall tolkas. En 

orsak till att problem uppstår är att det talas för lite om vad pedagogerna egentligen har för 

värderingar och vad de tycker om vissa saker, anser Orlenius (2001). De handlar på olika sätt 

vid olika situationer. För att ge eleverna grundläggande värden är det viktigt att pedagogerna 

är konsekventa och försöker enas om vad de grundläggande värdena står för och hur de skall 

förmedlas till eleverna. Orlenius (2001) menar att värdegrundsarbetet är minst lika viktigt som 

övrig verksamhet inom skolan. För att få motivation till att lära samt att kunskap skall kunna 

inhämtas är det viktigt att skolan först och främst ger en trygg miljö. 
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3.2.2. Skolan – ett litet samhälle 
Religionsvetaren Christer Hedin och pedagogen Pirjo Lahdenperä (2003) tolkar begreppet 

värdegrund som en sammansättning av två olika faktorer. Där värdet står för det abstrakta, det 

mjuka, som består av olika värderingar. Detta kan liknas vid ett hus där grunden är det 

konkreta, en fast punkt att stå på. Huset kan jämföras med samhällets värdegrund där 

människor med olika värderingar och synsätt skall mötas och verka för en gemensam grund 

att stå på. Vidare säger författarna att skolan kan jämföras med ett samhälle där elever och 

pedagoger med olika bakgrund och värderingar möts. De som befinner sig i detta lilla 

samhälle skall då få chansen att möta olika värderingar för att hitta sin egen fasta grund att stå 

på. Detta hus/samhälle är en miljö som eleverna skall befinna sig i under en lång tid och där 

de skall förberedas för det mångkulturella samhälle som väntar utanför skolan. 

 
 

3.2.3. Skolan – en mötesplats 
Teologidoktor Hans Ingvar Roth (1998) jämför skolan med en park där parken precis som 

skolan är ett avgränsat område där människor med olika värderingar skall mötas. Parken 

respektive skolan utgör en mindre kopia av samhället. Precis som i samhället möts barn i 

skolan med olika värderingar som grund. Värderingarna som möts utgörs inte bara av barnen 

utan även av de vuxnas påverkan nämligen pedagoger och föräldrar. När dessa olika 

värderingar möts uppstår ibland konflikter. I såväl skolan som i en park blir det således en 

mötesplats för det mångkulturella. Målet, för dem som går till parken respektive skolan, är att 

slå vakt om sina egna intressen. Det gemensamma för alla individer är likväl att de slutligen 

skall nå samma mål, enligt Roth. Alla individer skall nämligen verka för en bättre miljö. Med 

olika värderingar och olika syften skall de ändå komma fram till en gemenskap. De behöver 

även ta del av varandras värderingar för att kunna bli medvetna om de olika värderingar och 

normer som finns ute i samhället. Skolan är en viktig grundpelare i att skapa förutsättningar 

för en gemensam värdegrund. 
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3.3. Etik i professionen 
Socionomen Jenny Gren (2003) säger att om vi som pedagoger skall kunna förmedla de 

grundläggande värden som läroplanen ställer krav på måste vi vara tydliga i vårt etiska 

förhållningssätt samt vara goda förebilder. 

 

Gren (2003) anser att det handlar om att vi måste reflektera över våra värderingar och vårt 

synsätt. Professionaliteten i pedagogens yrke ligger i att etiskt kunna reflektera över sitt eget 

ställningstagande. Vi är dock ovana i vår kultur att tala om våra värderingar samt synsätt 

gällande människor. Det är även av vikt att vi skall kunna möta de värderingar barnen har 

med sig till skolan och kunna ompröva dessa. Säljö (2000) skriver att: ”de sätt på vilka vi lär 

och tar del av kunskaper är beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever.” (Säljö, 

2000, s.14) 

 

Gren (2003) menar att pedagoger har olika värderingar men bör vara eniga om de 

grundläggande värderingarna för att kunna förmedla en tydlighet till eleverna. De värderingar 

pedagogen bär med sig påverkar eleverna. Det är därför viktigt att pedagogerna ger eleverna 

möjligheten att väga olika värderingar mot varandra. Genom livet möts vi av olika 

värderingar som ger oss en valmöjlighet att ta till oss det som känns viktigt samt utesluta 

värderingar som vi inte kan stå för. 

 
 

3.4. Värdegrundsarbetet i skolan 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), 

som grundar sig på skollagen, 1 kap 2 §, står det att alla som är verksamma inom skolan skall 

bidra till att de grundläggande demokratiska värderingarna efterlevs. Målet är att eleverna 

skall visa respekt för människans egenvärde och vår gemensamma miljö. ”Skolan har en 

viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden 

som vårt samhällsliv vilar på.” (Lpo94, s.5) Vidare är skolans uppdrag att värdegrund skall 

genomsyra hela verksamheten. 

 

Skolverket (2000) framhåller att värdegrund skall praktiseras kontinuerligt genom integrering 

i hela skolans verksamhet. Zackari och Modigh (2002) menar att eftersom värdegrundsarbetet 

skall genomsyra formella och informella miljöer behövs det redskap för att möta eleverna där 

de står. Skolverket (2000) säger att det finns brister i arbetet med värdegrund vilket beror på 
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att pedagoger inte anser sig ha den kompetens eller det stöd som behövs för praktisk 

tillämpning. Därför är det vanligt att värdegrundsarbetet endast sker tematiskt eller som 

enskilt ämne. Zackari och Modigh (2002) säger att pedagogerna behöver utveckla pedagogisk 

kompetens inom området för att kunna utföra värdegrundsarbetet praktiskt. 

 

Vidare säger Zackari och Modigh (2002) författarna att det behövs fortbildning och 

kontinuerliga samtal för att kunna diskutera läroplanens mål angående värdegrund. Skolverket 

(2000) menar att det är upp till varje skola att sätta upp strategier för hur de skall arbeta med 

värdegrund rent konkret. Dock finns risken att skolan istället för att arbeta med demokratiska 

värden och normer mest använder sig av regler och förbud för att tydliggöra vad 

värdegrundsarbetet står för. Dessutom menar Zackari och Modigh (2002) att skolorna mest 

fokuserar på att uppnå betygskriterierna vilket medför att värdegrundsfrågorna prioriteras 

bort. När betyg sätts ser inte pedagogerna till elevens syn på det demokratiska värdet. Hedin 

(2002) menar att det faktiskt hör till pedagogernas uppgift att framhäva elevernas 

människovärde och inte bara se vad eleverna presterar rent betygsmässigt. 

 
 

3.5. Samverkan 
En förutsättning för ett fungerande värdegrundsarbete är, enligt Zackari och Modigh (2002), 

föräldrarnas delaktighet i arbetet. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) står det: ”Alla som arbetar i skolan skall samarbeta 

med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll och verksamhet.” 

(Lpo94, s.16) 

 

Zackari och Modigh (2002) har genom värdegrundsprojektet kommit fram till att 

kommunikationen mellan hem och skola är bristfällig. Föräldrar inbjuds inte till att vara med 

och påverka arbetet i skolan. Hedin och Lahdenperä (2003) menar att bristen på 

kommunikation medför att föräldrarna inte är medvetna om hur värdegrundsarbetet i skolan 

ser ut. De anser sig dessutom ha väldigt liten makt över skolan och är inte medvetna om vilka 

mål som gäller eller vilka krav de kan ställa på skolan. Zackari och Modigh (2002) framhåller 

att huvudansvaret för barnens värderingar ligger hos föräldrarna. För att föräldrarna skall få 

insikt i skolans demokratiska uppdrag är det viktigt att kontakten mellan hem och skola blir 

mer öppen. Enligt Zackari och Modigh upplever föräldrarna skolan som ett hot därför att 

skolan endast tar kontakt när problem uppstår istället för att använda föräldrarna som en 

 8



Värdegrund i skolan 

resurs och ta del av deras erfarenheter. Det ligger på skolans och föräldrarnas ansvar att ett 

dialogiskt samspel skall kunna fungera. 

 
 

3.6. Tidigare forskning 
När vi skulle ta del av tidigare forskning som berör vårt ämne sökte vi på Skolverkets 

hemsida där det finns rapporter att inhämta samt på Linköpings universitets bibliotek där det 

går att finna avhandlingar. Vi sökte även på hemsidan för Myndigheten för skolutveckling 

som är en publikations databas där det finns forskningar att hämta om allt som berör skolan. 

På denna hemsida finns det ett stort urval som behandlar ämnet värdegrund till exempel den 

forskning som Tulli Torstensson-Ed gjorde, Ungas livstolkning och skolans värdegrund 

(2003). En annan forskning som också finns på denna hemsida är Unga demokrater – en 

översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolans demokrativärd (2003) 

som gjordes av Joakim Ekman och Sladjana Todosijevic. Men utifrån vårt syfte med denna 

studie begränsade vi oss till att endast koncentrera oss på de forskningar som belyser tolkning 

och praktiskt arbete med värdegrund ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 

Vi har valt forskningar som belyser hur värdegrund tillämpas praktiskt i skolor såväl 

nationellt som internationellt. I dessa forskningar har det även undersökts hur skolor tolkar 

begreppet värdegrund eftersom det anses svårtolkat. En nationell forskning vi tagit del av som 

belyser tolkning och praktisk tillämpning av värdegrund är den studie som rapportörerna 

Andreas Häger, Rosemari Kamperin och Michael Toivio gjorde på uppdrag av Skolverket 

(1999). Vi har även valt att använda oss av den nationella forskning beteendevetaren Jens 

Pedersen gjorde i Linköping (2004). Den tredje forskningen vi valt att ta del av är den 

internationella studie som pedagogen Gunnel Colnerud och beteendevetaren Robert 

Thornberg (2003) gjorde. Där framkommer det hur värderingar kan synliggöras i skolan 

genom samtal och etiska diskussioner. Denna forskning belyser även att strävan efter 

gemenskap på skolorna är en grundförutsättning för ett väl fungerande värdegrundsarbete. 

 
 
 
 
 

 9



Värdegrund i skolan 

3.6.1. Tolkning och praktisk tillämpning 
Under läsåren 1996 - 1998 genomfördes en studie på 32 skolor i Sverige där syftet var att 

undersöka om och hur skolorna arbetade med värdegrund i praktisk tillämpning. Denna studie 

är en del i det skolutvecklingsprojekt som Skolverket gjorde med benämningen Värdegrunden 

i praktisk tillämpning. Andreas Häger, Rosemari Kamperin och Michael Toivio utsågs till 

rapportörer och var de som skulle följa skolornas arbete (1999). Rapportörerna berättar att de 

skolor som tillfrågades själva fick avgöra om de ville medverka. De skolor som tackade ja var 

utspridda över hela landet. De medverkande skolorna ville arbeta med värdegrund praktiskt av 

två skäl. Dessa var dels att man upplevde att det fanns problem på skolorna men man ansåg 

dessutom att värdegrund i praktisk tillämpning var grundläggande för skolornas hela 

verksamhet. Innan projektets början hade flera skolor påbörjat arbetet med värdegrund. 

 

Vidare skriver Häger, Kamperin och Toivio (1999) att skolorna definierade värdegrund som 

en gemensam grundpelare för alla verksamma inom skolan, det omfattade även regler av olika 

slag. Själva begreppet värdegrund ansågs som svårtolkat av många skolor. Därför hade 

skolorna diskussioner för att komma fram till ett gemensamt innehåll av värdegrund. Skolorna 

utgick från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94) och definierade värdegrund enligt följande: respekt för varandra, etik och moral, 

demokrati, miljö, och ansvar. 

 

Utifrån de tolkningar skolorna gjorde började de arbeta fram en vi-anda för att skapa 

gemenskap på skolorna. Detta gjordes genom att eleverna fick arbeta i olika 

gruppsammansättningar i så kallade lära känna dagar. Detta för att eleverna skulle få tillfälle 

att möta olika individer med olika värderingar. Strävan efter gemenskap på skolorna var ett av 

det viktigaste målet för att skapa en trivsam miljö: ”man måste ha gemenskap på skolan för att 

kunna ha gemenskap med världen utanför.” (Häger, Kamperin och Toivio, 1999, s.28) 

Undersökningen visade hur skolorna arbetade med värdegrund vilket var följande: 

pedagogerna hade studiedagar för att sätta sig in i ungdomarnas kultur. Eleverna anordnade 

dessutom temadagar som innehöll till exempel ungdomars klädstil, piercing, musik och annat 

som hör till deras kultur. På några skolor visades filmer som elever och pedagoger kunde föra 

etiska diskussioner kring. Etiska frågor visade sig vara en central del i arbetet med värdegrund 

på många skolor. Även diskussion och reflektion i arbetslagen ansågs som viktigt för att 

värdegrundsarbetet skulle kunna utvecklas. Skolorna använde sig även av olika övningar för 
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att stärka elevernas självförtroende såsom drama, rollspel, forumspel, värderingsövningar, 

dans och massage. 

 

Häger, Kamperin och Toivio (1999) nämner även en annan metod som kom fram genom 

studien om värdegrundsarbetet. Det var kontinuerliga samtal mellan pedagoger och elever. 

Pedagogerna fick gå på kurser inom samtalspedagogik. Många av skolorna ansåg att just 

samtal var ett av de viktigaste redskapen i värdegrundsarbetet. En del skolor tyckte att regler 

var den grundläggande faktorn för att värdegrundsarbetet skulle fungera. Att bestraffa 

eleverna på grund av ovårdat språk och dåligt uppförande gav resultat. Med andra ord var 

regler på skolan ett viktigt redskap i värdegrundsarbetet. 

 

Sammanfattningsvis ansåg skolorna att värdegrundsarbete är något som skall pågå 

kontinuerligt. Eftersom skolan är en mötesplats i ständig förändring där olika individer skall 

ge akt för sina egna värderingar ”är kanske det faktum att vi alla är olika just det som förenar 

oss.” (Häger, Kamperin och Toivio 1999, s.53) 

 

Beteendevetaren Jens Pedersen (2004) gjorde en empirisk studie i gymnasieskolor i 

Linköping. Syftet var att undersöka hur pedagoger, skolledare samt elever tolkade 

värdegrundsbegreppet. Han undersökte även vilka arbetsmetoder som användes i arbetet med 

värdegrundsfrågor. 

 

I undersökningen visade det sig att begreppet värdegrund tolkades på olika sätt. Några ansåg 

att det handlade om demokratiska värderingar där det fokuserades på människans lika värde. 

Vidare menade några att värdegrund är solidaritet som innebär omsorg om andra som har det 

svårt av olika anledningar det vill säga människor som mår dåligt på olika sätt och även de 

som lever i fattigdom. Sociala konventioner såsom regler kring uppförande det vill säga hur 

man uppträder i relation till andra samt vett och etikett var något som också kom fram i 

tolkningen. Vidare tolkade en del värdegrund som det sociala klimatet i så väl 

klassrumsmiljön som i hela skolan där man strävade efter sammanhållning och gemenskap. 

Även elevinflytandet till exempel genom elevråd var en del av de olika tolkningar som 

gjordes av värdegrund. Det fanns en del pedagoger som definierade värdegrundsbegreppet 

som frågor kring livets mening. 
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Pedersen undersökte även hur arbetet med värdegrund såg ut. Det framkom att skolorna hade 

olika arbetsgrupper till exempel mobbningsgrupper och demokratigrupper samt olika 

temadagar med inbjudna internationella gäster som föreläste kring människans värde. Det 

fördes moraliska diskussioner som grundade sig på aktuella händelser i samhället och det 

gjordes samarbetsövningar där eleverna fick möjlighet att arbeta i olika arbetsgrupper. Några 

lärare fick även åka på kurser där det togs upp frågor om jämställdhet. Hinder för arbetet med 

värdegrund i skolorna som kom fram i undersökningen var att man fokuserade på 

betygsättning och att målen för de olika kurserna skulle uppnås. Pedagogerna uppgav även att 

de kände sig osäkra inför arbetet med värdegrund och såg detta som ett hinder i arbetet. De 

upplevde att de inte fick tillräckligt med vägledning för att kunna konkretisera 

värdegrundsarbetet. 

 

Pedersen (2004) sammanfattar studien genom att belysa vikten av fortsatta studier kring 

skolans fostrande uppdrag eftersom innebörden av värdegrundsbegreppet tolkas på olika sätt 

utifrån Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94). 

 
 

3.6.2. Vikten av samtal 
Pedagogen Gunnel Colnerud och beteendevetaren Robert Thornberg (2003) gjorde på 

Skolverkets uppdrag en forskningsöversikt som visar hur arbetet med värdegrund sker 

internationellt. I och med denna undersökning införde Colnerud och Thornberg ett nytt 

begrepp nämligen värdepedagogik. Detta begrepp infördes på grund av att det inte finns 

någon gemensam term för ”undervisningsmetoder, pedagogiska program, aktiviteter, 

interventioner eller förhållningssätt som har till syfte att förmedla, gestalta eller 

problematisera värden och normen, att stimulera eller påverka de lärandes moraliska eller 

etiska lärande.” (Colnerud och Thornberg, 2003, s. 18) 

 

Denna undersökning visar bland annat en studie som gjordes i USA där det undersöktes hur 

pedagoger kände inför kravet att föra in mer moraliska diskussioner i undervisningen. Studien 

grundade sig på att värdepedagogiken fick en alltmer betydande roll i skolans verksamhet. 

Pedagogerna insåg vikten av moraliska diskussioner men de hävdade att de inte var tillräckligt 

förberedda. De kände att de behövde fortbildning inför uppgiften och dessutom ansåg de att 
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det inte fanns tid för moraliska diskussioner i undervisningen. (Mathison, 1998 enligt 

Colnerud och Thornberg, 2003) 

 

I Tyskland har en studie genomförts. Den visade att pedagogerna underskattade elevernas 

vilja att föra moraliska diskussioner. Pedagogerna hade en förutbestämd uppfattning om 

eleverna och ifrågasatte inte deras tyckande i moraliska frågor. Följden blev att eleverna inte 

gavs en möjlighet att visa deras värde av en trygg och demokratisk skola. Tiden var den 

bristande faktorn när det gällde att lära känna eleverna, samt att pedagogerna hade sin 

trygghet i att inte ändra på den roll som de förväntades leva upp till. Pedagogernas okunnighet 

samt dålig kommunikation mellan pedagoger och elever utgjorde ett hinder för de moraliska 

diskussionerna. (Lind, 1995 enligt Colnerud och Thornberg, 2003) 

 

En studie har genomförts även i Holland. Där var syftet var att undersöka vad eleverna ansåg 

om att pedagogerna gjorde sina värden synliga. Det visade sig genom denna studie att 

eleverna uppskattade att pedagogerna synliggjorde sina värden. Eleverna har sina egna 

värderingar med sig och med dessa som grund ville pedagogerna uppmuntra eleverna samt 

stimulera dem till att hitta sin identitet och stå för sina egna åsikter. Eleverna skulle dessutom 

lära sig att kritiskt granska olika värden. (Veugelers, 2000 enligt Colnerud och Thornberg, 

2003) 

 

Colnerud och Thornberg (2003) sammanfattar dessa internationella studier med att 

pedagogerna tog sitt värdepedagogiska uppdrag på allvar men de ansåg sig vara dåligt 

förberedda. De fann sig inte heller ha tid till att föra moraliska diskussioner tillsammans med 

eleverna. Detta ledde till att de inte lärde känna varandra och pedagogerna underskattade 

därför elevernas förmåga att vilja föra fram sina värderingar. Colnerud och Thornberg menar 

att värdegrundspedagogiken bör integreras i alla ämnen genom kontinuitet, för att skapa en 

balans mellan pedagoger och elever där båda parter får ge uttryck för sina ståndpunkter. 
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4. Metod 
Avsikten med vår studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar praktiskt med värdegrund i 

kommunens skolor. Vidare vill vi också se om det finns någon samverkan skolorna emellan. I 

vår kommande yrkesroll anser vi att det är viktigt att värdegrundsarbetet fungerar för att skapa 

en trygg miljö för såväl elever som pedagoger. I detta kapitel redovisar vi uppläggning och 

genomförande av vår undersökning. 

 
 

4.1. Val av metod 
Vi valde att genomföra vår studie med hjälp av kvalitativa intervjuer därför att det var den 

metod som bäst skulle bidra till att syftet uppfylldes. Bo Johansson, fil. doktor i psykologi och 

Per Olov Svedner, universitetslektor i svenska (2004) beskriver metoden kvalitativ intervju 

som innebär att man använder sig av förutbestämda frågeområden men där frågorna varieras. 

Syftet är att få ut mycket information av den intervjuade i form av åsikter och känslor. Genom 

en kvalitativ intervju ger informanterna oss den syn skolorna har på arbetet med värdegrund. 

Johansson och Svedner (2004) nämner vikten av inspelning på band för att få med allt som 

sägs. I vår studie var det viktigt för oss att spela in intervjuerna på band för att göra en korrekt 

tolkning av den information vi tog del av. 

 
 

4.2. Urval 
För att få svar på de frågor vi formulerat valde vi att inleda vår studie med att kontakta barn- 

och utbildningschefen i den kommun vi valde att undersöka. Vi tog kontakt med honom per 

telefon för att avtala en tid för intervjun och klargjorde för vederbörande vårt ärende samt hur 

lång tid intervjun skulle ta. 

 

Anledningen till att vi ville börja med att intervjua barn- och utbildningschefen grundar sig på 

det värdegrundsprojekt som Skolverket gjorde mellan februari 1999 och mars 2000. Eftersom 

han har det yttersta ansvaret för kommunens skolor ville vi undersöka om det fanns några 

riktlinjer som skolorna skulle utgå från när arbetet med värdegrund påbörjades. 

 

I kommunen finns det sju kommunala skolor samt en friskola. Vi resonerade fram och tillbaka 

om vi skulle skicka ut ett brev till skolorna där vi bad om medverkan till intervjuerna. Vi kom 

dock fram till att det kanske skulle ta för lång tid innan vi fick svar på breven och avtalad tid 
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för intervjuerna. Vi valde att ta kontakt med pedagoger på de tre skolor där vi gjort vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Dessa tog vi kontakt med per telefon. Det var sex pedagoger 

som tillfrågades och alla utom en kunde medverka. 

 
 

4.3. Datainsamling/Instrument 
Inför mötet med skolorna samt barn- och utbildningschefen sökte vi litteratur på biblioteket 

som berörde det ämne vi avsåg att studera. Vi tog även del av Skolverkets rapporter för att få 

ett underlag att utgå från. Runa Patel och Bo Davidson , verksamma vid institutionen för 

beteendevetenskap vid Linköpings universitet, (2003) skriver att det är viktigt att vara väl 

förberedd inom det område intervjun skall fokuseras på. 

 

För att få möjlighet att göra en kvalitativ analys av hur arbetet med värdegrundsfrågor sker ute 

i skolorna beslutade vi oss för att göra intervjuer. Vi konstruerade två intervjuguider. En var 

avsedd att användas vid intervjun med barn- och utbildningschefen och den andra använde vi 

när vi intervjuade verksamma lärare. Vår intervju innehöll öppna frågor med eventuella 

följdfrågor där det gavs möjlighet till stort svarsutrymme. Enligt Patel och Davidson (2003) 

kan kvalitativa intervjuer bestå av en låg grad av standardisering. Med detta menas att 

frågorna ger informanten möjlighet att svar med egna ord. Kvalitativa intervjuer kan även 

bestå av en hög grad av strukturering vilket innebär att frågorna ställs i en bestämd ordning. 

Ett annat alternativ är att ställa frågorna där det faller sig naturligt, det vill säga, en låg grad av 

strukturering. Vid våra intervjuer har vi alternerat mellan dessa olika varianter för att samla in 

information. 

 
 

4.4 Etik 
Inför intervjuerna informerade vi de medverkande om de forskningsetiska principer som 

gäller. Informationen gavs vid telefonkontakten och senare även vid mötet med 

informanterna. Enligt den forskningsetik som Johansson och Svedner (2004) nämner är det 

viktigt att klargöra i vilket syfte studien görs för att de tillfrågade skall kunna ta ställning till 

om de vill medverka eller inte. De forskningsetiska kriterier som gäller för ett examensarbete 

är: 

• Beskrivning av vad vi tänkt undersöka samt studiens syfte. 

• De intervjuade får när som helst ställa frågor om den pågående undersökningen. 
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• De har också en valmöjlighet vad det gäller medverkan. 

• Det är viktigt att klargöra för de intervjuade att de förblir anonyma 

 

Författarna pekar på det väsentliga med att klargöra dessa punkter för att de medverkande 

skall känna att de blir respekterade samt att deras deltagande är viktigt. Detta medförde att de 

intervjuade personerna fick ett förtroende för oss och insåg vikten av varför vi gjorde den här 

studien. 

 
 

4.5. Genomförande 
Vi ville undersöka om barn- och utbildningschefen givit några riktlinjer till skolorna i 

kommunen inför värdegrundsåret 1999. Vidare ville vi undersöka hur skolorna tolkar och 

arbetar med värdegrund. Med utgångspunkt i våra frågeställningar utformade vi en 

intervjuguide som var avsedd att användas vid mötet med barn- och utbildningschefen och de 

skolor vi valt. 

 

Vi började med att ta kontakt med barn- och utbildningschefen i kommunen och presenterade 

syftet med vår intervju och varför vi ville börja med att intervjua honom. Han informerades 

om de forskningsetiska principer vi tidigare nämnt. Eftersom han har det yttersta ansvaret för 

skolorna i kommunen tyckte han att det var naturligt att vår undersökning började hos honom. 

Vid mötet tillfrågades han om vi fick göra en ljudinspelning av intervjun. Han ville inte bli 

inspelad på band vilket medförde att en av oss ställde frågorna medan den andre antecknade. 

Intervjun med barn- och utbildningschefen tilldrog sig i hans arbetsrum på kommunhuset och 

genomfördes utan avbrott. Intervjun tog ca 30 minuter. Mötet med barn- och 

utbildningschefen kändes till en början ganska spänt på grund av att det var vår första 

intervju. Dessutom kändes det som att vi stal tid från honom eftersom han talade om för oss 

att det är mycket att göra vid läsårets slut. Men under intervjuns gång blev mötet mer avspänt 

och vi kände att vi ändå fick den tid vi behövde. Det blev ett trevligt och givande möte med 

barn- och utbildningschefen. 

 

Efter besöket hos barn- och utbildningschefen tog vi kontakt med pedagoger på de skolor där 

vi gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi klargjorde syftet med studien och informerade 

även här om de forskningsetiska principerna som gäller. Vår önskan var att få intervjua två 

pedagoger åt gången. Anledningen till detta var att vi tänkte att de skulle kunna komplettera 
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varandra i sina svar. Dessutom var det en säkerhet för oss att två pedagoger tillfrågades om 

det skulle visa sig att en pedagog var sjuk eller inte kunde medverka. Eftersom vi var två 

stycken som intervjuade kändes det mest naturligt för oss att även de medverkande skulle 

känna sig mer bekväma om de också var två. Vi var inte ute efter enskilda pedagogers 

uppfattningar, trots att de skulle kunna påverka varandra under intervjun utgick de ändå från 

skolans gemensamma värdegrund. Ur etisk synvinkel ansåg vi att en ensam pedagog inte 

skulle behöva representera hela verksamheten själv. Fördelen med att informanterna var två 

var att de kompletterade varandra i sina svar. 

 

Vi utformade frågor som sammanställdes till en intervjuguide. Frågorna utformades efter den 

informationen barn- och utbildningschefen gav oss. Vi sände frågorna via fax samt e-post för 

att pedagogerna skulle kunna förbereda sig inför intervjuerna. Vid intervjutillfällena började 

vi med att fråga om vi fick göra en ljudinspelning och vi talade om att banden skulle förstöras 

efter examensarbetets slut. Detta godkändes på alla tre skolorna. 

 

Inför varje intervju kom vi överens om vem som skulle ställa frågorna. Vi hade en rättvis 

fördelning för att båda skulle få känna på att ha ansvar för ett intervjutillfälle. På den första 

skolan där vi genomförde vår intervju visade det sig att bara en pedagog kunde medverka. 

Detta medförde inget hinder för pedagogen eller oss. Denna intervju genomfördes i ett 

klassrum efter skoltid. Pedagogen tog för givet att vi skulle spela in på band så han hade 

förberett en plats där vi kunde sitta, nämligen vid ett av elevernas bord. Vi blev dock avbrutna 

under intervjun av en pedagog som kom in i klassrummet. Intervjun som gjordes på skola 

nummer två genomfördes också i ett klassrum efter skoltid. Under denna intervju blev vi inte 

avbrutna. Vid denna intervju medverkade två pedagoger. På den tredje skolan genomfördes 

intervjun i personalrummet och två pedagoger medverkade. Här blev vi störda av 

kaffebryggaren vilket försvårade transkriberingen. Under intervjun blev vi också avbrutna av 

att en pedagog kom in i rummet. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter. Våra möten med 

pedagogerna förflöt avspänt vilket berodde på att vi hade träffat pedagogerna under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det var en fördel att ha intervjuerna inspelade på band 

eftersom vi då kunde gå tillbaka och repetera de svar vi fått för att sedan kunna koppla 

samman resultat med syftet. Eftersom intervjun med barn- och utbildningschefen inte blev 
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inspelad kan detta ses som en nackdel då det kan ha påverkat resultatet. Vi hade endast våra 

anteckningar att förlita oss på och dessa var inte ordagrant nedskrivna. 

 
 

4.6. Bearbetning/Analysmetod 
Eftersom våra möten med informanterna låg sent på eftermiddagarna väntade vi till 

nästföljande dag för att transkribera. Efter intervjuerna transkriberade vi ordagrant direkt på 

datorn. Här upptäckte vi fördelen med att vara två eftersom en av oss ansvarade för 

bandspelaren medan den andra skrev. Varje transkribering tog mellan fyra – sex timmar. Där 

vi inte uppfattade vad informanterna sade samt vid paus markerade vi med tre punkter. 

Namnen på informanterna i våra transkriptioner är fingerade och har fått namnen: Anna, 

Astrid, Anneli, Anki och Björn. 

 

Inför sammanställningen av resultaten utgick vi ifrån Johansson och Svedner (2004) där de tar 

upp olika alternativ för bearbetning av resultat. Vi valde att gruppera intervjusvaren efter 

teman. Med detta menas att vi utgick från frågeställningarna i intervjuguiden kopplat till 

studiens syfte. Vi letade efter återkommande teman som belyste varje fråga. Det vill säga att i 

de svar vi fick från informanterna försökte vi tyda likheter och olikheter. Resultaten har vi 

sedan kopplat till litteratur. Varje avsnitt inleds samt avslutas med en sammanfattning. 

 
 

4.7. Metoddiskussion 
Johansson och Svedner (2004) säger att det behövs forskningsmetodiska kunskaper för att 

vara mer förberedd inför arbeten i forskningssyfte. Trots att vi läst litteratur om 

forskningsmetodik uppstod problem. Här har vi reflekterat över de problem vi stötte på under 

intervjuerna. 

 

När det gällde intervjun med barn- och utbildningschefen ville inte han medverka till en 

ljudinspelning av skälet att han inte hunnit förbereda sig på grund av tidsbrist samt att vi 

gjorde misstaget att inte låta honom ta del av frågorna innan mötet. En av oss fick föra 

anteckningar under intervjun och här upptäckte vi svårigheten med att ge en korrekt 

sammanfattning av den information han gav oss. 
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Något vi kom underfund med när det var dags för intervjuerna var att vi skulle ha bett om 

tillåtelse för ljudinspelning redan vid telefonkontakterna. Men det visade sig att pedagogerna 

förstod hur viktigt det var för oss att tolka informationen på ett rättvist sätt för att få ett tydligt 

resultat. De medverkade därför till ljudinspelning. 

 

Även om vi ansåg att ljudinspelning var den bästa metoden vid intervjuerna upptäckte vi vid 

transkriberingen att vi inte tänkte på bandspelarens placering vid intervjutillfällena. Det 

visade sig i att det var svårt att uppfatta vad vissa pedagoger sa eftersom det hördes väldigt 

svagt. Vid intervjuerna med pedagogerna kom vi fram till att en nackdel med att de var två 

var att de avbröt varandra under intervjuerna vilket gjorde att pedagogerna inte alltid fick tala 

färdigt. Trots att vi inte gjorde någon pilotintervju visade det sig att vi hade bra frågor som vi 

fick uttömmande svar på. 

 
 

4.8. Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i denna uppsats ligger i att vi genom denna studie har förhört oss om 

pedagogers uppfattningar på olika skolor kring värdegrund istället för att fråga om enskilda 

individers uppfattningar. Med det menar vi att om samma frågor skulle ställas igen men till 

andra skolor i kommunen skulle det visa sig att uppfattningarna skulle vara likvärdiga på 

grund av att skolorna utgår från Kommunens Skolplan (2000) 

 

Vi valde att spela in intervjuerna på band eftersom det är möjligt att gå tillbaka och lyssna på 

intervjusvaren mer än en gång. Vi kan på det viset kontrollera att informationen har uppfattats 

korrekt. Detta är något som Patel och Davidson (2003) betonar för att resultatet skall anses 

mer tillförlitligt. Författarna nämner även vikten av att föra anteckningar under intervjun 

samtidigt som man gör en ljudinspelning som en extra kontroll av tillförlitligheten. Vi förde 

anteckningar under intervjuerna som en extra säkerhet ifall det skulle uppstå något problem 

med ljudinspelningen. 

 

Efter intervjun med barn- och utbildningschefen diskuterade vi tillförlitligheten eftersom vi 

vid detta tillfälle endast förde anteckningar. Eftersom vi inte gjorde någon ljudinspelning blev 

inte svaren ordagrant nedskrivna. Brister i tillförlitligheten i detta sammanhang kan därför 

vara att de svar vi tagit del av har vi sedan försökt att sammanfatta i en löpande text samt att 

barn- och utbildningschefen inte har korrekturläst vår sammanfattning av intervjun. Patel och 
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Davidson (2003) beskriver validitet som att frågeställningarna och resultatet är kopplat till 

uppsatsens syfte och ger en sann bild av det vi avsett med vår datainsamling. Vi hade 

förkunskaper samt förförståelse om det ämne vi avsåg att undersöka genom att vi läste 

relevant litteratur inför intervjuerna. Detta medförde att vi bedömer att vi gjort en trovärdig 

tolkning av resultatet. Där i ligger validiteten i uppsatsen genom att våra förkunskaper har 

genomsyrat hela forskningsprocessen. 

 
 
5. Resultat/Analys 
I detta avsnitt vill vi ge en tolkning av de svar vi fick vid våra intervjuer. Då vi har analyserat 

svaren har vi utgått från vår studies fyra frågeställningar. Dessa frågor har vi därefter delat 

upp i rubriker under vilka vi analyserar vår datainsamling. 

 
 

5.1. Kommunala riktlinjer 
I vår intervju med barn- och utbildningschefen har vi tagit del av de riktlinjer kommunen gav 

skolorna inför värdegrundsåret. Vad som även framkom i intervjun var hur skolorna 

förbereddes inför värdegrundsarbetet samt hur värdegrundsåret utvärderades. Vi fick också ta 

del av Kommunens Skolplan (2000) På grund av att barn- och utbildningschefen inte ville bli 

inspelad på band gjorde vi en sammanfattning av de uppgifter han gav oss. Frågorna vi utgick 

från finns med som bilaga. (1) 

 

Barn- och utbildningschefen har haft denna befattning i kommunen sedan augusti 2000. Han 

har en lärarutbildning i grunden och har tidigare varit verksam som gymnasiepedagoger i en 

kommun i Östergötland mellan åren 1993-2001 samt arbetat som studierektor. Kommunen 

där vi gjorde vår studie började, enligt barn- och utbildningschefen, arbeta aktivt med 

värdegrund år 2003. Anledningen till aktivt arbete var att ledningsgruppen, (nämnden och 

rektorer) märkte att elevernas språk försämrats på skolorna. Ledningsgruppen bestämde att 

kommunen skulle arbeta med ett värdegrundsår under läsåret 2003/2004. Rektorerna gjorde 

upp en strategi för hur skolorna i kommunen skulle arbeta. Två rektorer i grundskolans 

tidigare år erbjöds utbildning om värdegrund. Det fanns prioriterade riktlinjer som nämnden 

kommit fram till att varje skola skulle följa. 

 

Dessa var: 

• Samverkan och integrering mellan enheter och övriga verksamheter, 
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• resultat på nationellt prov, 

• elever med särskilda behov, 

• normer och värderingar, 

• individuella utvecklingsplaner, 

• elevinflytande. 

 

Efter värdegrundsåret utvärderades värdegrundsarbetet på respektive skolor. Rektorerna 

sammanställde utvärderingen i en kvalitetsredovisning som sedan lämnades till nämnden för 

barn- och utbildning under september/oktober. Barn- och utbildningschefen i sin tur gjorde en 

sammanställning av detta och skickade vidare kvalitetsredovisningen till Skolverket. 

Kvalitetsredovisningar genomförs efter varje läsår. 

 

Den kontakt barn- och utbildningsnämnden har med verksamheterna är ett möte en gång i 

månaden där rektorer och nämnd utbyter erfarenheter. Nämnden är även ute på skolorna med 

jämna mellanrum och pratar med pedagoger och elever. På så sätt får politikerna en direkt 

kontakt med elever och pedagoger samt en insyn i hur verksamheterna fungerar. 

 

Barn- och utbildningschefen påpekade att värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process 

och eftersom språket inte blivit bättre ute i skolorna så ligger värdegrundsarbetet i fokus även 

under detta läsår 2004/2005. Utvärdering av detta läsår har gjorts med hjälp av enkäter i år 5, 

år 8 och år 2 i gymnasiet Syftet med dessa enkäter var att se hur uppförande, språk, trygghet 

med mera har förbättrats/försämrats. 

 
 

5.2. Skolor 
Här följer en analys av intervjuerna från de skolor som medverkat till att utforma vår studie. I 

citaten har vi tagit bort hummanden och omtagningar samt omformulerat där dialekten 

utmärker sig så att det flyter och blir begripligt. Intervjufrågor finns med som bilaga. (2) 

 
 

5.2.1. Tolkning av begreppet värdegrund 
Enligt Orlenius (2001) anses begreppet värdegrund vara svårtolkat. Han menar att tolkning av 

värdegrundsbegreppet är varierande beroende på vad vi har för normer och värderingar. Trots 

att Orlenius menar att värdegrund är svårtolkat har pedagogerna vi intervjuat på varje skola 
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ändå kunnat enas om vad begreppet värdegrund skall stå för och då förutsätter vi att de har 

olika värderingar som grund. Med utgångspunkt i Lpo94 har skolorna tolkat begreppet 

värdegrund som tolerans, individens fostran till rättskänsla, ansvarstagande, hänsyn och 

respekt uppger pedagogerna. Det gemensamma för skolorna är att de lägger sin tyngd på hur 

man skall vara mot varandra. 

 
Alla ska hälsa på varandra. Det är något som vi tycker är väldigt viktigt. Så man inte bara 

går och inte tittar åt barnen eller att barnen inte tittar åt oss. Så det är vi väldigt noga med 

och främja ett vårdat språk, så svordomar är ju absolut förbjudet. (Björn) 

 

Att alla ska ju vara, får vara med liksom på allting. Alla ska bli accepterade. 

Alla har rätt att ta sin plats i klassrummet och på skolgården. (Annelie) 

 

Alla människor är lika mycket värda. (Anki) 

 

Värdegrunden är ju det gemensamma som man kan ställa upp på oavsett vad man tillhör för 

etnisk gruppering eller politisk eller religiös. Så är det alltså vissa saker som vi kan ställa 

upp på gemensamt när det gäller hur vi ska vara mot varandra och vilka krav vi har på oss 

själva och hur man uppträder gentemot vuxna och mot varandra. Det är ju det det handlar 

om (Astrid). 

 

Orlenius (2001) anser att varje skola skall enas om en gemensam innebörd av ordets 

betydelse. Det visade sig när vi gjorde vår undersökning, att skolorna har en likvärdig 

tolkning. Detta visade sig även i skolornas upprättade regler där de talade om skolan som en 

trygg miljö där alla som vistas i skolan skall trivas och respektera varandra. 

 
 

5.2.2. Stöd i värdegrundsarbetet 
Det gemensamma för skolorna inför värdegrundsåret var att det gavs föreläsningar om vad 

värdegrund är samt att de fick läsa boken Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken av 

Björn Lindell & Veikko Hartikainen. Inför värdegrundsåret fick dessutom två rektorer i 

kommunen utbildning om värdegrund. Detta gjorde att de var förberedda samt att de i sin tur 

förberedde pedagogerna på skolorna inför arbetet med värdegrund. Det som framkom här var 

att två av skolorna fick mer tid till förberedelser inför arbetet med värdegrund genom 

diskussioner i arbetslagen. Dessutom fick mobbningsteamet på en av dessa skolor åka iväg på 

föreläsningar om konflikthantering för att uppdatera sig och i sin tur informera resterande 
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pedagoger. I de riktlinjer som barn- och utbildningschefen gav skolorna inför värdegrundsåret 

handlar en punkt om normer och värden. Utifrån den punkten har skolorna diskuterat fram 

vad som skall gälla på respektive skola. 

 
Så att då blir det ju så att om två eller tre har varit iväg på någonting så får dom berätta vad 

dom har fått vara med om. Så dom föreläser för oss eller tvärtom, jag föreläser för dom. 

(Björn) 

 

På en av skolorna där pedagogerna fick tid till pedagogisk diskussion började de med att 

försöka enas om vad begreppet värdegrund stod för. 

 
Först så cirkulerade det här ordet värdegrund ganska länge innan man visste. Alla hade 

bestämt sig för vad värdegrund var. För alla, det var ju många som hade olika uppfattningar 

om vad värdegrund var och man måste ju liksom enas om att det här är värdegrunden. 

(Anna) 

 

Den tredje skolan fick också möjlighet till föreläsning samt tid att läsa boken vi nämnde ovan. 

Däremot fanns inte tiden till att diskutera värdegrundsfrågor. 

 
Meningen var att vi skulle ha pedagogisk diskussion med alla pedagoger. Till att börja med 

var det frita och skola som skulle ha, för de hade ju inte så mycket böcker, så förskolan fick 

ta sitt senare. Fast vi kom alltså inte till… det planade ut. (Annelie) 

 

Två av skolorna upplevde stödet från ledningen som mycket positivt inför värdegrundsåret. 

Pedagogerna fick den tid som behövdes för att komma igång. Dessa skolor upplever att stödet 

finns även idag och det ges möjlighet till att täcka upp för varandra när mobbning och andra 

konflikter förekommer. 

 
Ledningen säger att nu är det så här att mobbning team eller konflikter går före allt annat… 

Så det känner jag att vi får stöd. Och sen att vi får den tiden också som behövs. (Björn) 

 

Värdegrundsåret, när det proklamerades blev det helt plötsligt mycket lättare att ta tag i det. 

Då fick man tid till det. Så det är ju en förutsättning vad man än ska göra på skolan, så 

måste man ju ha ledningen med sig. Annars så funkar det inte, det går inte. (Astrid) 
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Det finns dock de som har en annan uppfattning där förtroendet för arbetsledning är bristfällig 

vilket beror på att kontakten med rektor är sporadisk. 

 
Vi får klara oss väldigt mycket själva om man säger. Det är ju ingen styrning eller ledning, 

upplever jag i alla fall, som säger att den här gången ska vi jobba med värdegrund och då 

ska ni ha de här frågorna att utgå ifrån eller någonting sådant utan det är väldigt löst. Vi ska 

lösa det här själva. Och då blir det som med all arbetsledning. Då blir det ju inte gjort. 

(Annelie) 

 

Här kan vi se en betydlig skillnad när det gäller förberedelser och pedagogiska diskussioner. I 

en rapport från Skolverket (2000) visar det sig att stöd och återkoppling från skolledningen 

ofta är bristfällig och pedagogerna önskar bättre kommunikation samt återkoppling på det 

arbete de utför när det gäller värdegrundsfrågor. De anser dessutom att skolledningen inte är 

medveten om det arbete som pågår ute i verksamheten. 

 
 

5.2.3. Värdegrundsarbetet 
Alla skolor har enligt pedagogerna trivselregler som en konkretisering av värdegrundsarbetet. 

Med reglerna som grund har de sedan utarbetat sitt eget arbetssätt som tillämpas på olika sätt. 

Dessa regler skapar en grund för hur elever samt vuxna ska vara mot varandra. På två av 

skolorna praktiseras värdegrundsarbetet kontinuerligt i form av klassråd, elevråd, rollspel, 

kompissamtal, värderingsövningar, kill- och tjejgrupper och olika teman där eleverna får 

samarbeta i åldersgrupperingar. Värdegrund integreras i dessa två skolor i undervisningen 

men det finns även tillfällen som är schemalagda. 

 
Vi hade tema trafik nyss och där har vi ju så att man ska lära känna varandra. Det är ju det 

som är den största vinsten. Och sen att man kanske lär sig något om trafik under vägens 

gång, det är liksom en bonus… Den ligger som ett filter nästan. Allt ska ju filtreras 

därigenom, värdegrunden. (Björn) 

 

I 4-6: an så har vi ju vår måndagspromenad. Det handlar också lite om värdegrund därför 

att vi tycker att liksom många barn är ju lite stressade och kommer på måndagsmorgonen. 

Man vet inte, dom kanske har sovit dåligt under helgen eller det kanske har hänt mycket. Så 

att dom är lite taggade, laddade och vi har märkt att när vi går den här promenaden kan 

någon prata med sina kompisar om sådant där som måste ut. (Astrid) 
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Den tredje skolan har inte värdegrundsarbetet schemalagt men det är något som de 

eftersträvar. De vill även ha temaveckor där de fördjupar sig i värdegrundsfrågor. De anser 

inte att de arbetar med värdegrund rent konkret mer än när det gäller gemensamma regler och 

övningar som sätts in akut vid behov men ändå finns ett grundläggande tankesätt när de har 

olika teman och utedagar. Det ligger som ett naturligt inslag och pedagogerna anser sig själva 

ha en etisk medvetenhet och ett grundläggande tankesätt gällande normer och värden. 

 
Moral och etik, det kommer ju varenda dag i grejer som man påpekar, både positiva och 

negativa. (Annelie) 

 

Det genomsyrar hela uppfostransbiten. (Anki) 

 
Häger, Kamperin och Toivio (1999) kom fram till i sin undersökning att många skolor belyste 

vikten av samtal för ett fungerande värdegrundsarbete. Detta visade sig även i den studie 

Colnerud och Thornberg (2003) genomförde där samtal var en central del för att eleverna 

skulle lära sig att stå för sina värderingar och hitta sin egen identitet. Här kan vi se att det ges 

tillfälle till etiska samtal på alla tre skolor som ett naturligt inslag. Eleverna har möjlighet att 

föra samtal med en kamrat eller en pedagog vid olika tillfällen. 

 
 

5.2.4. Föräldrarnas delaktighet i värdegrundsarbetet 
Gemensamt för skolorna är att de anser samarbetet med föräldrarna som en viktig del i att 

skapa en trygg miljö i skolan. Här vill även vi framhäva vikten av kommunikation mellan 

hem och skola för att vi skall kunna enas om vad värdegrund har för innebörd så att det inte 

bara blir ett innehållslöst begrepp. I en skola av tre finns det ingen samverkan alls. 

Pedagogerna på denna skola försökte få till ett samarbete med föräldrarna under ett 

föräldramöte, men det visade sig att föräldrarna inte var särskilt intresserade av att vilja verka 

för ett samspel. 

 
Det var ju bra diskussion den kvällen. Det var mycket föräldrar faktiskt, men sen ser man 

inte det här riktiga gensvaret. Jag tror att alla har så mycket omkring sig. Det blir svårt att ta 

tag i det. Inga eldsjälar har vi. (Annelie) 

 

De andra skolorna säger sig ha en bra föräldrasamverkan där de på föräldramöten lyfter 

värdegrundsfrågorna till diskussion vilket gör att föräldrarna är väl medvetna om den 
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gemensamma värdegrundsprofilen. Föräldrarna har även medverkat till att sätta upp 

gemensamma regler för skolorna. 

 
Vi vet ju det att vi tycker ju lika, föräldrar och skola. Vi vet ju att vi har samma åsikter men 

att man måste lyfta upp det och prata om det för att vi ska veta att vi pratar samma språk. 

(Anna) 

 

Vi pratar om det på första föräldramötet. Och vi brukar prata om mobbing planen och att 

alla ska trivas och tar reglerna innan så att alla är medvetna om det. (Björn) 

 

Kommunens Skolplan (2000) nämner att: ”Vi ska utveckla elevernas och föräldrarnas 

inflytande i grundskolan.” (Skolplan 2000-2004, s.17) Med detta menas att eftersom det är 

föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnen är det viktigt att de ges möjlighet att bli 

insatta i skolans arbete och därmed även delaktiga i värdegrundsarbetet. 

 
 

5.2.5. Elevernas medvetenhet om värdegrundsarbetet 
Pedagogerna uppger att eleverna inte förstår begreppet värdegrund däremot är eleverna 

medvetna om hur man skall vara mot varandra. Genom att de är medvetna om de 

gemensamma regler som finns på skolan bidrar det till att öka medvetenheten om de 

grundläggande värdena. Om eleverna blir medvetna om vilka regler som gäller genom 

kontinuerliga samtal i klassrummet blir det naturligt för eleverna hur de skall vara mot 

varandra. Detta skapar en trygg miljö. 

 
Jag tror inte dom vet vad ordet värdegrund betyder. Men däremot pratar vi ju om våra 

gemensamma regler. (Anki) 

 

För barnen är det inte riktigt tydligt vad det handlar om. (Astrid) 

 

Det är väl ständigt prat om och i början då när vi fick ihop dom här reglerna så diskuterades 

det mycket ute i klasserna och eleverna fick jobba med de här frågorna och vi försökte och 

förklara vad dom innebar. (Anki) 

 

Trots att begreppet värdegrund inte förstås av eleverna är de ändå medvetna om vad som 

gäller och vet att om en konflikt uppstår blir följden den att en utredning görs. De tränas också 

i att lösa konflikter på egen hand och de får lära sig att ta ansvar för sina handlingar. 

 26



Värdegrund i skolan 

 
Och då känner man sig stolt. För det är ju det liksom, man ska ju lära dom saker för livet. 

Så att det finns ju inte en vuxen med hela tiden. (Björn) 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) säger 

att: ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.” (Lpo94, s.7) Vi kan se här att 

eleverna inte förstår själva värdegrundsbegreppet enligt pedagogerna men är ändå medvetna 

om hur man skall vara mot varandra och reglerna är väl förankrade hos dem. 

 
 

5.2.6. Reflektion och uppföljning av arbetet med värdegrund 
Enligt Orlenius (2001) diskuterar pedagoger alltför sällan sina egna värderingar. För att 

överföra de grundläggande värdena till eleverna är det viktigt att pedagogerna är medvetna 

om sitt eget ställningstagande. För att kunna vara konsekventa bör de diskutera samt 

reflektera kring värdegrundsfrågor för att kunna enas om vad värdegrund står för. Vad som 

framkommit i våra intervjuer med skolorna är att de anser att det är viktigt med diskussion 

samt reflektion kring värdegrundsarbetet, men de anser sig inte ha tillräckligt med tid för 

detta. 

 
Det är ju alltså den enda tid vi har gemensamt för vi går ju olika tider. Det är ju sällan vi 

hinner sitta här utan vi har sagt att vi ska försöka om det är något som vi måste informera 

varandra om… det är en stor brist som vi känner. (Annelie) 

 

Man kanske säger ordet värdegrund i ett sammanhang men man kan ju inte vara säker på att 

alla lägger samma betydelse i det ordet utan man måste liksom vara noga med att man 

känner att det är förankrat ordentligt.(Astrid) 

 

Det är väldigt viktigt att diskutera var man står någonstans. Och jag ska villigt erkänna att 

ibland har vi faktiskt inte tid. (Björn) 

 

Skolorna är eniga om att det är viktigt att diskutera samt reflektera kring de grundläggande 

värdena för att få en samsyn. Säljö (2000) betonar att det är viktigt med reflektion och 

diskussion kring det som görs praktiskt. Han menar att arbetet inte ska fortlöpa utan 

kommunikation. Vidare menar författaren att om vi delger varandra nya idéer skapar det 

bättre förutsättningar inför nya aktiviteter. Pedagogerna vi intervjuat uppger att det på 
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skolorna görs en utvärdering/uppföljning i form av trivselenkäter varje år som eleverna får 

fylla i. Detta görs för att synliggöra värdegrundsarbetet. Enkäterna handlar om hur eleverna 

trivs på skolan och hur de har det med kamrater och pedagoger. Rektor sammanställer dessa 

enkäter och lämnar vidare till barn- och utbildningsnämnden som i sin tur sammanställer 

resultaten av kommunens skolor. 

 

5.2.7. Skolornas samverkan och vision 
Samverkan med andra skolor är något som inte förekommer mer än på studiedagar eller 

gemensamma aktiviteter som skoljogg, skridskor eller orientering. Men under dessa tillfällen 

pratas det inte värdegrund enligt pedagogerna. Skolorna är överens om att externa kontakter 

är positivt och detta framkommer även i Kommunens Skolplan (2000): ”Vi har ett 

övergripande strävansmål för samtliga verksamheter något vi kallar för den röda tråden där vi 

eftersträvar pedagogisk samsyn och samverkan mellan olika verksamheter.” (Skolplan, 2000-

2004, s.11) 
 

Samverkan med andra skolor i kommunen det har vi ju inte haft en tanke på men det är ju 

självklart egentligen att man borde det. Att det borde vara samma regler för alla här i 

kommunen, att man åtminstone förhör sig om hur man gör på de andra skolorna. (Anna) 

 

En skola påpekade att det var bra att värdegrundsåret kom på grund av att alla skolor fick 

samma riktlinjer att följa. Även om det inte förekommer något samarbete mellan skolorna är 

alla medvetna om att det arbetas med värdegrund men inte hur det tolkas och tillämpas. Här 

nämner skolorna återigen tidsbrist som en orsak till att inte kunna samarbeta. 

Vi kan tydligt se att skolorna har samma vision när det gäller att vidareutveckla 

värdegrundsarbetet. Varje skola har tagit fram sitt eget sätt att arbeta med de grundläggande 

värdena. Men trots detta är visionen gemensam för skolorna att bredda de externa kontakterna 

med såväl andra skolor, kyrkan och idrottsrörelsen för att skapa en helhetssyn över arbetet 

med värdegrundsfrågor. 

 
Vi måste få någon fart på värdegrundsarbetet. Det får inte stanna av för det måste gå vidare. 

Som samhället ser ut idag så måste vi börja arbeta någonstans. Arbeta med andra skolor 

samt idrottsrörelsen. En enhetlig tråd däremellan och diskutera den här biten mer ingående. 

Det är någonting man kan jobba med framöver att ta kontakt med de andra skolorna.(Anna) 
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Det är ju också något som man borde bredda sig och komma ut och prata med andra. Man 

blir ju lite insnöad. Samarbete med kyrkan. (Annelie) 

 

Det är det här med de externa kontakterna. För det önskar jag att man kanske har 

gemensamma teman om det är möjligt. (Björn) 

 

I Kommunens Skolplan (2000) står det att visionen är att: ”samarbeta aktivt med andra 

förvaltningar och institutioner utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv.” (Skolplan, 2000-

2004, s.9) Vi kan se att skolorna vill utveckla samarbete och ha mer externa kontakter. Men 

de anser att det inte finns tillräckligt med resurser, det är brist på tid och avstånden mellan 

skolorna i kommunen anses som ett hinder. 

 
 
6. Slutsats/Diskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser vi tycker oss kunna dra utifrån vår studie 

om värdegrund. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94) står det att ”var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen 

för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”. (Lpo94, s.5) 

Vad vi kan se har skolorna gjort en likvärdig tolkning av värdegrund utifrån Lpo94 som lett 

fram till regler som konkretiserar värdegrundsarbetet. Dessa regler är så kallade trivselregler 

som omfattar alla inom skolan såväl elever som vuxna. Reglerna som finns på skolorna 

handlar om hur alla skall vara mot varandra och att ingen kränkning får förekomma. Alla skall 

bemötas på ett respektfullt sätt samt vara lyhörda för varandras åsikter. Det handlar dessutom 

om att slå vakt om sina egna åsikter och värderingar. Slutligen omfattar även reglerna vikten 

av att få vara precis som man är. Orlenius (2001) säger att man i skolan måste kunna enas om 

vad som är värdegrund eftersom begreppet är svårtolkat. Han nämner även vikten av 

diskussioner för att kunna komma fram till innebörden av begreppet värdegrund eftersom 

pedagogerna utgår ifrån olika värderingar och normer. Vad som framkommit i vår 

undersökning är att pedagogerna på skolorna har satt samman regler för att synliggöra 

begreppet värdegrund men detta har diskuterats fram och har inte varit alldeles lätt i och med 

att pedagogerna har olika uppfattningar om vad värdegrund är. Men efter åtskilliga 

diskussioner har de ändå kunnat enas om vad begreppet värdegrund skall omfatta på 

respektive skola. 
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Inför värdegrundsåret fick två av skolorna mer tid till förberedelser. De upplevde att de fick 

gott om tid, bland annat genom att det gavs möjlighet till diskussioner i arbetslagen. Den 

tredje skolan däremot fick inte lika mycket tid till förberedelser. Det kan anses märkligt att 

skolorna inte fick samma förutsättningar inför värdegrundsarbetet trots att de hade samma 

riktlinjer att utgå ifrån. Genom våra intervjuer upplever två skolor att de har bra kontakt och 

stöd från ledning. En skola är däremot av en annan uppfattning där förtroendet för rektor 

brister på grund av att vederbörande befinner sig på en annan skola. De upplever att arbetet 

inte kan fortgå om de inte får direktiv eller respons gällande värdegrundsarbetet. Vi tror att 

problemet kan ligga i att pedagogerna bara har konferens med rektor tre gånger i månaden och 

har alltså inte kontinuerlig kontakt med vederbörande. På de andra två skolorna finns rektor 

på plats och är alltid tillgänglig. Om inte pedagogerna i skolan får respons på arbetet som 

utförs finns det ingen möjlighet till utveckling utan risken är då att värdegrundsarbetet stannar 

upp. För att vi i vår kommande yrkesroll skall kunna utveckla vårt arbete med värdegrund 

anser vi att det är viktigt att få kontinuerlig återkoppling från ledningen. Enligt Skolverkets 

rapport (2000) framkom det att de studerade pedagogerna ansåg att bristen på 

kompetensutveckling utgjorde ett hinder för praktiskt arbetet med värdegrund. De ansåg sig 

inte heller få det stöd de kände att de behövde. Pedagogerna önskade en bättre 

kommunikation och återkoppling från ledning på det arbete de utförde för att uppnå 

läroplanens mål om värdegrund. Av Skolverkets rapport (2000) framkom det även att på 

grund av en bristande kommunikation upplevde personalen på många skolor att skolledningen 

inte var medvetna om hur skolorna arbetade. I vår studie har det visat sig att barn- och 

utbildningsnämnden gör besök på kommunens skolor med jämna mellanrum för att se hur 

verksamheten bedrivs. Detta innebär en direktkontakt mellan elever, pedagoger samt politiker 

där möjligheten finns till frågor och diskussioner. 

 

Orlenius (2001) skriver att värdegrundsarbete är något som skall pågå kontinuerligt och 

eleverna skall få tillfälle att analysera och studera värdefrågor. Han tillägger också att det inte 

finns några specifika metoder eller bestämda tillfällen att arbeta med värdefrågor. Men genom 

att eleverna ges möjlighet att analysera och studera värdefrågor utvecklas de och tillsammans 

med de vuxna medverkar de till skapandet av en moralisk miljö. Vidare anser Orlenius att 

pedagogerna behöver se till sig själva och fundera över sina etiska värderingar för att nå fram 

till skapandet av en moralisk miljö. Detta för att kunna enas om en gemensam värdegrund 

som skolan skall arbeta efter. Eftersom skolans uppdrag är att värdegrund skall genomsyra 

hela verksamheten tycker vi att det som begreppet värdegrund står för skall få en meningsfull 
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och innehållsrik innebörd. Detta kan ske genom kontinuerliga samtal och moraliska 

diskussioner. Skolverket (2000) har i sin rapport kommit fram till att värdegrundsarbetet ofta 

förekommer som ett enskilt ämne eller tematiskt. Vidare nämns det att det är vanligt att det 

upprättas regler och förbud som en konkretisering av värdegrundsarbetet. Genom vår studie 

har vi kommit fram till att konkretisering av värdegrundsarbetet inte enbart behöver vara 

schemalagt för att synliggöras. Men vi tror att skolorna vill förtydliga värdegrundsarbetet 

genom att ha det schemalagt. Om pedagogerna på skolorna känner sig osäkra på om de 

uppfyller läroplanens mål när det gäller värdegrund kan det vara en trygghet för dem att det 

ligger på schemat. Det som är återkommande i våra intervjuer med pedagogerna är bristen på 

tid för värderingsfrågor och brist på resurser. Detta kan också vara en anledning till att 

pedagogerna väljer att ha värdegrund schemalagt. Om de känner att de inte får plats med 

värdegrundsfrågor i ämnesundervisningen kan de i alla fall planera in särskilda tillfällen för 

till exempel värderingsövningar. Vi tycker att det är bra att skolorna har plats för värdegrund 

på schemat men vårt mål är ändå att värdegrundsarbetet skall löpa som en osynlig röd tråd 

genom undervisningen. Därmed skall det ligga som ett naturligt och självklart inslag. Men vi 

tror att arbetet med värdegrund kan vara problematiskt om pedagoger inte är konsekventa i 

förhållandet till sina elever. Ett annat problem som kan uppstå i arbetet med värdegrund är om 

pedagogerna inte kan enas i arbetslagen hur värdegrundsarbetet skall genomföras. Även om 

pedagogerna har kommit fram till regler som skall konkretisera värdegrundsarbetet är det inte 

självklart att de är överens om hur det skall tillämpas praktiskt. De kanske inte prioriterar 

samma saker det vill säga att en del kanske prioriterar ämnesundervisningen medan andra 

sätter värdegrundsfrågor främst. Orlenius (2001) framhäver att prioritering av 

värdegrundsfrågor är en grundläggande förutsättning för kunskapsinhämtande. Han säger att 

allt arbete inom skolan skall grunda sig på demokrati. 

 

Två av skolorna i vår studie upplever att de har bra föräldrasamverkan genom att de har 

föräldramöten där värdegrundsfrågor lyfts upp till diskussion. Pedagogerna på den tredje 

skolan har ingen föräldrasamverkan säger de. De uppger att föräldrarna inte visar något 

intresse för att vilja samverka med skolan. Zackari och Modigh (2002) framhäver vikten av 

kommunikation mellan hem och skola. De säger även att kontakt där emellan endast tas när 

det uppstår något problem. Även vi vill framhäva att kommunikation mellan hem och skola är 

viktigt för ett väl fungerande värdegrundsarbete. Vi anser att det är viktigt att få föräldrarna 

att förstå att deras delaktighet i värdegrundsarbetet är viktigt. Men då måste vi vara tydliga 

och göra klart för föräldrarna varför och hur vi arbetar med värdegrund på skolan. 
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Det är inte enbart föräldrarna som behöver veta varför och hur vi arbetar med värdegrund utan 

det behöver även klargöras för eleverna. Det visade sig i vår undersökning att pedagogerna 

ansåg att eleverna inte förstår själva begreppet värdegrund, däremot är de medvetna om vilka 

trivselregler som gäller på skolorna. Vi kan dra den slutsatsen att värdegrund som begrepp 

inte kanske behöver förstås av eleverna för att kunna vara betydelsefullt utan det är det 

praktiska arbetet i vardagen i relation till andra som är det väsentliga. Med detta menar vi att 

det viktiga är att ge eleverna förståelsen och grundinställningen att alla är lika mycket värda 

oavsett vilken term vi använder när vi talar om de grundläggande värderingarna. Men vi 

tycker ändå att i och med ordet värdegrund har vi fått ett gemensamt redskap att använda i 

arbetet. Ett namngivet redskap som omfattar helheten av normer och värden. I Läroplan för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) står det under 

normer och värden att: ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra 

och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 

erfarenheter.” (Lpo94 s.10) När vi som pedagoger skall vägleda våra elever till att själva ta 

ställning och få ett eget synsätt samt egna värderingar är det viktigt att vi är medvetna om vad 

vi har för värderingar samt var vi står. För att ge eleverna medvetenheten om de 

grundläggande värdena anser pedagogerna på de skolor vi intervjuat att det är viktigt att ha en 

enig grund att stå på. 

 

Häger, Kamperin och Toivio (1999) kom fram till i sin studie att diskussion och reflektion i 

arbetslagen är en betydelsefull del för att förbättra arbetet med värdegrund. Även Säljö (2000) 

betonar vikten av diskussion och reflektion kring värdegrundsarbetet för att utbyta 

erfarenheter och nya idéer. Genom intervjuerna med pedagogerna på skolorna har det visat sig 

att de tycker det är viktigt med diskussion samt reflektion kring värdegrundsarbetet men de 

anser sig inte ha tid till detta eftersom planering av undervisning tar mycket av tiden. Även vi 

anser att återkommande diskussioner och reflektioner över det värdegrundsarbete vi utför är 

väldigt angeläget för i och med att samhället förändras ställs vi hela tiden inför nya moraliska 

frågor. Då är det ännu viktigare att vi stannar upp och diskuterar samt reflekterar över våra 

värderingar och det som är aktuellt i nuläget. Det som anses som moraliska frågor idag kan 

vara något annat imorgon. 

 

Kommunens Skolplan (2000) lägger sin tyngd på den röda tråden som innebär att skolorna 

skall ha mer samverkan för att utveckla en pedagogisk samsyn. I våra intervjuer med 

pedagogerna på skolorna framkom det att det inte finns någon samverkan mellan skolorna i 
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kommunen. Visionen för pedagogerna på skolorna är ändå att sträva efter samverkan för att 

på så sätt vidareutveckla värdegrundsarbetet. De uppger även att de vill ha mer externa 

kontakter. Vi anser att samverkan mellan skolorna är viktigt för att samtliga elever ska få en 

likvärdig grund att stå på. Om kommunens skolor kan uppnå detta så har samverkan bidragit 

till skapandet av en ”vi – känsla” och därmed en trygg miljö att vistas i. 

 
Sammanfattningsvis kan vi se av resultaten att skolorna i kommunen arbetar kontinuerligt 

med värdegrund på olika sätt utifrån den tolkning de gjort angående de grundläggande värden 

som nämns i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94). Det är en pågående process som inte får stanna av. Arbetet sker medvetet genom 

skolornas regler, samtal och teman. Vi har också kunnat se att där konkretiseringen inte är 

tydlig finns det ändå en medvetenhet gällande de grundläggande värderingarna. Vi anser att 

det handlar om att ha en etisk medvetenhet i professionen och värdegrundsfrågor skall 

prioriteras och ligga som ett naturligt inslag i all undervisning. Om pedagoger har ett 

grundläggande tankesätt när det gäller värdegrund så genomsyrar det hela verksamheten. Det 

är även viktigt att ha ett fungerande samspel mellan hem och skola för att vi tillsammans skall 

kunna ge barnen/eleverna en god start i livet. Som Hedin och Lahdenperä (2003) säger, att 

skolan är det första lilla samhälle där eleverna tillbringar några av livets viktigaste år. Det är 

där som grunden läggs för det framtida livet som medborgare av samhället i stort. 

 
 
7. Vidare forskning 
Kommunens Skolplan (2000) talar om den röda tråden och därför skulle det vara av intresse 

att undersöka hur det arbetas med värdegrund i den högre grundskolan år 7- 9 eftersom 

eleverna i den lägre grundskolan (från kommunens sju skolor) sammanstrålar i år 7. Detta var 

även vår avsikt från början men det kunde inte rymmas inom ramen för vår C uppsats. Det 

skulle även vara av vikt inför vår kommande yrkesroll att förhöra oss om föräldrars samt 

elevers uppfattningar om arbetet med värdegrund i skolan. Vidare skulle vi vilja se att en 

undersökning gjordes om hur friskolan i kommunen arbetar med värdegrund. 

 
 
8. Efterord 
Från att ha varit ett innehållslöst begrepp har nu ordet värdegrund gett oss en djupare 

förståelse. Genom att vi har läst mycket relevant litteratur, samt tagit del av skolors arbete 

med värdegrund så har detta givit oss en grund att stå på i vår kommande yrkesroll. Vi vill 

tacka de medverkande som bidragit till att vi har fått se värdegrund ur olika perspektiv. 
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Bilagor 1-2 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till barn- och utbildningschefen: 
 

1. Hur länge har ni haft tjänsten som barn- och utbildningschef i kommunen? 

2. Vilken tidigare yrkesverksamhet har ni inom skolan? 

3. När började kommunen arbeta med värdegrund? 

4. Finns det kommunala riktlinjer för hur skolorna ska arbeta med värdegrund? 

5. Hur förbereddes pedagogerna inför värdegrundsarbetet? 

6. Följs värdegrundsarbetet upp? 

7. Gör Skolverket en utvärdering av skolorna i kommunen när det gäller 

värdegrundsarbetet? 

8. Vad är din erfarenhet när det gäller samverkan mellan ledning och pedagoger 

angående värdegrundsarbetet? 

9. Vad är visionen? Hur ser det framtida arbetet ut med värdegrund? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till pedagoger: 
 

1. Hur tolkar ni begreppet värdegrund i Lpo94? 

2. När började ni att arbeta med värdegrund? 

3. Hur förbereddes pedagogerna på skolan inför arbetet med värdegrund? 

4. Hur arbetar ni rent praktiskt med värdegrund? 

5. Följs värdegrundsarbetet upp? 

6. Finns det någon föräldrasamverkan när det gäller värdegrundsarbetet? 

7. Är eleverna medvetna om vad värdegrund är? 

8. Finns det tid för reflektion och diskussion i arbetslaget? 

9. Finns det någon samverkan med andra skolor i kommunen för att diskutera 

värdegrundsarbetet? 

10. Är värdegrundsarbetet något som kommer att vidareutvecklas? 

 


