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Skolans  värdegrund är  en  viktig  del  av  skolans  arbete  och  kan  inte  ses  som  någonting  som är  frikopplat  från 
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Inledning
Begreppet värdegrund kan tolkas och definieras på olika sätt. De normer och värderingar som 

utgör  skolans  värdegrund  finns angivna  i  de  lagar  och  förordningar  som finns skrivna  i 

skollagen, läroplanerna och de enskilda kursplanerna. Alla dessa styrdokument genomsyras av 

viktiga begrepp som exempelvis jämställdhet,  demokrati,  integritet  och alla människors lika 

värde. Detta är begrepp som är centrala i skolans värdegrund. Som blivande lärare anser vi att  

dessa värderingar är  centrala att  belysa just för att  det  är  en del av vårt  yrkesuppdrag att 

tillsammans med eleverna arbeta med dessa frågor.  

Arbetet  med  värdegrunden  i  skolan  kan  inte  ses  som någonting  som är  frikopplat  från 

pedagogers  bildningsuppdrag  (Norell  Beach  &  Berg-Danielsson,  2000).  Styrdokumenten 

formulerar ett tydligt uppdrag för pedagogerna som innebär att de inte enbart ska ägna sig åt 

kunskapsförmedling  utan  även  befästa  demokratiska  värderingar.  Dagens  Sverige  är  ett 

mångkulturellt samhälle. Detta tydliggörs i en undersökning av Statistiska Centralbyrån som 

visar att andelen invånare med utländsk bakgrund har ökat med 4,6 procent inom loppet av tio 

år och uppgår nu till 19,1 procent (www.scb.se, 2010), det  vill säga nästan en femtedel av 

Sveriges  befolkning.  Av den  anledningen anser  vi  att  det  är  centralt  att  arbetet  med  de 

demokratiska värderingarna inte glöms bort.  Samtidigt som andelen invånare med utländsk 

bakgrund ökat  så har högerextremistiska partier vunnit mark både i Sverige och i resten av 

Europa.  I  Sverige såg  vi hösten  2010  ett  exempel på  detta  då  Sverigedemokraterna  blev 

inröstade i Sveriges riksdag. Även om Sverigedemokraterna inte är ett högerextremt parti så 

beskriver de sig själva som ett ”demokratiskt nationalistiskt parti” med mål som att exempelvis 

minska asyl- och anhöriginvandringen i Sverige (sverigedemokraterna.se, 2010). Ett  exempel 

på vad det kan leda till att högerextremister kommer till makten tas upp av Norell Beach och 

Berg-Danielsson (2000). De beskriver hur Nationella Fronten i Frankrike bland annat införde 

bokcensur på skolor och kommunala bibliotek och hur de genomförde pedagogiska åtgärder 

för  att  i barnen ingjuta  en känsla av nationalism och kulturell överlägsenhet.  Detta  är  ett 

skrämmande exempel på vad som kan hända när  intolerans mot  andra människor  uppstår. 

Därför anser vi att arbetet med värdegrunden i skolan är av stor vikt.

Trots att  Sverige ofta anses vara ett  jämställt land är det inte möjligt att  ta jämställdheten i 

Sverige för given, utan detta är ett område som kräver fortgående diskussion och utveckling 

(Lif, 2008). Jan Lif menar att  inom skolan och lärarutbildningen fokuseras det inte på några 

djupgående diskussioner angående jämställdhet och att orsaken till detta kan vara att lärare inte 

har  tillräcklig kunskap  om ämnet  (Lif,  2008).  Det  kan  även tilläggas  att  skolan ska  med 
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kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser bekämpa intolerans. Detta  kan exemplifieras 

genom Lars Gårdfeldts exempel om skolvärldens intolerans mot homo- bi- och transsexuella. 

Gårdfeldt (2007)  menar att  trots  att  samhället visar en högre acceptans för homo- bi- och 

transsexuella så visar verkligheten i skolan inte upp samma acceptans (Gårdfeldt, 2007). 

Slutligen  så  är  det  viktigt  att  problematisera  vad  som  utgör  skolans  värdegrund. 

Värdegrundens innehåll är inte diskutabelt utan är något som varje pedagog måste acceptera 

som  en  del  av  sitt  yrkesuppdrag.  Detta  kan  dock  vara  problematiskt  eftersom  att  de 

verksamma lärarna tolkar värdegrundens innehåll olika på personlig nivå. Man kan därför påstå 

att  värdegrund är ett  komplext begrepp och vad begreppet egentligen betyder är något som 

behöver  problematiseras  (Zackari  &  Modigh,  2002).  Kennert  Orlenius  (2001)  menar  att 

värdegrunden utgör  grunden för  hela skolans  verksamhet  och  att  den  ska  verka  som ett 

fundament för verksamheten. 

Syfte och avgränsning
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  presentera  och  redogöra  för  hur  några  gymnasielärare 

uppfattar och tolkar värdegrunden och hur de gestaltar den i sin undervisning. Detta för att 

klargöra  hur  hög  medvetenheten  inom detta  arbetsområde  är  hos  lärarna.  Vi  har  valt  att 

avgränsa oss till att enbart utföra denna studie bland gymnasielärare.

För att tydliggöra vårt syfte har vi valt att arbeta utifrån ett antal frågeställningar: 

• Hur tolkar och definierar gymnasielärare skolans värdegrund?

• På vilket sätt inkluderar gymnasielärare skolans värdegrund i sin undervisning?

• Vilka  skillnader  finns  mellan  hur  män  och  kvinnor  tolkar  och  använder  sig  av 

värdegrunden?

• I hur stor utsträckning anser gymnasielärare att de besitter de kunskaper som behövs 

för att behandla de områden som omfattas av värdegrunden?

Disposition
Uppsatsen är indelad i fem avsnitt: inledning, värdegrund, metod, resultat och diskussion. Den 

första och inledande delen behandlar ämnets aktualitet,  uppsatsen syfte, avgränsningar samt 

disposition. Det andra avsnittet handlar om vad värdegrunden står för. I detta avsnitt ges även 

en historisk bakgrund till dagens värdegrund samt hur dagens forskningsläge inom området ser 

ut. Avsnittet innehåller även en definition av centrala begrepp. Det tredje avsnittet behandlar 
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den metod vi använt oss av i undersökningen, allt från enkätens utformning till dataanalys. I det 

fjärde avsnittet  presenteras studiens resultat.  I  det  femte avsnittet  analyseras och diskuteras 

studiens resultat, det sätts även i relation till tidigare forskning. 
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Värdegrund
I detta avsnitt definieras begreppet värdegrund. För att förstå hur dagens värdegrund kommit 

att  se ut  som den gör ger vi även en historisk bakgrund till ämnet.  Vidare definierar vi de 

begrepp i värdegrunden som är relevanta för vår studie samt att vi ger en överblick över hur 

värdegrundsarbetet i skolan tidigare utvärderats och kommenterats.  

Värdegrunden i ett historiskt perspektiv
Vi inleder med en av pedagogikens verkliga klassiker, John Deweys Demokrati och utbildning 

från 1916. John Dewey (1916) menar att det rätta målet med utbildning är ”att  främja bästa 

möjliga förverkligande av mänskligheten som mänsklighet” (Dewey, 1916).  Vi tolkar  detta 

som att  Dewey menar att  eleverna ska fostras till solidariska och demokratiska medborgare. 

Dewey var inte ensam om att anse att skolan hade en fostrande roll. Redan 58 år tidigare, när 

den  allmänna folkskolan infördes  i  Sverige  1842,  antogs  skolan ha  till uppgift  att  fostra 

eleverna utifrån den lutherska kristendomen (Zackari & Modigh, 2002). Nästan 70 år senare 

när 1919 års undervisningsplan antogs var situationen densamma som 1842. Skillnaden var att 

den  lutherska  katekesen  bytts  ut  mot  bibeln,  de  religiösa  värderingarna  var  fortfarande  i 

centrum. Under mellankrigstiden ifrågasattes skolans moraliska roll, fokus riktades istället på 

juridik, etik och politiska åtgärder (Zackari & Modigh, 2002). 

Deweys tankar om demokratisk uppfostran blev återigen aktuella i och med andra världskriget. 

Skolan kom då att få i uppdrag att utveckla eleverna till demokratiska människor som kunde 

tänka själva och på så sätt kritiskt granska samhället (Zackari & Modigh, 2002). Detta för att 

undvika att nazistiska och fascistiska värderingar skulle spridas. Dessa värderingar synliggörs 

av 1946 års skolkommission. De pekade på att skolan hade en viktig roll när det kom till att 

bygga ett  demokratiskt samhälle, skolans uppgift var att  förankra demokratiska värden hos 

eleverna. Denna tyngdpunkt genomsyrar även dagens läroplaner. Det blir nu synbart att  det 

finns ett  flertal aspekter som återkommer i skolans läroplan historiskt sett  men även att  det 

förekommer ett flertal skillnader mellan de olika läroplanerna. Hedin och Lahdenperä (2000) 

menar att  i 1962 -69 och -80 års läroplaner ligger tyngdpunkten på solidaritet.  I  1994 års 

läroplan läggs större fokus på tolerans (Hedin & Lahdenperä, 2000). De menar att skolan både 

då och nu hade till uppgift att  förmedla god moral. Skillnaden ligger i vad som avsågs med 

moral - idag handlar det om demokrati, människovärde och mänskliga rättigheter. Blickar man 

tillbaka till 1842 handlade det om flit, lydnad och sexuell återhållsamhet (Hedin & Lahdenperä, 

2000). I dagens läge ser man värdegrunden som ett övergripande samhällsuppdrag. Skolverket 
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(2011)  hävdar  i boken  Förskolan och skolans värdegrund – förhållningssätt,  verktyg och  

metoder  att  arbetet  med  värdegrund  är  ett  samhällsuppdrag  där  skolan  har  i  uppgift  att 

förbereda eleverna för ett liv som aktiva samhällsmedborgare (Skolverket, 2011). Till hösten 

2011 kommer nya läroplaner för de olika skolformerna att tas i bruk. Förskolan, grundskolan 

och gymnasieskolan kommer alla att få reformerade eller helt nya läroplaner. I skrivande stund 

finns inget avsnitt om värdegrund publicerat i den nya läroplanen för gymnasieskolan – Gy-

2011. Däremot finns en reviderad version av skolans värdegrund publicerad i läroplanen för 

grundskolan, Lgr-11. Inga större ändringar har gjorts i den nya versionen av värdegrunden, 

den enda märkbara skillnaden är att större fokus läggs på samhällets ökade mångfald (Lgr-11). 

När vi fortsättningsvis talar om värdegrunden utgår vi ifrån 1994 års läroplan för det frivilliga 

skolväsendet – Lpf -94. Genom denna historiska överblick får vi en uppfattning om varför 

innehållet  i dagens värdegrund ser  ut  som det  gör.  Det  blir tydligt  varifrån formuleringen 

”kristna värderingar” kommer, det blir även synbart var tyngdpunkten på demokratisk fostran 

kommer ifrån. 

Värdegrundsbegreppet
Som tidigare nämnts är värdegrund ett komplext begrepp. För att konkretisera begreppet kan 

man jämföra värdegrunden med ett hus. Detta är en liknelse som används av både Hedin och 

Lahdenperä (2000) samt Zackari och Modigh (2002). Man kan säga att värdegrunden liknas 

vid en husgrund, det vill säga det fundament som huset vilar på. Huset representerar samhället. 

Medlemmarna i huset skulle kunna ses som samhällets invånare. Husets gemensamma värden – 

grunden – används sedan av husets medlemmar för att  skapa mening, värdighet, självkänsla, 

identitet,  samhörighet  och  ordning.  Dessa  gemensamma  värden  används  därmed  för  att 

markera samhörighet mellan husets boende och för att  särskilja husmedlemmarna från andra 

hus.  

Demokrati
För att närmare kunna analysera värdegrundens innehåll är det viktigt att i första hand klargöra 

den  övergripande  ideologi  som  genomsyrar  värdegrunden.  Vi  har  tidigare  nämnt  att 

styrdokumenten  talar  om  ”demokratiska  värderingar”,  men  vad  menas  egentligen  med 

demokrati?  Zackari  och  Modigh (2002)  menar  att  begreppet  demokrati  kan  indelas  i  tre 

kategorier;  demokrati  i  politisk,  rättslig  betydelse,  demokrati  i  ekonomisk  betydelse  och 

demokrati i mänsklig betydelse (Zackari & Modigh, 2002).  Dessa tre  kategorier kan sedan 

förstås på olika sätt,  med demokrati i politisk, rättslig betydelse menas att  demokrati är ett 

visst  statsskick.  Demokrati  i  ekonomisk  betydelse  handlar  om att  minska  de  ekonomiska 
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klyftorna mellan olika grupper i samhället. Om de ekonomiska och kulturella villkoren vore 

olika för de olika grupperna, vilket de ofta är, skulle de gemensamma värderingarna och viljan 

till samförstånd hotas. Den tredje kategorin är även den mest omfattande. Här fokuseras på 

mänskliga relationer. Två grundprinciper som förmedlas är människans frihet samt respekten 

för människovärdet och den enskilda människan (Zackari & Modigh, 2002). 

Värdegrundens funktioner
De  etiska  principer  och  värden  som  finns  formulerade  i  skolans  värdegrund  har  olika 

funktioner och kan fungera som instrument för tolkning, orientering och trovärdighet enligt 

Orlenius (2001).  Tolkningsinstrumentet  innebär att  man använder sig av de grundläggande 

begreppen i värdegrunden för  att  göra  en komplex verklighet  hanterbar  (Orlenius,  2001). 

Eftersom att  vårt  moraliska handlande inte  styrs  av formella regler utan är  inlärt  i sociala 

sammanhang behöver vi människor utmanas av andra normer och regler för att utvecklas, en 

värdegrund kan då fungera som ett instrument för orientering inom skolans värld. Normer och 

regler  behövs  i  alla  institutioner.  Regler  och  normer  kan  fungera  som  fundament  för 

verksamheter, de sänder även ut signaler till omgivningen. De normer och värderingar som 

finns angivna i skolans värdegrund kan därför  fungera som ett  instrument för trovärdighet 

gentemot samhälle och föräldrar (Orlenius, 2001).

Värdegrundens nivåer
Orlenius och Bigsten (2006) menar att  grunden för de värderingar som lyfts fram i skolans 

värdegrund är sammanbunden med ”...den etiska grundprincipen om människors lika och unika 

värde”  (Orlenius  &  Bigsten,  2006:75).  Med  detta  menas  människolivets  okränkbarhet. 

Orlenius (2001) hävdar att  värdegrunden kan ha två betydelser. Den första betydelsen som 

nämns är att  det finns värden som inte går att  förhandla såsom människors lika värde. Den 

andra betydelsen innebär att dessa värden kan ha olika betydelse för olika människor (Orlenius, 

2001).  Exempelvis  så  har  en  troende  kristen  en  värdegrund  och  en  humanist  en  annan 

värdegrund. Värdegrunden är därmed inte något  homogent fenomen som är gemensamt för 

alla, utan värden såsom solidaritet och jämställdhet kan för olika människor ha olika betydelser 

(Orlenius & Bigsten, 2006). Däremot kan dessa värden fungera som eftersträvansvärda ideal. 

Ofta när det talas om värdegrund så antas det att alla delar samma värdegrund. Risken är dock 

att  begreppet  enbart  får en retorisk innebörd där  alla är  överens om att  man delar samma 

värdegrund men eftersom den aldrig diskuteras ges ingen förståelse för dess innebörd (Orlenius 

& Bigsten, 2006). 
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Orlenius och Bigsten (2006) använder sig av en modell för att  beskriva hur man kan förstå 

begreppet värdegrund. Modellen sätter människors lika och unika värde i centrum som en, för 

alla, gemensam etisk grundprincip som styr vårt  agerande i samhället.  De bryter sedan ner 

denna  grundprincip  i  begreppen  jämställdhet,  delaktighet,  solidaritet,  människolivets 

okränkbarhet samt individens frihet och integritet – läroplanens värden (Orlenius & Bigsten, 

2006).  Dessa  bryts  sedan  ner  ytterligare  och  kan  då  beskrivas  som  moraliska  värden, 

existensiella värden, estetiska värden, demokratiska värden och pedagogiska värden (Orlenius 

& Bigsten,  2006).  Dessa värden innefattar  allt  från skönhet  och  harmoni till sanning och 

rättskänsla, detta är begrepp som förstås på olika sätt  av olika personer och därmed utgörs 

värdegrunden av olika människors tolkning av och uppfattning om dessa begrepp. 

Om vi sedan ser på värdegrunden ur ett skolperspektiv så kan den även där indelas i tre nivåer: 

samhällelig,  professionell och  personlig.  Ur  ett  samhällsperspektiv  så  är  värdegrunden  de 

gemensamma värden ett  samhälle antas ha (Zackari & Modigh, 2002). Ur ett  professionellt 

perspektiv,  läraryrket,  så  får  värdegrunden  en  annan innebörd.  Styrdokumenten  anger  de 

värderingar som skolverksamheten bygger på och som läraren antas ha och även förmedla till 

eleverna  (Orlenius,  2001).  Eftersom  styrdokumenten  är  relativt  abstrakta  finns 

tolkningsmöjligheter för hur de värden som beskrivs ska tolkas och hanteras rent praktiskt då 

oenighetssituationer kan uppstå (Björlin, 2006).  Konflikter kan då uppstå  mellan en lärares 

personliga värderingar och kollegornas värderingar (Orlenius, 2001).

Demokrati och skola
Den  första  meningen  i  läroplanen  för  det  frivilliga  skolväsendet  poängterar  vikten  av 

demokratiska värderingar i skolan: ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.” 

(Lpf -94). Om Zackari och Modighs definition av demokrati ses i relation till detta så betyder 

det att skolan har till uppgift att främja mänskliga relationer där människans frihet och respekt 

för andra är centrala delar. Zackari och Modigh (2002) menar vidare att demokrati handlar om 

ett förhållningssätt, att skolan har till uppgift att levandegöra demokratin samt att konfrontera 

och pröva elevernas värderingar på djupet för att på sikt ge dem insikt och en känsla för vad 

demokrati  innebär (Zackari & Modigh,  2002).  I  Lpf -94 nämns demokratiska värderingar, 

dessa värderingar beskrivs bland annat som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet  samt alla människors lika värde. Detta  stämmer väl in med Zackari och Modighs 

definition av demokrati. 
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Redan  i  de  inledande  styckena  i  Lpf  -94  ges  det  en  generell  inblick i  de  demokratiska 

värderingarna  som  bör  prägla  skolverksamheten:  "Ingen  skall  i  skolan  utsättas  för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning  eller  funktionshinder  eller  för  annan  kränkande  behandling"  (Lpf  -94:3).  De 

demokratiska värderingarna som nämns och beskrivs i början av Lpf -94 återkommer ett flertal 

gånger i texten och vissa av dem ges ytterligare förklaring. Under vår granskning av läroplanen 

fann  vi  följande  aspekter  vara  utmärkande  genom  att  de  förklarades  mer  ingående  – 

etnicitet/mångkulturalism,  jämställdhet/kön  samt  tolerans/intolerans.  I  och  med  att  dessa 

aspekter  lyftes fram i läroplanen ansåg vi att  dessa områden var lämpliga att  fokusera på. 

Nedan förklaras och konkretiseras dessa begrepp.          

Områden
Ovan definierade vi begreppet värdegrund som de gemensamma demokratiska värderingar 

som  ska  omfattas  av  alla  individer  som  vistas  i  skolan  och  som  ska  genomsyra  hela 

skolverksamheten. En central del av dessa demokratiska värderingar är alla människors lika 

värde,  här  poängteras  människans  frihet  och  respekt  för  den  enskilde  individen.  Nedan 

definieras ett antal olika begrepp som omfattas av värdegrunden.

Tolerans/intolerans
Tolerans  är  ett  väldigt  övergripande  begrepp  som  gäller  både  mångkulturalism  och 

jämställdhet.  Tolerans  innebär  att  man  ska  tillåta  andra  att  vara  sig  själva  (Hedin  & 

Lahdenperä, 2000). Hedin och Lahdenperä hävdar att tolerans och generositet är två begrepp 

som är lämpliga att behandla i samband med varandra (Hedin & Lahdenperä, 2000). I och med 

detta drar vi slutsatsen att tolerans och generositet handlar om att upprätta gemenskap, skapa 

respekt och frihet samt involverar och ger plats åt andra. I Lpf -94 framhålls en liknande syn på 

tolerans:  "det  svenska  samhällets  internationalisering  och  den  växande  rörligheten  över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. Skolan är  en social och kulturell mötesplats,  som har  både 

möjlighet och skyldighet att  stärka denna förmåga hos alla som arbetar där" (Lpf -94:3).  I 

grunden är tolerans ett  ställningstagande till olikheter av alla de slag. Tolerans kan även ses 

som det  förhållande  en  människa har  till mångfald i  vid  mening (Norell  Beach  & Berg-

Danielsson, 2000). När vi talar om tolerans utgår vi från Hedin och Lahdenperäs definition 

som går ut på att man ska tillåta andra vara sig själva och vara annorlunda. 
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Jämställdhet/kön
Maria Hedlin (2006) menar att  det  kan vara lätt  att  blanda ihop jämställdhet och jämlikhet, 

dock  bör  en  distinktion  göras  mellan  dessa  begrepp.  Medan  jämställdhet  handlar  om 

förhållandet mellan män och kvinnor handlar jämlikhet om förhållandet mellan olika sociala 

klasser, generationer eller etniciteter (Hedlin, 2006). Hedlin menar även att när man talar om 

jämställdhet är det lämpligt att tala om två olika dimensioner av jämställdhet – kvantitativ och 

kvalitativ. Den kvantitativa aspekten innebär en strävan efter en jämn könsfördelning medan 

den kvalitativa aspekten innebär en strävan efter lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter 

för män och kvinnor (Hedlin, 2006). När vi kommer att använda oss av begreppet jämställdhet 

syftar vi både till den kvantitativa och kvalitativa aspekten. Jämställdhetsombudsmannen Claes 

Borgström hävdar  att  jämställdhet  är  en del av de  mänskliga rättigheterna.  De bygger  på 

samma princip, det  vill säga en intolerans mot diskriminering. Borgström menar således att 

könsdiskriminering är  ett  brott  mot  de mänskliga rättigheterna  (Hedlin, 2006).  Skolan har 

därmed en central roll att  utjämna de klyftor som uppstår mellan könen och "ska aktivt och 

medvetet  främja kvinnors och mäns lika rätt  och möjligheter.  Eleverna ska uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt" (Lpf -94: 4).      

Etnicitet/mångkulturalism
Ett  mångkulturellt  samhälle innebär ett  samhälle där  två  eller flera kulturella gemenskaper 

samsas (Todd, 2006). Mångkulturalism är politiskt sett en omstridd ståndpunkt, detta på grund 

av att  mångkulturalism väcker ständig debatt  kring de svårhanterliga frågor som uppstår då 

samhället  i  stort  är  kulturellt  brokigt  (Todd,  2006).  De  diskussioner  som uppstår  kring 

mångkulturalism har ett starkt samband med demokrati och värderingar. Detta på grund av att 

många av de diskussioner som uppstår berör ämnet jämlikhet som är en del av demokratin och 

även av de mänskliga rättigheterna. 

Mångkulturalism i skolmiljö kan yttra sig på ett flertal olika sätt. Lahdenperä (2001) menar att 

det  i skolans värdegrund finns en tydlig etnocentrism, det  vill säga en nationell särart.  En 

polarisering  av  ”vi”  och  ”de  andra”  blir  tydlig  (Lahdenperä,  2001).  I  Värdegrund  och 

samhällsutveckling (2000) menar Hedin och Lahdenperä att ”vi” syftar på svenskar och att ”de 

andra” syftar på invandrare och människor som bor i andra länder det vill säga människor med 

andra  kulturer  (Hedin  &  Lahdenperä,  2000).  Lahdenperä  menar  att  en  del  av  denna 

polarisering  beror  på  etniska  fördomar  vilket  hon  menar  är  en  allmänmänsklig företeelse 

(Lahdenperä,  2001).  Etnicitet  är  därför  något  som måste uppmärksammas i skolan,  det  är 

skolans uppgift att försöka motverka dessa fördomar för att minska klyftan mellan ”vi” och ”de 
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andra”.  Denna aspekt  berörs  även i  läroplanen där  det  står  att  "skolan ska  bidra  till att 

människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska 

utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala" (Lpf -94: 4). Fortsättningsvis 

kommer vi att använda begreppet etnicitet då vi talar om två eller flera olika kulturer som möts 

och samspelar eller står i konflikt med varandra.   

Värdegrundsarbete
Nedan  kommer  vi  att  försöka  ge  en  översiktlig  bild  av  de  utvärderingar  av  skolans 

värdegrundsarbete som tidigare genomförts. Eftersom att det är Skolverkets uppgift att  följa 

upp  och  utvärdera  skolornas  arbete  anser  vi det  relevant  att  utgå  ifrån deras  rapporter  i 

presentationen av detta. I detta avsnitt behandlas ett flertal olika rapporter från Skolverket och 

för att inte enbart utgå ifrån vår egen tolkning av dessa rapporter har vi även valt att använda 

oss av Unga demokrater (2003) av Ekman och Todosijevic. Förutom att enbart sammanfatta 

rapporter från Skolverket så kommenterar de även det resultat som framkommer i dessa.  

Värdegrundsprojektet
I februari 1999 inleddes det så kallade värdegrundsprojektet.  De viktigaste slutsatserna och 

lärdomarna dragna utifrån värdegrundsprojektet samlades sedan i en bok – Värdegrundsboken 

–  Om  samtal  för  demokrati  i  skolan  (2002).  Bokens  författare  Gunilla  Zackari  var 

projektledare  för  värdegrundsprojektet  och  Fredrik  Modigh  var  huvudsekreterare. 

Värdegrundsprojektet pågick i cirka ett  år och hade till uppgift att  utveckla och försvara de 

demokratiska  värden  som  förvaltas  av  skolväsendet  (Zackari  &  Modigh,  2002). 

Värdegrundsprojektet  hade  till uppgift  att  lyfta  fram värdegrundsfrågor  och  sedan genom 

samtal  och  diskussion  utveckla  skolans  sätt  att  arbeta  med  värdegrundsfrågor.  Ett  flertal 

åtgärder  genomfördes  för  att  uppmärksamma  skolans  personal  och  eleverna  om 

värdegrundsfrågor, dessa finns samlade i Värdegrundsboken (2002). 

Först och främst anlitades ett antal forskare som fick till uppgift att fördjupa kunskaperna om 

de  områden  som  omfattas  av  värdegrundsfrågor.  För  de  kommunala  politikerna  och 

tjänstemännen anordnades  nationella  konferenser  om värdegrunden.  Skolorna  tillhandahöll 

med diskussionsmaterial om värdegrund för att ge personalen möjlighet och kunskap att kunna 

lyfta dessa frågor med eleverna. För att  sprida information om värdegrunden delades det ut 

faktablad på ett flertal minoritetsspråk. En hemsida startades även med syfte att informera om 

skolans värdegrund och värdegrundsprojektet.  För att  inkludera barn och ungdomar i detta 

arbete  ombads  även eleverna  att  ge  sina  synpunkter  på  värdegrundsfrågor.  Detta  skedde 
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genom ungdomsråd samt att särskilt stöd gavs till elevorganisationerna för att möjliggöra deras 

arbete med värdegrundsfrågor (Zackari & Modigh, 2002).  

Som bokens titel anger framhåller de samtal som medel för att arbeta med värdegrundsfrågor, 

något som kan jämföras med "deliberativa samtal" (se Skolverket 2000c). Zackari och Modigh 

(2002) hävdar att det krävs pedagogisk kompetens för att arbeta med värdegrundsfrågor samt 

att  detta  arbete  ofta  kräver  annan pedagogisk verksamhet  än den traditionella (Zackari & 

Modigh, 2002). Vidare hävdar de att skolan och föräldrarna har ett gemensamt ansvar när det 

kommer till demokratisk fostran och för  att  detta  ska vara möjligt krävs en öppen dialog 

mellan dessa (Zackari & Modigh, 2002). Zackari och Modigh menar även att en vid tolkning 

av värdegrunden är ett måste när det kommer till mångfald. Skolan måste vara öppen för andra 

kulturer och det  blir då extra viktigt  att  förtydliga de etiska ställningstaganden som finns i 

värdegrunden samt att  även vara öppen för att  omförhandla dessa till viss del (Zackari & 

Modigh, 2002). 

Den  sista  punkten  som Zackari  och  Modigh diskuterar  är  hur  styrdokumenten  behandlar 

värdegrundsfrågor  och  hur  styrdokumenten  i  vissa  fall  inte  ger  vägledning  i  hur  de 

demokratiska värderingarna ska tolkas och inkluderas i undervisningen (Zackari & Modigh, 

2002). De menar att den enskilde läraren inte använder sig av styrdokumenten i sin planering 

(Zackari & Modigh, 2002), att enskilda ämnen får fungera som förmedlare av värdegrunden 

och  att  värdegrundsarbetet  är  beroende  av  enstaka  eldsjälar  eller  av  att  skolledning  och 

kommun prioriterar frågan (Zackari & Modigh, 2002). Sammanfattningsvis menar Zackari och 

Modigh (2002) att värdegrundens formuleringar måste förtydligas i styrdokumenten, att skolan 

som  mångkulturell  mötesplats  måste  utvecklas  samt  att  kompetensutveckling  och 

kompetensutbyte  är  av stor  vikt  för  att  möjliggöra de förändringar  som krävs (Zackari & 

Modigh, 2002).  

Värdegrundsarbete i skolan

Eftersom att rapporterna behandlar ämnet ur olika perspektiv har vi valt att dela in dem i tre 

kategorier: lärarna och skolan, pedagogiken och eleverna. 

Lärarna och skolan
1999 fick Skolverket i uppdrag att genomföra en studie om värdegrundsarbete i skolan – En 

fördjupad  studie  om värdegrunden (Skolverket,  2000a).  Syftet  med studien var  att  ge  en 

samlad bild av hur arbetet med värdegrunden fungerade i skolorna. De fokuserade i studien på 

vilka problem och utvecklingsmöjligheter som fanns i värdegrundsarbetet. Syftet med studien 
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var att ge verktyg för mer djupgående diskussioner angående värdegrunden, dess möjligheter 

samt  dess  problem.  Studien  bygger  på  tidigare  publicerade  rapporter  från  Skolverket  I 

rapporten  klargör  Skolverket  att  det  behövs fler  pålitliga uppgifter  om hur  värdegrunden 

praktiseras. Skolverket har kommit fram till att detta beror på de brister som finns vad gäller 

uppföljning och utvärdering inom området (Skolverket, 2000a). I studien har det fokuserats på 

hur samtal och sociala relationer bidrar till arbetet med värdegrundsfrågor. I dessa samtal har 

både en individuell strävan gjorts för att ta ställning, lyssna och värdera men även en kollektiv 

strävan för att tillsammans enas om gemensamma värden och normer (Skolverket 2000a). 

I Skolverket (2000a) konstateras det att  intresset för att  arbeta med värdegrund i skolan är 

stort.  I rapporten hävdas att  lärarna visar att  de förstår betydelsen av värdegrundsarbete för 

elevernas  utveckling.  De  visar  även  en  vilja att  aktivt  arbeta  med  dessa  frågor  och  att 

värdegrundsarbetet bör få större plats i undervisningen (Skolverket, 2000a). Rapporten visar 

att även om lärare vill fokusera mer på värdegrundsfrågor upplever de att tiden inte räcker till 

för att  utveckla möjligheten att  skapa de sociala relationer som krävs för detta.  Detta  blir 

särskilt viktigt i gymnasieskolan där lärare anser att fokus ligger på faktakunskaper vilket gör 

att  sociala relationer  kommer i andra  hand (Skolverket,  2000a).  Rapporten  visar  även att 

eleverna till stor utsträckning vet vad demokrati går ut på men att kunskaperna är begränsade. 

Detta  är  en konsekvens av att  de  förknippar  demokrati  med elevinflytande.  Slutsatsen  av 

rapporten  är  att  ledarskapet  på  skolan  behöver  vara  tydligt,  lärares  kunskap  om  hur 

värdegrundsarbete utförs i praktiken behöver ökas samt att  styrdokumenten används på ett 

felaktigt sätt  där fokus läggs på ämneskunskaper och övergripande målen och värderingarna 

hamnar i skymundan.

I Skolverkets rapport  Med demokrati som uppdrag publicerad år 2000 ges en temabild om 

värdegrunden. Denna rapport ger en sammanfattning av vad som är av vikt att fokusera på i 

skolverksamhet  för  att  uppnå  bästa  möjliga  kunskap  och  arbetsinsats  vad  gäller 

värdegrundsfrågor.  Rapporten behandlar liknande aspekter  som Skolverket  2000a.  Den ger 

således en generell överblick över skolans uppdrag som förmedlare av värdegrundsfrågor och 

vilka brister som kan finnas inom detta område. 

Rapporten  talar  om att  skolan  och  förskolan har  som uppdrag  att  förmedla demokratisk 

kompetens till barn och unga, vilket betyder att skolan ska utveckla demokratiska medborgare 

samt ge individerna kunskap om demokratins innehåll och form (Skolverket, 2000b). Skolan är 

en  mångkulturell  arena  och  det  utgör  en  essentiell del  av  skolans  uppdrag  att  föra  fram 

demokratiska  värderingar  både i informella och  formella sammanhang,  det  vill säga  i och 
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utanför undervisningsmiljön (Skolverket, 2000b). Därmed kan man inte se värdegrunden som 

endast en undervisningsfråga utan som lärare ska man se utöver denna formella miljö för att 

lyckas med sitt uppdrag som kunskapsförmedlare eftersom de gällande reglerna i klassrummet 

kan förstås på annat sätt utanför klassrummet (Skolverket, 2000b). 

En annan viktig del för att  lyckas med att  förmedla kunskap om demokrati är att  skapa en 

dialog  med  elever,  med  andra  ord  skapa  utrymme  där  samtal,  möten  och  goda  sociala 

relationer  utgör  en god atmosfär (Skolverket,  2000b).  I  samtal finns möjligheten att  olika 

uppfattningar och värderingar bryts mot varandra. Dessutom innefattar samtal ofta en strävan 

efter  att  eleven själv gör  etiska ställningstaganden genom att  lyssna, överväga och värdera 

samtidigt som samtalet  bidrar till ett  viktigt  instrument för att  förstå  sina egna och andras 

åsikter (Skolverket,  2000b). Lyckas man i en verksamhet samtala och arbeta med att  stärka 

relationer, uppfylls både de krav som innefattar elevers kompetens samt de krav som finns för 

demokratiska  arbetsformer.  Samtal  som  verktyg  i  värdegrundsarbetet  framhålls  även  i 

Skolverket  2000a där det  hävdas att  sociala relationer är en bra utgångspunkt (Skolverket, 

2000a).  

I likhet med Skolverket 2000a hävdas det i denna rapport  att  både elever och personal visar 

intresse för  att  arbeta  med värdegrundsfrågor  och att  elever mer än gärna vill ha en nära 

relation till vuxna för att kunna samtala om livet, etiska problem och relationer. Personalen på 

skolorna hävdar därtill att skolverksamheten bör ge mer utrymme för värdegrundsarbetet även 

om många påvisar  en  osäkerhet  gällande hur  de  ska  kunna omsätta  värdegrundsarbetet  i 

praktiken eller vilken roll verksamheten spelar i dessa frågor (Skolverket, 2000b). 

Rapporten sammanställer även att  hur verksamheten är upplagd påverkar  möjligheterna att 

arbeta  med värdegrundsfrågor  (Skolverket,  2000b).  Personalen i allmänhet  efterfrågar  mer 

kunskap, kompetensutveckling samt ett tydligt och synligt ledarskap som ger stöd inom detta 

område (Skolverket, 2000b). Det personalen anser vara en svårighet i att skapa goda sociala 

relationer med eleverna är bristen på tid. Dessutom menar de att  det inte heller finns tid för 

samtal, reflektion och stöd kollegor emellan. Problemet stöts på till stor del i de högre åldrarna 

där  kursutformning  har  lett  till  att  fokus  istället  läggs  på  faktakunskaper  och  anonyma 

relationer,  vilket  resulterar  i  minskad  möjlighet  att  arbeta  med  värdegrundsfrågor.  Detta 

dilemma  tas  även  upp  i  Skolverket  2000a.  Ofta  handlar  det  om  att  lärare  fastnar  i 

”brandkårsutryckningar” och åtgärdar problem omedelbart. Konsekvensen av detta blir att man 

fokuserar  på  symptom när  man istället  borde  koncentrera  sig  på  bakomliggande  orsaker 

(Skolverket, 2000b). 
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Rapporten Med demokrati som uppdrag (Skolverket, 2000b) visar också att elever oftast har 

demokratiska värderingar men att dessa inte är djupgående. Inte sällan har elever svårt att stå 

för  sina  egna  värderingar  i  faktiska  situationer  vilket  har  sin  utgångspunkt  i  att  deras 

demokratiska  kompetens  undermineras  av  de  ibland odemokratiska  strukturerna  i  skolan. 

Således har såväl elever och personal låg förtroende för de formella demokratiska strukturerna 

och uppfattar  sig själva vara maktlösa och låsta i en process de inte kan styra (Skolverket,  

2000b). 

Slutligen analyserar rapporten  (2000b) styrdokumentens ställning i värdegrundsarbetet.  Det 

hävdas att styrdokumenten används på ett sådant sätt att värdegrunden i jämförelse med andra 

mål inte uppmärksammas i lika hög grad som exempelvis kunskapsmål. Då fokus istället läggs 

på ämneskunskaper, betyg, kursplaner och prov leder det till konsekvenser för verksamheten 

och  värdegrundsarbetet.  I  de  utvärderingar  och  uppföljningar  som  har  gjorts  i  olika 

verksamheter märks detta tydligt då det koncentreras på sådant som går att mäta på ”enklare” 

sätt såsom kunskapsmål, till exempel genom betyg (Skolverket, 2000b). 

Båda dessa rapporter  förmedlar vikten av att  i skolan kunna skapa  förutsättningar  för  att 

eleverna  ska  finna  en  gemensam  värdegrund,  detta  främst  genom  samtal  (Ekman  & 

Todosijevic, 2003).  Dessutom visar rapporterna att  endast  förmedla vad demokrati innebär 

räcker inte i längden utan att  det  bör läggas mer fokus på att  låta eleverna tillägna sig en 

demokratisk kompetens (Ekman & Todosijevic, 2003).

Ekman och  Todosijevic (2003)  hävdar  vidare  att  rapporterna  visar  hur  förvånansvärt  lite 

utrymme tänkbara praktiska problem får medan det ofta talas om de fina ideal som skolan har 

som strävan att förmedla (Ekman och Todosijevic, 2003). Författarna pekar på att  ett  av de 

praktiska  problemen som tas  upp  i  rapporterna  är  just  hur  svårt  det  är  att  uppfylla  de 

kvalitativa mål som finns i läroplanerna, vilket resulterar i att värdegrunden kan komma att ses 

som något ogripbart och ytligt och som varken behandlas praktiskt eller teoretiskt. Detta är en 

konsekvens av att  uppföljningen och styrningen har varit  bristande från kommunernas sida 

(Ekman och Todosijevic, 2003). Ett annat dilemma som har tagits upp i rapporterna är att det 

inte  bara  finns  en  aningslöshet  kring  tänkbara  praktiska  hinder  för  förmedlandet  av 

demokratiska  värderingar.  Det  finns även en blindhet  för  andra  ungdomskontexter  än just 

skolan, det  vill säga att  man tar  för givet att  all förmedling av politiska värderingar sker i 

skolmiljön (Ekman och Todosijevic, 2003). 
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Pedagogiken
Tomas Englund fick år 2000 i uppdrag av Skolverket att  utföra en studie som handlade om 

skolans möjligheter att skapa demokratisk kompetens eller mentalitet bland ungdomar. Detta 

tema  är  anknutet  till  modern  demokratiforskning  som går  ut  på  att  i  helhet  stärka  den 

demokratiska kompetensen i samhället genom kommunikation (Ekman och Todosijevic, 2003). 

I rapporten, som fick namnet Deliberativa samtal som värdegrund – Historiska perspektiv och 

aktuella  förutsättningar,  använder  sig  Englund  av  begreppet  ”deliberativa  samtal”. 

"Deliberativa samtal" är samtal vilka gör att enskilda individer får möjligheten att uttrycka sig 

och överväga egna och andras åsikter och synpunkter för att på så sätt tydliggöra skolornas 

demokratiska  uppdrag  (Skolverket,  2000c).  Syftet  med  detta  ”deliberativa  samtal”,  enligt 

Englund, är inte att  diskutera sig fram till fullständig enighet utan att  komma överens om i 

vilka frågor man kan uppnå enighet och i vilka frågor man förblir oeniga om. 

Detta  synsätt  kan spåras  tillbaka till den pragmatiska utbildningsfilosofin med Dewey och 

Mead i spetsen, som hävdade att  kunskap alltid skapas i förhållande till något dilemma och 

alltid i sociala relationer där problemets alla perspektiv upptäcks. Således är det en process där 

”jaget”  tar  form i samspel med ”den andres” synsätt  eller förhållningssätt.  Detta  ska sedan 

förhoppningsvis resultera i ett  ömsesidigt erkännande eller någon slags fördjupad gemensam 

grund  (Ekman  och  Todosijevic,  2003).  De  karakteristiska  drag  för  vad  ”det  deliberativa 

samtalet” står för presenterar Englund som ”samtal som alltid präglas av tolerans och respekt 

för den konkret andra. Det handlar bland annat om att lära sig lyssna på den andres argument” 

(Skolverket,  2000c). I sin rapport  ger Englund inte några konkreta förslag på hur man kan 

använda sig av ”deliberativa samtal” i skolan men konstaterar att detta samtal bör uppmuntras 

som en allmän ansats inom skolverksamheten. Sedan är det upp till varje enskild pedagog att 

avgöra i vilka situationer  ”det  deliberativa samtalet” kan fungera (Ekman och Todosijevic, 

2003). 

Eleverna
Ung i  demokratin var  en  svensk studie  som genomfördes  2001  i syfte  att  kartlägga  och 

analysera  ungdomars  kunskaper,  värderingar,  attityder  och  engagemang  inom  området 

demokrati-  och samhällsfrågor.  Syftet  var även att  få kännedom om skolans roll att  fostra 

elever i demokratins anda (Skolverket 2001). Vidare gick studien ut på att få en förståelse för 

hur mycket kompetens ungdomarna hade kring demokratins grundläggande principer samt om 

de  förstod  avsikten med dessa (Skolverket  2001).  För  att  få en förståelse för  ungdomars 

demokratiska kompetens gick studien ut  på att  låta 3000 elever i årskurs åtta  besvara ett 

kunskapstest  för  att  på  så  sätt  kunna mäta  två  kunskapsdimensioner;  faktakunskaper  och 
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tolkningsförmåga (Skolverket 2001). De resultat som visade sig utifrån faktafrågorna var att 

eleverna i stor utsträckning kunde en hel del fakta men att  deras förståelse och insikter för 

demokratifrågor var mindre utvecklat. Det vill säga att eleverna besatt kunskapen i teorin men 

hade  svårigheter  med  att  omsätta  kunskaperna  i  praktiken.  Vad  gällde  tolkningsförmåga 

lyckades  eleverna  bäst  på  dessa  frågor,  då  det  handlade  om att  tolka  texter  och  bilder. 

Anledningen till detta var att eleverna bättre klarade av att fånga företeelser som de var mer 

bekanta med och låg nära deras egna erfarenheter (Skolverket 2001). Studien visade att många 

av de svar som eleverna lämnade i kunskapstesten angående attityder och värderingar hade en 

stark  koppling  till  kön,  etnicitet,  studiemotivation, skolform  och  sociokulturell  bakgrund 

(Skolverket, 2001). 

De  slutsatser  som  kunde  dras  utifrån  denna  studie  var  att  demokratiuppdraget  är 

framåtsyftande och att  den kunskap och färdighet som eleverna får i skolan ska de kunna 

använda sig av i framtiden (Skolverket, 2001). Dessutom visade studien att  skolan inte bara 

har en essentiell roll i att förmedla kunskap om demokrati och samhällsvärderingar utan även 

utgör grunden för ungdomars värderingar och attityder. Dock måste det därtill tilläggas att de 

vägledande åtgärder, som exempelvis skolplanen, som sätts in i den pedagogiska praktiken är 

starkt förankrad med de villkor som råder i varje enskild skola. Dit hör strukturella faktorer 

samt lärares uppträdande för vad som är möjligt att uppnå. Det som emellertid har allra störst 

betydelse, enligt denna studie, är om skolans personal utgår ifrån gemensamma uppfattningar 

då  de  tolkar  skolans  uppdrag  och  att  dessa  också  utmärker  verksamhetens  mening och 

utformning (Skolverket, 2001). 
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Metod
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ inriktning på vår studie. Karin Widerberg (2002) 

definierar begreppet kvalitativ forskning som att forskaren vill försöka klargöra egenskaperna 

eller  karaktären  hos  ett  visst  fenomen (Widerberg,  2002).  Widerberg  menar  även att  den 

kvalitativa forskningen i första hand söker efter fenomenets innebörd eller mening (Widerberg, 

2002). Fejes och Thornberg (2009) beskriver detta sökande efter fenomenets innebörd som att 

forskaren vill förstå det material som analyseras och inte bara förklara det i form av siffror 

vilket förekommer inom den kvantitativa forskningen (Fejes & Thornberg, 2009). Genom att 

vårt  syfte  med  undersökningen var  att  försöka  förstå  hur  gymnasielärare  resonerar  kring 

värdegrundsfrågor samt hur de anser att detta yttrar sig i deras undervisning ansåg vi att  en 

kvalitativ  metod  var  mest  lämplig.  För  att  uppnå  vårt  syfte  har  vi  genomfört  en 

enkätundersökning på två olika skolor, totalt tillfrågades 191 lärare. 

En kvalitativ enkätstudie
Vi har valt att genomföra en kvalitativ enkätstudie med övervägande öppna frågor. Olsson och 

Sörensson  (2001)  talar  om  kvalitativ  forskning  och  menar  att  förhållningssättet  i  den 

kvalitativa ansatsen är förutsättningslöst, där forskaren försöker möta en situation som om den 

vore ny och sträva efter en helhetsförståelse av specifika förhållanden; detta för att få en så klar 

bild som möjligt av en situation (Olsson & Sörensson, 2001). 

Teoretisk utgångspunkt
För att kunna bearbeta det insamlade materialet på ett strukturerat sätt använde vi oss av en 

fenomenografisk  utgångspunkt.  Marton  och  Booth  (2000)  förklarar  att  fenomenografins 

grundtanke är att beskriva fenomen i världen utifrån hur de uppfattas och betraktas av andra. 

Vi ansåg att  detta  passade väl in på vårt  syfte med enkäterna d.v.s. att  undersöka hur den 

enskilde läraren uppfattar skolans värdegrund. Vidare syftar fenomenografin till att synliggöra 

och  beskriva  variationerna  som  upptäcks  i  hur  fenomenet  uppfattas  och  betraktas. 

Fenomenografin kan  jämföras  med hermenutiken,  där  grunden är  att  man försöker  förstå 

mänskliga  erfarenheter  och  människors  situationer  genom tolkning  (Olsson  & Sörensson, 

2001).  Vår  tanke  med  att  kategorisera  respondenternas  svar  är  att  kunna  jämföra  och 

kontrastera svaren med varandra. Dahlgren och Johansson (2009) menar att  fenomenografin 

ska leda till en fördjupad förståelse för hur omvärlden och dess fenomen uppfattas. Marton och 

Booth (2000)  menar i enlighet med Dahlgren och Johansson (2009)  att  fenomenografin är 
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passande  vid  studier  där  man  vill få  en  förståelse  för  lärande  eller  något  fenomen  i  en 

pedagogisk miljö.

Inom  fenomenografin  behandlas  olika  individers  uppfattningar  om  ett  visst  fenomen. 

Uppfattningar kan beskrivas som kvalitativt skilda sätt att tolka omvärlden och dess fenomen 

(Dahlgren & Johansson, 2009 & Olsson & Sörensson, 2001). Därtill kan det konstateras att 

fenomenografin går ut på att studera skillnaden mellan vad något är och hur det uppfattas vara 

(Olsson & Sörensson, 2001). Genom att ställa en fråga till ett antal människor kommer med 

största sannolikhet svaren att skilja sig åt eftersom att det finns olika sätt att uppfatta ett visst 

fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). Detta är en av ståndpunkterna i fenomenografin - det 

måste ske en jämförelse av olika människors uppfattningar av en och samma aspekt av den 

yttre  verkligheten  (Olsson  &  Sörensson,  2001).  I  vår  studie  utgår  vi  ifrån  liknande 

ståndpunkter. Genom att ställa frågor till en stor grupp pedagoger försöker vi få en variation i 

svaren  för  att  sedan  kunna  kategorisera  dessa.  Kategorisering  är  ett  av  de  steg  inom 

fenomenografins dataanalys som Dahlgren och Johansson (2009) samt Olsson och Sörensson 

(2001)  tar  upp.  Genom att  kategorisera  respondenternas svar  tydliggör  vi de likheter  och 

skillnader som fanns.   

Urval
Studien har utförts på två gymnasieskolor i Mellansverige. En av skolorna är betydligt större 

än den andra, på den större skolan arbetar 132 lärare och på den mindre arbetar 59 lärare. På 

den ena skolan finns både studieförberedande och yrkesförberedande program medan det på 

den  andra  skolan  enbart  finns  studieförberedande  program.  Enkäten  har  gått  ut  till  alla 

undervisande lärare på skolorna de har dock fått ange inom vilket ämnesområde de arbetar. 

Detta för att vi möjligen skulle kunna se mönster och kategorisera lärarnas svar utifrån detta. 

Vi har inte begränsat oss genom att endast tillfråga män eller endast kvinnor utan de tillfrågade 

har fått kryssa i vilket kön de tillhör. Även detta gjorde vi för att möjligen kunna kategorisera 

svaren utifrån detta. Trots att det finns ett styrdokument som behandlar dessa frågor (skolans 

värdegrund) så har vi valt att  undersöka den enskilde lärarens uppfattning och tolkning av 

värdegrunden, därav de öppna frågorna i enkäten.  
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Enkätutformning
Vi valde att genomföra en enkät eftersom att enkäter är snabbare och billigare att administrera 

än  andra  metoder,  exempelvis  intervju  något  som bedömdes  som fördelaktigt  utifrån  de 

tidsramar under vilka studien genomfördes (Ejvegård, 2009). Vi ansåg även att respondenterna 

var så pass många till antalet att  administrerandet av en enkät skulle bli betydligt enklare än 

genomförandet av intervjuer. Dessutom skulle vi vid genomförandet av intervjuer haft betydligt 

färre respondenter  vilket skulle ha gett  en snävare bild av resultatet.   Därtill var skolorna 

lokaliserade i två skilda städer vilket bidrog till vårt val av enkät eftersom en intervju skulle 

kräva för mycket tid att genomföra. En annan fördel med enkät i jämförelse med intervju är att 

respondenterna själva kan disponera över den tid det tar att besvara en enkät (Bryman, 2002). 

Vi är medvetna om att  lärare är väldigt upptagna under arbetsdagen och valde således enkät 

eftersom de då fick möjlighet att välja när enkäten skulle besvaras. Genom att inte använda oss 

av intervjuer undviker vi även den så kallade intervjuareffekten. Med intervjuareffekt menas att 

respondenterna blir påverkade av intervjuaren att  svara på ett  visst sätt  (Bryman, 2002). Vi 

ansåg att detta var extra viktigt att undvika då frågorna vi ställer är personliga och behandlar 

respondenternas egna värderingar. Ytterligare en del av intervjuareffekten som vi ville undvika 

var att vi som intervjuare skulle tolka respondenternas svar utifrån våra egna värderingar. Vi 

ville även undvika att  respondenterna besvarade frågorna utifrån social önskvärdhet det  vill 

säga att respondenten vill ge en positiv bild av sig själv och besvarar frågorna utifrån vad den 

tror är önskvärt (Bryman, 2002). 

En nackdel med enkät  är  att  vi inte finns på plats för att  svara på respondenternas frågor 

angående enkätens frågor och formuleringar (Bryman, 2002).  Vid en enkät finns inte heller 

möjligheten att  ställa följdfrågor för att  få respondenten att  fördjupa eller förklara sina svar 

(Bryman, 2002).  Inte heller finns möjligheten att  uppmärksamma ytterligare frågeställningar 

som dyker upp (Bryman, 2002).  En följd av detta  kan vara att  respondenten väljer att  inte 

besvara alla frågor vilket leder till att materialet blir ofullständigt (Bryman, 2002). Risken finns 

även att respondenterna fortare tröttnar på frågorna i en enkät än på frågorna vid en intervju 

(Bryman,  2002).  Ett  sätt  att  möta  detta  hade  kunnat  vara  att  genomföra  kompletterande 

intervjuer  med några  utav  respondenterna.  Vi valde dock  att  inte  göra  detta  dels  för  att 

frågorna är av det slaget att de berör respondenternas personliga värderingar och uppfattningar 

samt  att  detta  skulle  ha  varit  svårt  att  genomföra  rent  praktiskt  dessutom  skulle  dessa 

respondenters  anonymitet  försvinna  vid  intervjuns  genomförande.  Självklart  avidentifieras 

respondenterna vid intervjuer men deras svar är fortfarande desamma. Då våra frågor rörde 

respondenternas personliga värderingar ville vi inte riskera att de kände sig tvungna att svara 
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”korrekt”  på  dessa  frågor.  Detta  är  något  som  lätt  kan  hända  vid  en  intervju  där 

respondenterna kan lockas att svara på ett socialt önskvärt sätt (Bryman, 2002).    

Det finns även nackdelar med den typ av frågor vi valt att  ställa då vi valt att  till stor  del 

använda oss av öppna frågor. För många öppna frågor kan leda till att respondenterna väljer att 

inte  skriva tillräckligt  mycket  på  varje fråga  (Bryman,  2002).  Ytterligare  en nackdel med 

enkäter kan vara att  respondenten uppfattar enkäten som för lång och därmed väljer att inte 

besvara den, det vill säga att det leder till ett större bortfall (Bryman, 2002; Hultén, Hultman & 

Eriksson, 2007). I detta fall kan det leda till ett  externt bortfall, det vill säga att enkäten inte 

besvaras alls av respondenterna eller till ett internt bortfall, med vilket menas att respondenten 

inte har besvarat alla frågor i enkäten (Olsson & Sörensson, 2001). Vår enkät består förvisso 

bara  av åtta  frågor  men de  flesta  av dessa frågor  kräver  att  respondenten  med egna ord 

formulerar  sammanhängande svar,  något  som kan uppfattas  som allt  för  tidskrävande och 

möjligen kan bidra till att bortfallet ökar. 

Enkäten (se bilaga 2) bestod av åtta  frågor varav de sex första frågorna var öppna och de 

resterande två  var  slutna.  På  en av de slutna frågorna  fanns en följdfråga baserad på  om 

respondenten svarade ja eller nej på den slutna frågan. Frågorna vi ställde gällde normer och 

värderingar,  med  andra  ord  ombads  respondenterna  att  uttrycka  sina  egna  åsikter  och 

värderingar angående skolans värdegrund (Bryman, 2002). Utöver dessa åtta frågor fanns tre 

slutna frågor för respondenten att besvara innan själva enkäten började. En fördel med slutna 

frågor är att det ökar jämförbarheten i respondenternas svar (Bryman, 2002). En annan fördel 

med slutna frågor är att de inte är tidskrävande, vare sig för  respondenten eller för oss i det 

efterföljande kodningsarbetet  (Bryman,  2002).  Vi ville genom dessa frågor  få svar  på  om 

lärarna i studien var  män eller kvinnor,  hur  lång yrkeserfarenhet  de hade samt inom vilka 

ämnesområden de undervisade. Detta gjordes för att kunna kategorisera de övriga svaren på 

enkäten utifrån dessa områden för att  se om det var möjligt att  dra några slutsatser utifrån 

detta.  Vi  valde  att  ha  så  pass  många  öppna  frågor  eftersom öppna  frågor  inte  leder  in 

respondenterna i speciell riktning samt att respondenterna får svara med sina egna ord vilket 

kan ge upphov till oväntade svar från respondentens sida (Bryman, 2002). 
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Distribution
Vi ville ha så många respondenter som möjligt eftersom att vi ville få ett så brett underlag som 

möjligt för att  möjligen kunna se mönster i respondenternas svar. Distributionen av enkäten 

skedde genom att  vi skickade ut ett  informationsbrev (se bilaga 1) via mail till alla berörda 

lärare  på  de  respektive  skolorna  där  vi presenterade  oss  och  vår  intention  med  enkäten. 

Enkäten  lämnades  sedan ut  i  pappersform till varje  enskild lärare  i  deras  postfack  på  de 

respektive skolorna.  Vid utlämnandet  av enkäten  tillhandahöll vi en låda för  inlämning av 

enkäten.  Respondenterna  fick  fyra  dagar  på  sig  att  besvara  enkäten  sedan  skickades  ett 

påminnelsemail ut där de fick ytterligare fyra dagar på sig innan inlämningen var tvungen att 

ske. 

Analys
Vid analysen av vårt material använde vi oss av en fenomenografisk analysmodell som tas upp 

av Dahlgren och Johansson (2009). Detta är en av många modeller för analys som används 

inom fenomenografin, vi ansåg dock att  de olika stegen passade väl in på vårt analysarbete. 

Modellen består  av sju steg och ger en vägledning till hur ett  material kan analyseras. Det 

första steget handlar om att  man ska bekanta sig med sitt material (Dahlgren & Johansson, 

2009). För oss innebar det att vi läste igenom enkäterna. I steg två startar själva analysen då 

man urskiljer de mest betydelsefulla delarna av materialet.  I vårt  arbete innebar detta  att  vi 

sammanställde enkäterna genom att plocka ut de delar vi ansåg intressanta att undersöka. Steg 

tre  innebär en jämförelse mellan de  delar  av materialet  som valts  ut  i steg  två.  Eftersom 

fenomenografins mål och även vårt mål är att urskilja variation, skillnader och likheter är detta 

ett  viktigt  steg  i analysarbetet.  I  vårt  analysarbete  försökte  vi upptäcka  de  skillnader och 

likheter som fanns bland respondenternas svar. I nästa steg, steg fyra, sker en gruppering av 

materialet där man försöker relatera svaren till varandra. För oss hör steg tre och fyra ihop 

eftersom att det under det jämförande arbetet även sker en gruppering av materialet. I steg fem 

står  likheterna i fokus där man försöker finna kärnan av likheterna i de olika kategorierna. 

Dahlgren och Johansson (2009) menar att detta är en väldigt kritisk del av analysarbetet då det 

kan vara svårt att avgöra var gränserna för de olika kategorierna ska dras det vill säga hur stor 

variationen får vara inom en kategori innan en ny kategori behöver skapas. Steg sex handlar 

om att namnge de olika kategorierna. Dahlgren och Johansson (2009) hävdar att det är genom 

namngivandet av kategorierna som essensen i materialet visar sig. När vi kommit till detta steg 

valde  vi  att  dela  upp  materialet  i  tre  kategorier:  värdegrundens  betydelse,  skolans  roll  i 

värdegrundsarbetet  och  tolerans.  Kategorin  tolerans  är  även  indelad  i  underkategorier 

benämnda som etnicitet och jämställdhet. Steg sju innebär en kontrastiv fas där det material 
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som valts ut  granskas och kontrasteras för att  se om de skulle kunna passa in i fler än en 

kategori. Detta steg innebär en bearbetning av de kategorier som finns och genom detta sker 

ofta en reducering av kategorierna eftersom att de ofta liknar varandra eller behandlar samma 

ämne (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Även om vi förhållit oss till och följt dessa steg så har de olika stegen samspelat under hela 

analysarbetet. Det faller sig naturligt under bearbetningen av materialet att det redan vid första 

genomläsningen av materialet sker en viss jämförelse och kategorisering. Ett exempel på detta 

var när fas tre och fyra överlappade varandra genom att vi redan vid jämförelsen av materialet 

även gjorde en viss kategorisering.    

Forskningsetik

Vetenskapsrådet  anger  ett  antal  olika  forskningsetiska  krav  att  beakta  när  man  bedriver 

humanistisk  och  samhällsvetenskaplig  forskning.  Det  första  kravet  de  tar  upp  är 

informationskravet  som  går  ut  på  att  deltagarna  i  undersökningen  måste  informeras  om 

undersökningens  syfte  och  vilken  uppgift  de  som  deltar  i  undersökningen  har 

(Vetenskapsrådet, 2009). För oss innebar det att vi skickade ut ett informationsbrev till de 

berörda lärarna där vi beskrev studiens syfte, deras uppgift i studien samt att deras deltagande 

var frivilligt. Det faktum att vi informerade om att deltagandet var frivilligt faller även in 

under Vetenskapsrådets  andra krav – samtyckeskravet (Vetenskapsrådet,  2009). Det tredje 

kravet,  konfidentialitetskravet, förutsätter att de uppgifter  som deltagarna i studien lämnar 

behandlas med konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2009). Detta var något vi påpekade i vårt 

informationsbrev.  Det  sista  kravet  som  tas  upp  är  nyttjandekravet  vilket  innebär  att  de 

uppgifter som samlas in endast får användas i den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2009). 

De uppgifter som samlades in har endast använts i denna studie.    

Metoddiskussion
Bortfallet i studien blev stort.  Vi lämnade ut  191 enkäter och fick endast tillbaka 15 alltså 

handlar det om ett  externt bortfall, det vill säga att enkäten inte besvarades av respondenterna 

(Olsson & Sörensson, 2001). Självklart är bortfallet ett problem men eftersom vi genomfört en 

kvalitativ enkätstudie  som går  att  jämföra  med en  intervjustudie  anser  vi att  svaren som 

respondenterna  gav  var  tillräckligt  innehållsrika för  att  ge  ett  bra  underlag  att  analysera. 

Eftersom svaren var väldigt omfattande bedömer vi det som att respondenterna tagit sig god 

tid att besvara frågorna. Som ett resultat av de omfattande svaren har vi kunnat urskilja tydliga 

mönster. Detta trots att bortfallet blev så stort. Det kan finnas ett flertal olika anledningar till 
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detta bortfall. Från den större av de skolor som enkäten lämnades ut på fick vi information om 

att en krissituation uppstått på skolan och att många av lärarna var allt för fokuserade på detta 

och hade därför  inte möjlighet att  besvara enkäten.  Det  här  kan vara en anledning till att 

bortfallet på den här skolan blev så stort men eftersom bortfallet på den andra skolan också var 

väldigt stort kan vi inte med säkerhet säga att detta var anledningen. 

Vi är även medvetna om att vi lämnade ut enkäten mot vårterminens slut då lärarna har hög 

arbetsbelastning i form av betygssättning, nationella prov, mentorssamtal utöver den ordinarie 

undervisningen. Utifrån vårt resultat kan vi se att de tillfrågade lärarna i många fall anser sig ha 

bristande kunskaper i ämnet,  möjligen kan detta  ha påverkat  de som valde att  inte besvara 

enkäten. En annan möjlig anledning kan vara att lärarna anser att ämnet inte är aktuellt just nu. 

Detta bekräftas av det mail från en av de tillfrågade lärarna som valde att inte besvara enkäten 

som nämndes tidigare. Läraren skrev även att under de nio år läraren arbetat på den aktuella 

skolan hade aldrig värdegrundsfrågor behandlats. Om det är som läraren påstår så kan detta 

vara en anledning till att bortfallet ökat på denna skola. 

Vi är medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser enbart utifrån vår studie 

eftersom att det är svårt att  tillämpa resultat från en enskild studie i något vidare perspektiv 

(Bryman, 2002). Vi anser däremot att de mönster, attityder och synpunkter som framkommer i 

vårt resultat bekräftas av tidigare forskning vilket ger vår studie en viss tyngd. I vår analys 

pågick ett tolkningsarbete som kan ifrågasättas, det är möjligt att vi tolkat in mer i svaren än 

vad som egentligen var tänkt.  Vi anser dock att  vårt  resultat  till en viss del är  möjligt att 

generalisera eftersom vi till stora delar uppfyller de krav som Olsson och Sörensen tar upp i 

samband med generaliserbarhet. De menar att för att kunna generalisera ett resultat krävs att 

vissa faktorer  ska beaktas.  De faktorer  som de tar  upp och som överensstämmer med vår 

studie  är  följande:  studien  har  en  sådan  struktur  att  de  frågor  som ställdes  har  kunnat 

analyseras  på  ett  metodologiskt  riktigt  sätt,  en  bortfallsanalys  har  gjorts  på  det  externa 

bortfallet, det interna bortfallet är litet (i vårt fall icke existerande) och databearbetningen har 

kontrollerats, allt från kodning till resultat (Olsson & Sörensen, 2001).

Studiens validitet påverkas självklart av bortfallet. Med validitet menas att man mäter det man 

verkligen  avsett  att  mäta,  i  vårt  fall lärares  tolkning  och  uppfattning  av  värdegrunden 

(Ejvegård, 2009). Ju större bortfallet är desto mer ökar risken för skevhet i resultatet (Bryman, 

2002). Vi anser dock att de resultat vi fått fram i denna studie detta till trots är av värde. Detta 

just  på grund av hur  enkäten utformats  då vår  enkät  påminner  om en kvalitativ  intervju. 

Enkäten innehöll många öppna frågor och tyngdpunkten låg på att ta del av de tillfrågade 
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lärarnas  personliga  uppfattningar  och  synsätt  gällande  värdegrunden  (Bryman,  2002).  De 

öppna frågorna tillät den svarande att fritt röra sig i olika riktningar utifrån den ställda frågan 

och kunde därför själv välja att skriva om vad just hon/han ansåg vara relevant och viktigt 

(Bryman, 2002). Det faktum att de som besvarade enkäten gav fylliga och detaljerade svar 

som var möjliga att analysera visar också att enkäten går att likna med en kvalitativ intervju. 

De svar vi fick in överensstämde även med de resultat som visats i tidigare forskning. Detta 

anser  vi  tyder  på  att  enkätens  reliabilitet,  det  vill  säga  tillförlitlighet,  är  relativt  hög  (se 

Ejvegård, 2009).
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Resultat

Nedan  sammanställs  och  kategoriseras  respondenternas  svar.  Vi  har  valt  att  skilja  på 

kvinnornas  respektive  männens  svar  inom de  olika  kategorierna  detta  för  att  synliggöra 

mönster  utifrån könstillhörighet.  Totalt  besvarade sju män och åtta  kvinnor  enkäten,  antal 

yrkesverksamma år varierade från 1-42 år. Bland kvinnorna undervisade alla utom två inom 

språkliga ämnen,  de  två  resterande  undervisade  inom samhällsvetenskapliga ämnen.  Bland 

männen undervisade tre av dem i naturvetenskapliga ämnen medan fyra av dem undervisade i 

samhällsvetenskapliga ämnen. Inom varje kategorisering redovisas först kvinnornas svar och 

därefter  männens  svar.  Den  första  kategorin  som  redovisas  handlar  om  värdegrundens 

betydelse, både som begrepp och för den enskilde läraren.

Värdegrundens betydelse 
I följande avsnitt beskrivs lärarnas tolkning av värdegrundens betydelse som begrepp. 

Vid frågan om hur lärarna i studien definierar begreppet värdegrund menar i stort sett alla de 

tillfrågade kvinnorna att  begreppet värdegrund står för alla människors lika värde och hur vi 

bemöter andra. Vidare menar de även att respekt och att främja acceptans mellan människor 

ingår i detta begrepp. En av de kvinnliga lärarna i studien beskriver värdegrunden på följande 

vis: ”Hur vi bemöter  varandra,  sociala spelregler, respekt  för varandra.  Det  handlar om de 

demokratiska rättigheter och skyldigheter som lärare och elever har”. Vissa av de kvinnliga 

lärarna  i  studien  lyfter  även  fram de  styrdokument  som finns,  exempelvis  skollagen  och 

läroplanerna, och menar att det där står mer konkret vad begreppet värdegrund står för. Det 

blir även tydligt  att  det  är  ett  brett  ämne och att  definitionen av begreppet  värdegrund är 

svårtolkad. 

Om vi sedan ser till hur de tillfrågade lärarna resonerar kring och inkluderar dessa aspekter i sin 

undervisning så fokuserar i stort sett alla de kvinnliga lärarna på att involvera eleverna i dessa 

frågor genom diskussioner, resonemang och ställningstagande till olika saker i samhället. Detta 

beskrivs av en av de kvinnliga tillfrågade lärarna som ”att hålla en öppen och fungerande dialog 

med eleverna kring detta område”. Dessutom nämner flera av de kvinnliga lärarna i studien att 

det  planeras olika projekt  som innefattar  värdegrundsfrågor genom att  eleverna får titta  på 

film, läsa texter och sedan diskutera detta. De menar även att det är viktigt att vara medveten 

om vad eleverna medvetet  eller omedvetet  själva bär med sig vad gäller värdegrund. En av 

dessa  lärare  menar  att  det  i  hennes ämnen,  religion och  historia  blir naturligt  att  ta  upp 

värdegrundsfrågorna  då  de  inkluderas  i  ämnesinnehållet.  En  annan  av  lärarna  tänker  vid 
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planeringen av undervisningen på att  inkludera både manliga och kvinnliga författare  samt 

författare från olika delar av världen. Vidare menar samma lärare att  det  är viktigt att  ha i 

åtanke att alla inte är heterosexuella. En annan aspekt som lyfts fram av en lärare i studien är 

att det är viktigt att eleverna får vara delaktiga vid planeringen av kursen samt att det är viktigt 

att lyssna på elevernas önskemål och synpunkter. 

De manliga lärarna i studien å sin sida tolkar värdegrunden som ett mänskligt förhållningssätt 

med utgångspunkt i alla människors lika värde, jämställdhet, tolerans mot olika kulturer samt 

respekt  för  varje individ. En av de  tillfrågade  manliga lärarna framhåller ett  begrepp som 

används inom den kommun som skolan ingår i – RÖTT vilket betyder respekt, öppenhet, tillit, 

tydlighet. De framhåller även att alla ska behandlas lika oavsett kön, etnicitet och religion. En 

av  lärarna  framhåller  att  värdegrunden  är  de  värderingar  man  är  överens  om  i  en 

arbetsgemenskap/skola. En annan av lärarna benämner värdegrunden som etiska och moraliska 

ställningstaganden. 

Om vi nu ser till hur de tillfrågade männen i studien resonerar  kring och inkluderar  dessa 

aspekter i sin undervisning ser vi att det förs fram två olika aspekter. En aspekt utgår ifrån att 

vissa av de tillfrågade lärarna anser att  man ska bemöta alla elever på samma sätt  och med 

respekt samt att stimulera deras behov av ämneskunskaper och att skapa en image som lärare 

vilket i sin tur ska leda till en värdefull framtid för eleverna. En annan aspekt som lyfts fram av 

de tillfrågade manliga lärarna är att värdegrunden genomsyrar hela skolverksamheten och är en 

självklar grund som finns bakom det  som förs fram i klassrummet och att  det  därför  inte 

behövs någon specifik planering – det finns där ändå. En av lärarna i studien som undervisar i 

samhällsvetenskapliga ämnen framhåller att  värden som demokrati och jämlikhet ständigt är 

aktuella  i  lärarens  ämnen.  En  annan  av  lärarna  som  även  han  undervisar  i  de 

samhällsvetenskapliga ämnena menar att  i dessa ämnen behandlas värdegrundsfrågor i olika 

avseenden, det kan handla om religionernas perspektiv på kvinnans ställning gentemot mannens 

i  samhället,  klädstilar,  etiska  och  moraliska  frågor  samt  olika  politiska  partiers  syn  på 

människors möjligheter i olika avseenden. Ytterligare en lärare i studien väljer att  inkludera 

eleverna genom att i början av terminen skapa och gå igenom vilka regler som finns för hur de 

ska förhålla sig till varandra för att skapa en bra arbetsmiljö. 

Sammanfattningsvis kan vi se att  kvinnorna och männen har liknande syn på vad begreppet 

värdegrund står  för.  Båda grupperna framhäver alla människors lika värde och respekt  för 

varandra. Dock kan det konstateras att många av kvinnorna i studien anser att värdegrunden är 

26



ett  brett  begrepp som är svårt  att  definiera. Detta  märktes även hos många av de manliga 

tillfrågade då de valde att vidga begreppet och sträckte sig utanför skolans ramar.  

Skolans roll i värdegrundsarbetet
Nedan redovisas vilken uppgift lärarna anser att  skolan har i värdegrundsarbetet  samt vilka 

aspekter  av  värdegrunden  de  anser  vara  viktigast  att  lyfta  fram.  Vidare  innefattar  denna 

kategori även hur lärarna uppfattar sin egen kunskap om värdegrundsfrågor. 

De kvinnliga lärarna i studien menar att det är av vikt att skapa utrymme för eleverna att forma 

egna åsikter och samtidigt lära sig att diskutera dessa åsikter det vill säga att det finns en öppen 

och fungerande dialog gällande värdegrund. Denna dialog kan ske i klassråd och i samtal med 

enskilda elever. De tillfrågade lärarna anser även att de har som uppgift att förmedla tolerans 

och att alla har rätt till respekt och till att få vara individer. En av de kvinnliga lärarna använder 

sig av teater i läromedel som lyfter kulturer och åsikter för att diskutera värdegrundsfrågor. En 

annan av de  tillfrågade  lyfter  fram att  hon i undervisningen av exempelvis imperialismen, 

nationalismen  och  upplysningen  jämför  dessa  och  visar  på  skillnader  samt  hur  idé  och 

verklighet inte alltid är detsamma och genom detta lyfter värdegrundsfrågor. Att vara påläst 

vad gäller genusfrågor och minoritetsgrupper är även en viktig aspekt som lyfts fram av en av 

dessa lärare.  

De  manliga  lärarna  i  studien  menar  att  det  är  viktigt  med  en  handlingsplan  mot  all 

särbehandling  och  att  man  som  lärare  lämnar  plats  för  diskussioner  och  frågor  kring 

värdegrunden. En av de tillfrågade manliga lärarna påpekar även att man ska ha ett konsekvent 

agerande då brott mot värdegrunden uppdagas, det vill säga att man genast markerar då någon 

uttalar/agerar något som bryter mot värdegrunden. En annan av lärarna i studien menar att det 

är essentiellt ”att sätta in dem [värdegrundsfrågorna] i ett sammanhang, visa på värdegrundens 

framväxt och diskutera utifrån detta”.  Det  framhålls även av en av lärarna att  eleverna blir 

tryggare genom ömsesidig respekt. 

När de tillfrågade männen och kvinnorna ombads uppskatta hur viktigt de anser att det är att 

arbeta  med värdegrundsfrågor  i skolan gavs  de  en  skala  från 1-10  att  förhålla sig till.  1 

motsvarade helt oviktigt och 10 motsvarade mycket viktigt. De allra flesta ansåg att det är av 

stor vikt att  arbeta med värdegrundsfrågor i skolan. Av de kvinnliga lärarna i studien angav 

fem stycken 10, en 9 och två lärare 8. Bland de manliga lärarna i studien var svaren lite olika 

vad gällde vikten av värdegrundsfrågor i skolan. De allra flesta av de tillfrågade ansåg att det 

var av vikt men spridningen var större  än hos kvinnorna. Två stycken hade svarat  10,  lika 
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många svarade 9, 8 och 7 besvarades av en respondent vardera. En stor skiljaktighet bland 

svaren blev tydlig i denna fråga. En av de tillfrågade lärarna i studien hade ringat in 1, han 

ansåg med andra ord att  värdegrundsfrågor var helt oväsentligt att  arbeta med. Detta  svar 

skiljde sig markant från de övriga svaren. 

Vad  gäller  de  tillfrågade  lärarnas  uppfattning  angående  sina  egna  kunskaper  gällande 

värdegrundsfrågor varierade svaren. Tre av de tillfrågade kvinnliga lärarna ansåg att de hade 

tillräckliga kunskaper om värdegrundsfrågor. De menade att  de tillägnat sig dessa kunskaper 

genom deras utbildning, läsning och eget sunt tänkande. Fem av de kvinnliga lärarna i studien 

ansåg dock att  de inte hade tillräckliga kunskaper och framförde även en önskan om ökad 

diskussion gällande dessa frågor i lärarkåren. De mende att fler kollegiala diskussioner krävs 

för att förstärka en gemensam syn som kan genomsyra verksamheten. 

Bland de tillfrågade männen var svaren lika varierande som hos kvinnorna. Fyra av de manliga 

lärarna i studien ansåg att de hade kunskap och menade att de hade tillägnat sig denna kunskap 

genom styrdokument,  eller för att  de hade gått  kurser  som behandlade just  sådana frågor. 

Dessutom var  eget  intresse och sunt  förnuft  andra källor de angav för  varifrån de får  sin 

kunskap. De tre resterande tillfrågade manliga lärarna ansåg att  de inte hade tillräckligt med 

kunskap och menade att  de skulle kunna tillägna sig kunskapen genom styrdokument  och 

kollegiala diskussioner. 

Överlag var kvinnorna och männens uppfattningar om detta  område väldigt lika. En tydlig 

skillnad var dock att flera av männen efterfrågade en tydlig handlingsplan som kan användas 

vid all typ  av särbehandling. Både kvinnorna och männen i studien gav varierade svar på 

huruvida de ansåg att de hade tillräckliga kunskaper om värdegrundsfrågor, däremot kan det 

tilläggas  att  oavsett  om  de  ansåg  att  de  hade  tillräckliga  kunskaper  eller  ej  så  var 

motiveringarna liknande. 

Tolerans
Under  analysarbetet  framkom att  de  frågor  som behandlade  områdena  tolerans/intolerans, 

etnicitet  och  jämställdhet/kön  besvarades  på  liknande  sätt  av  alla  de  tillfrågade  och  att 

huvudfokus låg på just tolerans. I svaren kunde vi utläsa att  tolerans innefattade alla dessa 

aspekter.  Detta  är  även  något  som  vi  lyfte  fram  i  vårt  avsnitt  begreppsdefiniering. 

Uppfattningen bland lärarna i studien är således att etnicitet och jämställdhet faller inom ramen 

för tolerans och vi har därför valt att ge denna kategori namnet tolerans.  
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Alla kvinnliga lärare i studien påstår i stort att de behandlar området intolerans genom samtal 

och diskussion i klassen. Detta kan ske genom att eleverna har fått sett en film eller läst en text 

som handlar  om tolerans/intolerans.  En av lärarna menar  att  intolerans är  rädslan för  det 

okända och att man genom utbildning och vetskap minskar rädslan för det okända och därmed 

främjar tolerans. En annan lärare i studien menar att ämnet intolerans tas upp då det skapats en 

negativ atmosfär mellan eleverna och att  det  då tas  upp i klassen.  Vikten av att  markera 

opassande åsikter som uttrycks i klassrummet framhålls även av en av lärarna i studien, detta 

görs bland annat genom motfrågor som får eleverna att tänka vidare kring sina åsikter. Samma 

lärare  hävdar  även  att  det  är  viktigt  att  påvisa  att  en  person  som är  tolerant  gentemot 

förändringar kommer längre än en person som är intolerant. En gemensam nämnare bland de 

tillfrågades svar är att  det  är viktigt med diskussioner kring tolerans samt att  läraren direkt 

hanterar och kommenterar de problem som uppstår. En av de kvinnliga lärarna i studien menar 

att tolerans/intolerans tas upp naturligt inom ämnet religion och att detta leder till diskussioner 

om tolerans/intolerans mot/inom olika religiösa grupper. 

I frågan om tolerans/intolerans menar de manliga lärarna i studien att de använder sig av lagar 

och förordningar för att  förklara vad som är acceptabelt och inte och kan utifrån det också 

utveckla med exempel om religion,  etnisk bakgrund etcetera.  En av de  tillfrågade  lärarna 

hävdar  att  man  även  kan  dra  historiska  paralleller  och  på  så  sätt  diskutera  orsaker  till 

intolerans. Två av lärarna som undervisar i naturvetenskapliga ämnen hävdar att det inte ges 

någon naturlig ingångsport  till just detta ämne och att  det därför inte faller in naturligt eller 

aktivt i undervisningen utan att  de enbart  hanterar  dessa frågor  då en situation kräver det. 

Dessa två svar skiljde sig från de övriga svaren då dessa lärare inte inkluderar detta  i sin 

undervisning. 

En gemensam åsikt som uttrycks av både kvinnorna och männen är att området tolerans bäst 

behandlas genom diskussioner. En skillnad mellan kvinnorna och männen var att i arbetet med 

tolerans använder sig männen av lagar och förordningar för att förklara vad som är acceptabelt 

och ej medan kvinnorna använder sig av film eller böcker för att synliggöra den problematik 

som kan uppstå inom området tolerans. 

Etnicitet
Oftast  behandlas etnicitet  i de  kvinnliga lärarnas  undervisning via teater,  film, böcker  och 

diskussioner. En av de tillfrågade kvinnliga lärarna påstår att genom att själv vara invandrare 

kommer etnicitet in som en naturlig del av undervisningen där det då talas om skillnader och 

hur rika ett  land blir av att  flera kulturer  berikar det.  Vissa av de andra tillfrågade lärarna 
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vidgar  blicken utanför  Sverige och försöker  integrera  det  i undervisningen genom att  läsa 

texter från olika delar av världen eller tala om USA:s behandling av invandrare. Samma lärare 

hävdar  att  etnicitet  behandlas  inom psykologin i  samband med  människor  och  beteenden 

eftersom beteenden och tankar skiljer sig åt mellan olika kulturer. En annan av lärarna i studien 

menar att etnicitet behandlas genom diskussioner som uppstår när man talar om fördomar och 

rasism samt att  detta tas upp inom historieämnet i samband med genomgång av stat,  nation, 

nationalstat och etniska folkgrupper.  

När det gäller frågan om etnicitet menar de flesta manliga lärarna i studien att det är viktigt att 

diskutera och analysera detta område och visa på att landet har gått från monokulturalism till 

flerkulturalism. En av lärarna i studien hävdar att ”man bör betrakta mångkulturalism som en 

tillgång och utnyttja det som finns i klassrummet. Detta för att bemöta eleverna med lika värde 

och ta exempel från andra kulturer och förklara dem, berika andra och ge dem förståelse att 

alla kulturer har något att lära oss”. En av de tillfrågade manliga lärarna menar att man genom 

att diskutera konflikter och krig och vilka orsaker och åtgärder som finns kring dessa arbetar 

med  etnicitet.  Vidare  läggs  det  fokus  på  att  utnyttja  den  mångkulturalism som  råder  i 

klassrummet  och  använda det  när  etnicitet  behandlas,  detta  för  att  ta  exempel från andra 

kulturer och förklara dem, berika andra och ge dem förståelse att  alla kulturer har något att 

lära  oss.  Två  av  de  manliga lärarna  i studien menar  att  de  inte  inkluderar  etnicitet  i  sin 

undervisning för att det inte varit aktuellt att behandla. 

Sammanfattningsvis hävdar både kvinnorna och männen att egna erfarenheter och diskussioner 

är de verktyg man använder sig av för att diskutera etnicitet. Båda grupperna menar även att  

mångkulturalismen i  skolan  ska  ses  som en  tillgång och  att  det  är  viktigt  att  synliggöra 

övergången från monokulturalism till mångkulturalism. Kvinnorna framhåller att  de använder 

sig av teater,  film och böcker för att  diskutera detta  område något  som inte tas upp bland 

männen. Där skiljer sig alltså respondenterna åt.  

Jämställdhet
Bland de kvinnliga lärarna i studien var en gemensam åsikt att de inte såg jämställdhet som en 

fråga  utan  som något  självklart.  De  tillfrågade  kvinnorna  menar  att  de  använder  sig  av 

diskussion, text och film för att diskutera frågor som rör jämställdhet. En av lärarna i studien 

menar att  det  är  viktigt  att  bemöta eleverna där de befinner sig i sin könsutveckling, med 

könsutveckling antar vi att  läraren syftar på elevens mognad. En av de tillfrågade kvinnliga 

lärarna  framhåller  det  faktum  att  många  elever  tar  jämställdhet  mellan  könen  som  en 

självklarhet och att det då blir viktigt att visa på fakta som visar att det faktiskt inte är så. En 
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annan av lärarna menar att  jämställdhet automatiskt kommer in i undervisningen genom att 

man läser olika texter  och relaterar  till dagens samhälle. Vidare menar en av de tillfrågade 

kvinnliga lärarna att risken finns att det kan kännas krystat att  lyfta fram kvinnliga författare 

och försöker därför också nyansera bilden av kvinnoförtryck under historien. Samma lärare 

hävdar att jämställdhet tas upp inom psykologin vid resonemang angående hur beteende skiljer 

sig mellan kön och kulturer. En lärare i studien diskuterar jämställdhet inom olika religioner 

samt visar på historiska skillnader i synen på män och kvinnor. 

Majoriteten  av  de  manliga  lärarna  i  studien  menar  att  det  är  viktigt  att  alla  elever  blir 

behandlade individuellt och stimuleras - detta är ett mål att sträva mot, men det är lättare sagt 

än gjort. Gemensamt för de tillfrågade manliga lärarna är att nästan alla lyfter fram att killar tar 

mer plats i klassrummet men att man som lärare alltid måste ha som mål att se alla individer i 

klassrummet. En av dessa lärare menar även att han kan dras med i detta omedvetet. En annan 

av lärarna påpekar att denne har diskussioner om könsroller/genus, visar på utveckling/historia 

och kopplar detta till dagens debatt. Ett svar skiljde sig från de andra. En av de manliga lärarna 

menade att eleverna vid projektarbeten ofta väljer att arbeta med jämställdhet på något sätt och 

därmed får en fördjupad kunskap. Detta togs inte upp av någon annan av de tillfrågade. 

En tydlig skillnad mellan kvinnorna och männen är  att  kvinnorna ser  jämställdhet  som ett 

självklart inslag i undervisningen medan männen framhåller det faktum att pojkar tar mer plats i 

klassrummet. 

Sammanfattning av resultat
Syftet med vår studie var att synliggöra lärares uppfattning och tolkning av värdegrunden samt 

hur  de  inkluderar  denna  i  sin undervisning.  Resultatet  visar  tydligt  att  majoriteten  av  de 

tillfrågade lärarna är bekanta med värdegrunden och vad den står för. Resultatet visar även att 

de allra flesta av lärarna i studien försöker att inkludera dessa frågor i sin undervisning. Vidare 

var syftet med studien att undersöka hur lärarna såg på sin egen kunskap om värdegrunden och 

de  områden  den  innefattar.  Det  blir  synbart  att  majoriteten  av  lärarna  i  studien  anser 

värdegrundsfrågor vara en viktig del av skolans uppdrag men att  kunskaper kring hur dessa 

frågor  ska  omsättas  i  undervisningen  är  bristande.  Resultatet  visar  att  lärarna  i  studien 

efterfrågar därför ett  ökat  kollegialt samarbete vilket skulle bidra till en ökad kunskap. Den 

bristande kunskapen angående värdegrundsfrågor blir även synlig i avsnittet  om etnicitet där 

lärarna i studien menar att de till stor del drar av egna erfarenheter eller tar hjälp av mångfalden 

i klassrummet för att  arbeta med denna fråga. Detta tyder på att faktiska kunskaper i ämnet 
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saknas.  Resultatet  visar  även  på  att  det  finns  en  medvetenhet  bland  de  tillfrågade  att 

jämställdhet är något som behövs arbeta med. De manliga tillfrågade beskriver att pojkar tar 

mer plats i klassrummet och att  det  som lärare är  viktigt  att  vara medveten om detta.  De 

kvinnliga lärarna i studien uttrycker  inte  detta  problem på  samma sätt  utan  de  menar  att  

jämställdhet ska vara en naturlig del av undervisningen. Vidare har det framkommit att samtal 

och diskussion är de medel de tillfrågade lärarna använder sig av för att behandla dessa frågor 

oavsett om det gäller tolerans, etnicitet eller jämställdhet.  
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Diskussion
Vi kommer nedan att  diskutera studiens resultat  jämfört med de rapporter  som redovisats i 

tidigare avsnitt. Vi kommer även att dra egna slutsatser och ge förslag på aspekter inom ämnet 

som kan vara intressanta att forska vidare på i framtiden.

Tidsbrist
Efter analysen av materialet blir det märkbart att  en övervägande majoritet av de tillfrågade 

lärarna i studien visar stort intresse för att arbeta med värdegrundsfrågor och att de anser detta 

vara en viktig del av deras uppdrag som lärare.  Detta  är  något  som överensstämmer med 

Skolverkets rapport En fördjupad studie om värdegrund (2000a) där man kommit fram till att 

lärare i allmänhet uttrycker en stor  vilja att  arbeta med värdegrunden samt att  arbetet  med 

värdegrund bör få större  plats i undervisningen. Lärarna i studien visar i stora  drag att  de 

kombinerar  värdegrundsarbetet  med  att  förmedla  faktakunskaper.  De  försöker  att  få  de 

områden som omfattas av värdegrunden att  passa in i den undervisning de bedriver. Detta 

tyder  på  att  de  tillfrågade lärarna inte  anser  att  de har  tid  att  arbeta  med dessa områden 

specifikt utan försöker istället att få med lite av varje under kursernas gång. Detta problem kan 

även ses i Skolverkets  rapport  där  de hävdar  att  förutsättningarna för givande samtal och 

diskussioner om värdegrundens innehåll saknas. De menar att för att kunna föra givande samtal 

om normer och värderingar krävs sociala relationer med eleverna som ger tid till dessa samtal. 

Vi uppfattar det som att lärarna i studien också upplever denna brist på tid till att ägna sig åt 

denna typ av samtal. Vi anser att det är av vikt att eleverna lär sig att samtala om de områden 

som innefattas av värdegrunden eftersom detta kan utveckla tolerans och respekt. Detta är vad 

Englund benämner som "deliberativa samtal" (Skolverket,  2000c). "Deliberativa samtal" ska 

präglas av tolerans och respekt för den andre och ett  gemensamt utbyte av åsikter ska ske 

(Skolverket, 2000c). Ett resultat av deliberativa samtal skulle kunna vara att både lärare och 

elever får ett ömsesidigt utbyte av kunskap som rör värdegrundsfrågor. Det är i själva samtalet 

som en stor del av utbytet av kunskap sker.

Den tidsbrist vi tidigare nämnde menar Skolverket  (2000a)  kan kopplas till det  faktum att 

styrdokumenten tydligt fokuserar på ämneskunskaper och arbetet  med värdegrunden blir då 

åsidosatt. Lärarna har helt enkelt inte tid att ägna sig åt värdegrundsarbete utan ägnar istället 

tiden åt att bedriva ämnesundervisning. Detta stöds utav det faktum av att de lärare i studien 

som undervisade i naturvetenskapliga ämnen inte kände att  det föll sig naturligt för dem att 

undervisa om värdegrundsfrågor  även om de  ansåg  att  dessa  var  viktiga  att  arbeta  med. 
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Zackari och Modigh (2002) beskriver hur enskilda ämnen fungerar som förmedlare av skolans 

värdegrund. Detta överensstämmer med vårt resultat. Vi kan i resultatet se att de lärare som 

undervisar i språkliga ämnen samt samhällsvetenskapliga ämnen i sitt undervisningsmaterial har 

naturliga  öppningar  för  att  samtala  med  eleverna  om  värdegrundsfrågor.  Sett  till 

värdegrundens innehåll, normer och värderingar, är det förståeligt att de lärare som undervisar 

i språkliga eller samhällsvetenskapliga ämnen anser det  vara lättare att  inkludera detta  i sin 

undervisning medan lärarna inom de naturvetenskapliga ämnena, exempelvis matte, inte finner 

detta lika enkelt. Även om de lärare som undervisade i de språkliga och samhällsvetenskapliga 

ämnena ansåg att de hade möjlighet att till viss del inkludera dessa områden i sin undervisning 

ansåg de dock inte att de hade tillräckliga kunskaper om värdegrunden och hur de kan arbeta 

med den. Dock menar vi att man inte ska bortse från de värderingar som förmedlas av lärarna i 

sitt förhållningssätt i klassrummet.

Kunskapsbrist
Gemensamt för majoriteten av de tillfrågade lärarna som inte ansåg att  de hade tillräckliga 

kunskaper angående värdegrunden var att de efterfrågade ett större kollegialt samarbete. Detta 

är  även  något  som  lyfts  fram  av  Zackari  och  Modigh  (2002)  som  hävdar  att 

kompetensutveckling och kompetensutbyte är av stor vikt för att all personal i skolan ska vara 

delaktiga i värdegrundsarbetet. Som tidigare nämnts är de tillfrågade lärarna medvetna om vad 

värdegrunden innebär men är i behov av vägledning när det kommer till hur värdegrunden ska 

omsättas i praktiken. Detta stämmer överens med Skolverkets slutsats angående hur arbetet 

med värdegrunden i skolan kan utvecklas: ”Personalen behöver generellt sett höja sin kunskap 

och kompetens om värdegrunden och hur den kan omsättas i praktisk handling.” (Skolverket, 

2000:7a). För att höja lärarnas kompetens gällande värdegrundsfrågor skulle möjliga åtgärder 

kunna vara studiedagar, föreläsningar med efterföljande diskussioner, regelbundna samtal om 

värdegrunden  inom  skolan,  genomgång  av  värdegrunden  med  eleverna,  studiebesök, 

studieresor med mera. Listan på aktiviteter  som skulle verka kompetenshöjande inom detta 

område kan göras lång och de exempel som listas ovan är endast ett fåtal av alla möjliga. Det 

är positivt att det finns så många olika vägar till kompetensutveckling inom området eftersom 

verksamheterna då kan anpassas efter varje enskild skolas förutsättningar. 

Ett flertal av de tillfrågade lärarna i studien framhöll att begreppet värdegrund är väldigt brett 

och kan vara svårhanterligt.  Detta  märktes även genom att  vissa av de tillfrågade vidgade 

perspektivet värdegrund till att  innefatta inte bara skolan utan även samhället och världen i 

stort. Även detta tyder på att lärarnas kunskaper om värdegrunden behöver fördjupas. Denna 
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fördjupade kunskap leder då förhoppningsvis till att lärarna får verktyg till att kunna bryta ner 

värdegrundens innehåll till hanterbara delar. Värdegrunden innefattar som vi tidigare nämnt ett 

flertal olika delar eller områden, exempelvis etnicitet, jämställdhet och tolerans. Det kan därför 

bli svårt för den enskilde läraren att veta vilka eller vilket område denne ska fokusera på. Det 

är  även  möjligt  att  lärarna  känner  att  många  aspekter  inom  värdegrunden  är  i  ständig 

förändring  och  att  det  därför  är  av  vikt  att  kontinuerliga  diskussioner  med  kollegor 

förekommer för att som lärare vara delaktig i och uppdaterad på de nya aspekter som dyker 

upp. Detta kan exemplifieras med Hedlins resonemang om jämställdhet. Hedlin menar att  en 

förutsättning för att  kunna ta sig an värdegrunden och skolans jämställdhetsmål är att  lärare 

besitter kunskap om samhällets könsstruktur och vilken innebörd kön har i samhället (Hedlin, 

2006). Hedlin menar vidare att vardagskunskaper inte är tillräckliga för att på ett professionellt 

plan kunna arbeta med jämställdhetsfrågor utan att  det  är viktigt att  lärare förstår  och kan 

analysera  könsstrukturen  (Hedlin,  2006).  Alltså  är  vardagskunskaper  inte  tillräckliga utan 

andra kunskaper behövs för att förstå problematiken inom området. Arbete och diskussioner i 

grupp blir då viktigt eftersom att samtal kan utveckla både tänkande kring ett ämne och den 

demokratiska kompetensen (Skolverket,  2011).  En annan fråga som väcks i samband med 

detta  är  hur  lärarnas kunskaper  ser  ut  när  det  kommer till de  områden som innefattas  av 

värdegrunden. Detta är något vi återkommer till i nedanstående avsnitt. 

Etnicitet
Många av de tillfrågade lärarna i vår studie angav att de ofta använde sig av egna erfarenheter 

eller använde sig av mångfalden i klassrummet för att  diskutera etnicitet.  Detta kan tyda på 

bristande  kunskaper  i  ämnet.  Skolverket  (2000b)  fastslår  att  lärarna  generellt  efterfrågar 

kompetensutveckling inom värdegrundens områden vilket  tyder  på att  lärarna anser  sig ha 

bristande kunskaper i ämnet.  För att  återgå till vår studie så besitter  inte lärarna tillräcklig 

kunskap om olika kulturer, religioner eller etniska tillhörigheter för att  på ett  produktivt sätt 

kunna diskutera dessa ämnen med eleverna. Istället använder de sig av elevernas bakgrunder 

och erfarenheter för att lyfta denna fråga. Detta i sig är i och för sig inte något negativt utan 

självklart  ska det  ses som något  positivt att  lärarna väljer att  använda sig av den kunskap 

eleverna besitter. Det är möjligt att problemet ligger i att lärarnas faktiska kunskaper i ämnet 

saknas men om detta kan vi enbart spekulera. 

I vår studie blev det tydligt att de som undervisade inom språkliga ämnen integrerade etnicitet 

genom litteraturläsning eller genom att tala om andra länder och kulturer. Det blev även tydligt 

att de lärare som undervisade i samhällsvetenskapliga ämnen ansåg att etnicitet inföll naturligt i 
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undervisningen. Svårare tycktes det vara för de som undervisade i naturvetenskapliga ämnen, 

en av dessa lärare ansåg att det inte ens varit aktuellt att diskutera etnicitet i klassrummet. Vi 

anser dock att etnicitet är aktuellt oavsett vilket ämne man undervisar i därför att etnicitet inte 

behöver ingå i undervisningen utan den är ofta en del av klassrumsdynamiken. Hur ska man se 

på detta i relation till det faktum att det ingår i alla lärares uppdrag att undervisa i normer och 

värderingar? Som vi fastställt  tidigare  är  Sverige ett  mångkulturellt  land och  etnicitet  blir 

därför en aktuell fråga. Det är inte möjligt att välja bort att arbeta med dessa frågor enbart för 

att de inte faller in i ämnesundervisningen. När frågan om etnicitet inte faller sig naturligt att 

prata  om i undervisningen kan läraren använda sig av elevernas erfarenheter  för  att  ge en 

autentisk bild av en kultur eller tradition detta för att beröra andra och skapa en förståelse för 

mångfalden. Det blir då viktigt att läraren besitter faktiska kunskaper för att nyansera elevernas 

bild.

Jämställdhet
I vårt resultat  blev det tydligt att  kvinnorna och männen hade olika uppfattningar angående 

jämställdhet i anknytning till undervisning. Kvinnorna i studien framhöll att jämställdhet var en 

självklarhet och att det handlade om alla människors lika värde. Männen å sin sida visade en 

medvetenhet om jämställdhet men uttryckte i många fall detta som att  pojkar tar mer plats i 

klassrummet. Denna medvetenhet är positiv men leder i sig inte till diskussioner om hur lärare 

strategiskt ska agera (Skolverket, 2000b). I ett klassrum kan man inte komma ifrån att vissa 

elever tar för sig mer och syns och hörs mer än andra, det är inte alltid lätt att  ge en jämn 

balans av uppmärksamhet i en klass där dessa elever tar mycket plats – men vi anser att man 

måste ha som mål att detta sker. 

En av lärarna i studien menade att eleverna ofta väljer att arbeta med jämställdhetsfrågor i sina 

projektarbeten och att de därmed får en fördjupad kunskap i ämnet. Givetvis är det positivt att 

dessa elever fördjupar sina kunskaper i ämnet men det måste självklart vara något som alla 

elever får ta  del av.  På detta  vis lämnar läraren det  även upp till eleverna att  tillägna sig 

kunskaper i ämnet, han som lärare väljer bort att gemensamt i klassen arbeta med denna fråga. 

Vi menar att  jämställdhet är  något  som till stor  del måste fostras in, eleverna måste göras 

medvetna om jämställdhetsfrågor. Vi menar även att dessa attityder och kunskaper inte är lätta 

att  inhämta  enbart  genom fakta  utan  det  måste  ses  ur  ett  vidare  perspektiv  som kräver 

diskussion. 

En annan skillnad vi upptäckte  mellan de tillfrågade männen och de tillfrågade kvinnornas 

uppfattningar  var  att  männen uttryckte  en  önskan  för  en  handlingsplan att  använda  som 
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utgångspunkt  i arbetet  med värdegrundsfrågor.  Detta  var  inte  något  som framkom utifrån 

kvinnornas svar.  Där lades istället fokus på att  skapa utrymme för diskussioner och öppen 

dialog i klassrummet  medan männen fokuserade  på  att  de  ville ha gemensamma konkreta 

förhållningsregler för hur de ska bemöta och arbeta med värdegrundsfrågor. En rimlig slutsats 

att  dra  utifrån detta  är  att  de  manliga lärarna ser  denna handlingsplan som en trygghet  i 

bemötandet av elever som trotsar mot gällande regler. De har då även något konkret att utgå 

ifrån och att peka på vid en sådan konfrontation. Detta är något som även tas upp i Skolverket 

2001, där vikten av gemensamma uppfattningar kring värdegrundsarbetet  framhålls och hur 

dessa  utmärker  verksamhetens  mening och  utformning (Skolverket  2001). En  av  männen 

uttryckte  även att  det  är av vikt att  sätta  in värdegrundsfrågorna i ett  större  sammanhang. 

Detta tror  vi skulle vara nyttigt för eleverna eftersom att  de då ser en koppling mellan sina 

egna erfarenheter och de värden som gäller i allmänhet. 

Demokratiska kompetenser
En av lärarnas uppgifter är att se till att eleverna tillägnar sig demokratiska kompetenser. Hur 

ser  det  då  ut  med  elevernas  demokratiska  kompetens,  finns  den?  Detta  undersöktes  av 

Skolverket  och  resultatet  redovisades  i  rapporten  Ung  i  demokratin (2001).  Rapporten 

synliggjorde att  eleverna besatt  faktakunskaper  om demokrati  men att  deras  förståelse för 

demokratifrågor  var  bristande.  Detta  förstärks  av ytterligare  två  av Skolverkets  rapporter 

(2000a; 2000b) där de hävdar att  det i längden inte räcker med att  förmedla vad demokrati 

innebär utan att fokus istället borde ligga på att utveckla elevernas demokratiska kompetens. 

Utifrån  vår  studie  har  vi  märkt  att  lärarna  anser  att  det  krävs  mer  tid  för  samtal  om 

värdegrundens innehåll. Detta är även något som efterfrågas av eleverna i En fördjupad studie 

om värdegrund: ”Barn och unga vill samtala om värden och normer och efterfrågar mer tid till 

att prata om livet, etiska problem och relationer. Barn och unga efterlyser närmare relationer 

till de vuxna i verksamheterna.” (Skolverket, 2000:6a). En slutsats att dra utifrån detta är att 

både personal och elever vill samtala om värdegrunden men att bristen på tid och kompetens 

från lärarnas sida inte möjliggör dessa samtal. Detta  går att  koppla till vårt  resultat  där de 

tillfrågade som ansåg att  de inte hade tillräckliga kunskaper om värdegrunden efterfrågade 

både mer tid och en höjd kompetens. Vad gäller de tillfrågade lärarnas elevers demokratiska 

kompetenser framkommer ingenting då vi valt att fokusera på lärarnas uppfattning av ämnet.

Om vi sätter vår studies resultat i samband med resultatet från Skolverkets rapporter kan vi se 

ett tydligt mönster där lärarna anser sig ha bristande kompetenser gällande värdegrundsfrågor 

och eleverna i sin tur besitter en bristande demokratisk kompetens. En möjlig slutsats att dra 
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utifrån detta är att lärarna upplever att det inte finns möjlighet att avsätta tid för att arbeta med 

dessa frågor, att det kollegiala samarbetet är bristande samt att kompetensen saknas vilket i sin 

tur leder till att eleverna inte får möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens. I Lpf -94 

står  det  att  läraren ska:  ”klargöra  det  svenska samhällets  grundläggande värden och  med 

eleverna  diskutera  konflikter  mellan  dessa  värden  och  faktisk  verklighet”,  de  ska  även: 

”klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans med eleverna 

diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen” (Lpf -94). Detta framkom i 

vårt  resultat  där  en  av  lärarna  framhöll  att  han  tillsammans  med  eleverna  satte  upp 

ordningsregler. Det blir utifrån läroplanen tydligt att  lärare inte har något val utan att arbeta 

med värdegrundsfrågor  ingår  i yrkesuppdraget.  Lärarens  uppgift  är  inte  bara  att  förmedla 

kunskaper om demokrati utan även att  genom samtal, diskussioner,  agerande och liknande 

lägga grunden för elevernas värderingar och attityder (Skolverket,  2001).  Men det  är  även 

viktigt att komma ihåg att trots att skolan har en stor roll i förmedlingen av värderingar ska det 

inte tas för givet att  skolan är elevernas enda kunskapskälla när det kommer till värderingar 

(Ekman & Todosijevic, 2003). 

Hur ska man då arbeta för att få eleverna mer engagerade i värdegrunden och de frågor den 

berör?  Som vi tidigare  nämnt och  något  som även syns i vårt  resultat  är  att  samtal med 

eleverna utgör grunden för detta arbete. Vi menar att genom att inkludera eleverna i det aktiva 

arbetet med värdegrunden så sker ett ömsesidigt utbyte av åsikter och attityder. Om vi återgår 

till citatet från Lpf -94 där det står att läraren ska klargöra de normer som gäller i skolan och 

gemensamt med eleverna sätta upp regler för hur man ska bete sig i skolan menar vi att en bra 

grund  för  detta  kan  vara  att  utgå  från  värdegrunden.  Då  ges  även  tillfälle att  diskutera 

innehållet i värdegrunden och vad den innebär. Detta kan ses som en startpunkt för arbetet 

med värdegrunden men även som inspirationskälla för det kommande arbetet. Vi menar att det 

är av stor vikt att detta arbete genomsyrar all undervisning och all verksamhet i skolan därför 

krävs ett  kontinuerligt  arbete  med dessa frågor.  Självklart  är  det  inte enbart  i skolan som 

eleverna möter och tar  till sig olika värderingar men de värderingar som förmedlas i skolan 

skiljer sig i många fall från de värderingar ungdomarna möter utanför skolans ramar. Lärarna i 

vår studie hävdade att de använde sig av böcker och film för att förmedla värderingar. Det är 

då rimligt att  anta att  eleverna även tar  till sig av de värderingar som de möter i film och 

böcker på sin fritid, de kan då välja att läsa böcker eller se film som inte alls överensstämmer 

med de värderingar skolan ska förmedla. Där finns heller ingen vuxen som kan problematisera 

budskapet  i  dem.  Det  blir  därför  extra  viktigt  att  skolan  lyckas  med  sitt  uppdrag  som 

förmedlare av värderingar och attityder så att  eleverna förstår  demokratins grunder.  Denna 
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förståelse resulterar förhoppningsvis i en minskad rädsla för olikheter och en ökad medkänsla 

för andra människor och deras situation vilket i sin tur leder till ett mer solidariskt samhälle. 

Avslutande reflektion
Som  avslutning  kan  vi  konstatera  att  man  som  lärare  aldrig  kan  komma  ifrån 

värdegrundsarbete oavsett om man undervisar i svenska eller i matematik. Värdegrunden ska 

genomsyra hela verksamheten och löpa som en röd tråd genom undervisningen. Vi anser att 

det  är  av  vikt  att  vidare  undersöka  mer  specifikt  på  vilka  sätt  lärarna  anser  att  deras 

undervisning brister när det kommer till värdegrundsfrågor och även hur de anser att denna kan 

utvecklas. Vi kan även konstatera att detta är något som är lättare sagt än gjort. Men genom 

att  engagera sig mer i arbetet  med värdegrunden, genom ett  ökat  kollegialt arbete, ett  ökat 

samarbete med elever kan problemen med att arbeta med värdegrundsfrågor bli lite lättare att 

överkomma. Att undersöka hur lärare anser att  kompetensen ska höjas är något som skulle 

kunna vara relevant för vidare forskning. Både vår egen studie och tidigare forskning har visat 

på en bristande kompetens inom detta ämne hos lärarna och att det därför kan vara nödvändigt 

med rikstäckande insatser från högre instanser.  Det  vill säga en kompetensutveckling inom 

yrkeskåren vilket ska leda till konkreta riktlinjer för hur lärarna ska arbeta med dessa frågor. 

Vidare blir det synligt att  både lärare och elever efterfrågar tid att  diskutera och arbeta med 

dessa frågor, tid som inte finns.  

Vi fick ett  mail från en av de tillfrågade lärarna som valde att  inte besvara enkäten. Läraren 

ville upplysa oss om det faktum att  en möjlig orsak till att  vi inte fått så många svar på vår 

enkät kunde vara att lärarna ansåg värdegrunden vara passé! Läraren skrev även att under de 

nio år läraren arbetat på den aktuella skolan hade värdegrundsfrågor aldrig behandlats. Detta är 

anmärkningsvärt  då  styrdokumenten  tydligt  framför  värdegrundens  relevans  i 

skolverksamheten men även med tanke på hur dagens samhälle präglas av en ökad mångfald 

inom flera olika områden. Det är inte bara den etniska och kulturella mångfalden som ökat utan 

det har även medvetenheten för den sexuella mångfalden gjort. Detta synliggörs även i de nya 

styrdokumenten  där  fler  aspekter  av  mångfald  inkluderas  och  begrepp  som  ålder  och 

könsöverskridande identitet/uttryck lagts till (Lgr -11).Vi anser det vara oroande att  läraren 

anser ämnet vara passé samt att de på skolan över huvud taget inte arbetat med eller diskuterat 

värdegrundsfrågor på nästan tio år. 

En intressant  aspekt  som framkom i undersökningen var det  faktum att  det  råder  en stor 

samsyn kring värdegrundsfrågorna bland de tillfrågade lärarna. Vad denna kan bero på kan vi 

enbart spekulera i men det är troligt att  detta  beror på att  alla de tillfrågade lärarna lever i 
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samma samhälle och har samma styrdokument att räta sig efter i sitt yrke. Det kan även bero 

på att lärarna besvarade enkäten utifrån social önskvärdhet eftersom att frågorna berör deras 

personliga värderingar. En annan fråga som uppstår i samband med detta är om de åsikter som 

framkommer  i  undersökningen verkligen är  de  åsikter  och  värderingar  som förmedlas  av 

lärarna  i  klassrummet?  De  övergripande  värderingar  som förmedlas  av  samhället  och  av 

skolans styrdokument kan av de enskilda lärarna tolkas på olika sätt och därmed påverka hur 

de agerar i klassrummet och därmed påverka de värderingar som förmedlas. Lärarna tror att de 

enats  om en gemensam värdegrund men på personnivå framkommer personliga åsikter och 

ställningstaganden som skiljer sig åt. Ett sätt att synliggöra denna problematik är att genomföra 

case-studier i skolmiljö där lärare får ta ställning till olika dilemman och diskutera hur dessa ska 

hanteras.  Detta  skulle  möjligen kunna påvisa  skillnaderna  mellan de  enskilda  personernas 

värderingar och utgöra grunden för en diskussion om den gemensamma värdegrunden vilket i 

sin tur kan leda till en minskad klyfta mellan personliga och gemensamma värderingar. Detta 

anser vi vara ett bra sätt att forska vidare på. 
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Bilagor

Bilaga 1 - Informationsbrev som skickades ut till de berörda lärarna
Hej! Linköping 2011-04-08                    
                                                         
Vi  är  två  studenter  på  lärarprogrammet  i  Linköping som skriver  vårt  examensarbete  om 

gymnasielärares värdegrundsarbete i klassrummet. Vi fokuserar i vår uppsats på att undersöka 

hur gymnasielärare resonerar kring värdegrundsfrågor samt hur stor vikt som läggs vid arbete 

med värdegrundsfrågor  i den dagliga undervisning. För  att  få svar  på  dessa frågor  har  vi 

utformat  en enkät.  Enkäten består  av åtta  frågor.  Ett  flertal av dessa är  öppna frågor  som 

kräver lite längre svar men det finns även ett fåtal slutna frågor. Hur lång tid enkäten tar att 

besvara är givetvis individuellt men vår beräkning är att det tar cirka tio minuter. Enkäten är 

helt anonym och resultaten kommer att  behandlas konfidentiellt. Vi vore väldigt tacksamma 

om Ni ville ta er tid att besvara denna enkät och därmed hjälpa oss i vårt arbete. Tag gärna 

kontakt med oss om Ni har några frågor eller funderingar gällande vår studie.

 

Tack på förhand!
Vänliga hälsningar
Susann Jakobsson och Bachan Rashid
 
 
 
Kontaktuppgifter
Susann Jakobsson                                                          Bachan Rashid
Telefonnr: 070-2918164                                                Telefonnr: 076-1034866
Mail: susja084@student.liu.se                                       Mail: bacra701@student.liu.se
 
Handledare:
Elisabeth Eriksson
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande
Linköpings universitet
013-285895

elisabeth.eriksson@liu.se
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Bilaga 2 – Enkäten
Enkät – Lärares värdegrundsarbete i klassrummet

Är Du: Kvinna Man 

Vilka ämnen undervisar Du? Språk 
Samhällsvetenskapliga ämnen 

Naturvetenskapliga ämnen 
Praktiska ämnen 

Hur lång yrkeserfarenhet har Du? Svara i antal år. _______

Utifall att skrivutrymmet i enkäten ej är tillräckligt finns bifogade papper att skriva på

1) Hur definierar du begreppet värdegrund?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2) På vilket sätt resonerar Du kring värdegrundsfrågor vid planeringen av Din 
undervisning? Hur yttrar sig detta? Ge exempel!

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3) Vad anser du vara det viktigaste i skolans uppdrag gällande värdegrundsarbete? 
Hur visar det sig i din undervisning?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4) Hur hanterar och behandlar du området tolerans/intolerans i din undervisning?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5) Hur hanterar och behandlar du området etnicitet i din undervisning?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6) Hur hanterar och behandlar du området kön/jämställdhet i din undervisning?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7) Hur viktigt anser Du att det är att arbeta med värdegrundsfrågor i skolan?

Nedan visas en skala från 1-10 där 1 motsvarar helt oviktigt och 10 motsvarar mycket 
viktigt, ringa in det alternativ som överensstämmer med Din uppfattning om vikten av 
värdegrundsarbete.  

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

8) Anser Du att Du har tillräckliga kunskaper om värdegrundsfrågor? 

Ja 

Nej 

Om ja; Hur har Du tillägnat Dig denna kunskap?
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Om nej; På vilket sätt anser Du att Du skulle kunna tillägna Dig denna kunskap?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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