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1 Inledning 

I Sverige är det skolplikt i nio år, vilket betyder att skolan är den dominerande 

mötesplatsen för barn och ungdomar med olika bakgrunder, etniciteter, kön och 

religioner. Skolan har ett viktigt uppdrag att fostra eleverna till demokratiska 

medborgare som har en förståelse för andra människors lika värde vilket framgår i 

läroplanens värdegrund (Skolverket, 2011). 

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

religion, eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Skolverket, 2011, s. 7). 

Under lärarutbildningens tid blir vi som studenter insatta och bekanta med 

innehållet i skolans läroplan så som skolans värdegrund och uppdrag, övergripande 

mål och riktlinjer och kursplaner. Jag som student och framtida lärare har läst citatet 

många gånger under min tid som studerande men kan ändå sakna 

värdegrundsarbetet i praktiken. Hur motverkar lärare diskriminering aktivt hos 

eleverna?  Hur bemöter lärarna den normkonflikt som kan uppstå mellan hem och 

skola? Hur skapar lärare en miljö utan diskriminering på grund av etnisk tillhörighet 

när allt fler i samhället röstar på ett parti som inte välkomnar människor med annan 

etnisk tillhörighet? Hur ska lärare arbeta med skolans värdegrund när hemmet anser 

något annat? Hur arbetar lärare aktivt med jämställdhet mellan könen när det finns 

normer och religioner som säger något annat? Kort sagt, hur arbetar lärarna med 

värdegrunden? 

Skolverket (2016a) menar att arbetet med värdegrunden ofta kommer i skymundan 

och studier visar att värdegrundens innebörd tas förgivet eller hamnar som ansvar 

hos enskilda lärare och får bara utrymme vid externa temadagar. Skolverket (2016a) 

skriver att arbetet med värdegrunden ska ske dagligen och vara en del av 

undervisningen, elevernas rättigheter ska främjas i hela verksamheten och genom att 

låta eleverna vara delaktiga bidrar det till demokratisk kompetens. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Enligt tidigare studier (Skolverket 2016a) hamnar värdegrundsarbetet i skymundan, 

trots att arbetet ska ske dagligen. Jag vill därför undersöka hur fyra lärare prioriterar 

värdegrundsarbetet och hur de arbetar för att göra värdegrunden synlig för eleverna. 

Syftet med studien är att fördjupa kunskaperna om hur fyra lärare i åk 1-3 arbetar 

med värdegrunden och hur de bemöter eventuella normkonflikter.  

1. Hur arbetar lärarna med värdegrunden och hur stort utrymme får 

värdegrundsarbetet i undervisningen? 

2. Vilken betydelse har värdegrundsarbetet för eleverna enligt lärarna? 

3. Hur bemöter lärarna eventuella normkonflikter mellan hem och skola? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens problem formuleras i inledningen och mynnar sedan ut i studiens syfte 

och forskningsfrågor. I bakgrunden presenteras värdegrunden i ett historiskt 

perspektiv, tidigare forskning, värdegrundens förhållande till styrdokument samt att 

studiens teoretiska perspektiv introduceras.  I metodavsnittet presenteras studiens 

metodval och databearbetningen samt studiens tillförlitlighet och etiska principer. I 

resultatet framgår svaren från fyra intervjuer genom kategorier som tolkas utifrån 

studiens teoretiska perspektiv. I diskussionsavsnittet diskuteras studiens resultat. 

Lärarnas metoder och arbetssätt jämförs med styrdokument och tidigare forskning. 

Studien avslutas med en slutsats och förslag på fortsatt forskning inom området.   

2 Bakgrund 

2.1 Historiskt perspektiv  

Efter andra världskriget förändrades skolans värdegrund i Sverige. Linné (2001) 

menar att före krigstiden grundade sig värdegrunden på den kristna tron med 

patriotism som mål. Efter andra världskriget och dess lärdomar grundades 

värdegrunden istället av demokratisk fostran. År 1962 stod det klart att Sverige får en 

nioårig grundskoleutbildning. I 1962 och 1969 års läroplaner präglas idén av att 

individen ska stå i centrum, skolan ska främja elevens personliga och sociala 

utveckling. Läroplanen söker efter egenskaper som det goda samhället förväntar sig 

av eleverna. (Linné, 2001). I 1969 års läroplan står det att skolan ska främja elevens; 
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utveckling till samarbete och samverkan med andra, till att förstå och lära sig 

leva efter etiska normer och människolivets okränkbarhet, människors 

egenvärde och lika berättigande, rättvisa och tolerans, fred och frihet, 

internationell samverkan, solidaritet och medansvar (Linné, 2001, s.42). 

Begreppen och egenskaperna ansågs inte vara helt okomplicerade eller konfliktfria. 

Relationen mellan begreppen behövdes problematiseras och det uppstod därför en 

viss osäkerhet (Linné, 2001). 

Enligt Linné (2001) ansåg flera att det fanns en viss osäkerhet och passivitet inom 

skolans verksamhet. Därför bildades 1978, på direktiv av dåvarande skolminister, den 

så kallade Normgruppen. Normgruppens uppdrag var att se över vad som kunde 

göras lokalt i verksamheten och centralt över organisationen för att få bukt med 

osäkerheten. Genom en rapport slog Normgruppen fast att skolan måste ha ett 

förhållningssätt där skiljaktiga värderingar måste få ta plats men att skolan som 

verksamhet samtidigt ska ta avstånd från relativistiska attityder. I rapporten framgick 

det att elever som till exempel har en annan syn på jämställdheten på grund av sin tro 

och religion har rätt till det men att undervisningen måste hålla fast vid de 

värderingar som läroplanen ger yttryck för. Normgruppen ansåg att elever måste ges 

en chans till individuell social utveckling för att i sin tur möjliggöra en moral där 

individen tror på sitt egenvärde samt har respekt och medlidande för svaghet. För att 

utveckla en moral hos barn och elever ska de vuxna fostra genom att stärka och bygga 

upp individens självkänsla och trygghet. Att fostra någon till att våga tro på sig själv, 

på det man gör och att främja för egna tankar, värderingar, känslor och kunskaper 

ansågs vara en lösning. (Linné, 2001) 

Enligt Hartman (2005) återkommer liknande formuleringar om demokrati i 1980 års 

läroplan som i 1969 års läroplan. Dock förtydligades det att skolan ska fostra eleven 

och att ingen människa får utsättas för förtryck samt att alla har ett ansvar att minska 

människors lidande och smärta. I 1980 års läroplan nämndes inte begreppet 

värdegrund, istället användes begrepp som fostran och utveckling i kapitlet Skolans 

mål. I 1994 års läroplan ändrades kapitlets titel till skolans Värdegrund och 

uppdrag, vilket den även heter i den aktuella läroplanen från 2011. (Hartman, 2005). 

Till skillnad från 1980 års läroplan har innebörden om internationell solidaritet och 

rättvisa tonats ner och istället betonas formuleringar med individ- och 

prestationsinriktade värderingar (Hartman, 2005). 
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2.2 Tidigare forskning 

Lindgren (2001) har utifrån läroplanen sorterat innehållet i värdegrunden och 

sammanfattat det i följande områden: mänskliga rättigheter, etik och moral, 

demokrati, livsvetenskap, sex och samlevnad, rasism, etnicitet, kränkande 

behandling och jämställdhet. Lindgrens (2001) studie visar att etik och moral är det 

område som flest lärare berör i värdegrundsarbetet med 21 procent, till skillnad från 

demokrati som berör 13 procent av värdegrundsarbetet. I Lindgrens (2001) studie 

framgår det att värdegrundsarbetet inte verkar bedrivas som en helhet, utan istället 

bedrivs värdegrundsarbetet vid sidan om det övriga skolarbetet. Lindgren (2001) 

framhäver att värdegrundsarbetet ofta tar sig uttryck i bland annat diskussioner, 

samtal, forumspel, samarbetsövningar, värderingsövningar och litteraturläsning. Av 

den tidigare forskningen framgår det att behovet av kompetensutveckling finns. 

Utifrån lärarna i studien anses demokrati som det område där det saknades mest 

kompetens.  

Pihlgren (2012) skriver att forskningen visar att Sveriges skolor inte lyckats så bra 

med att uppnå uppdraget att skapa demokratiska medborgare. Eleverna har enligt 

forskningen mycket liten påverkan och inflytande i verksamheten inom de områdena 

som har någon betydelse för dem. Klassråd är ett arbetssätt som förknippas med 

elevinflytande och demokrati (Pihlgren, 2012). Studier har visat att elever anser att 

elevråd och klassråd inte ger dem något större inflytande i verksamheten utan att det 

istället berör frågor som ligger utanför skolans kunskapsförmedling och fostran. Om 

eleverna inte känner att de kan påverka verksamheten minskar förtroendet för 

demokratin till skillnad från ett välfungerande elevinflytande som resulterar i att 

eleverna får en förståelse för samhällets demokratiska struktur (Rönnlund, 2007). 

Skolinspektionen (2012) har kvalitetsgranskat 17 grundskolor i Sverige om hur väl de 

ger eleverna förutsättningarna som de enligt läroplan fodrar för att verka och leva i 

ett demokratiskt samhälle. I rapporten slås det fast att personalen, på de besökta 

skolorna, är i behov av en större medvetenhet om uppdraget att fostra demokratiska 

medborgare. Av kvalitetsgranskningen framgår det i rapporten att värdegrundens 

uppdrag inte genomsyrar undervisningen.  
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Alla de demokratiska kvaliteter i form av kunskaper, värden och förmågor, som enligt 

läroplan och kursplaner ska integreras i undervisningen i olika ämnen, genomsyrar 

dock inte undervisningen (Skolinspektionen, 2012, s.7). 

I rapporten framgår det ett flertal brister i de skolor som är berörda av inspektionen. 

Till exempel så saknades en viss kompetens av lärarnas gestaltning och kompetens av 

demokratiska medborgare. Skolinspektionen hävdar att ansvaret för kontinuerligt 

kvalitetsarbete vilar på såväl huvudmän som rektorer, lärare och övrig personal i 

verksamheten. (Skolinspektion, 2012). 

2.3 Värdegrund som begrepp 

Begreppet värdegrund blev aktuellt först när det nämndes i 1994 års läroplan och 

betecknar idag den svenska skolans fostranspraktik. Idag används inte begreppet 

endast inom skolans värld utan har fått en större omfattning som betecknar de 

önskvärda värderingarna inom olika verksamheter (Pihlgren, 2012 ; Thornberg, 

2006). I skolan handlar värdegrundsarbetet om att levandegöra och förmedla den 

värdegrund som formuleras i läroplanen. Thornberg påpekar att skolans värdegrund i 

vissa avseenden har varit och är problematiskt. I 1994 läroplan stod det att 

värdegrunden ska vila på ”grundläggande värderingar”. Detta menar Thornberg 

(2006) handlar om samhällets önskemål av normer och värden. Huruvida folket i 

samhället lever eller strävar efter det är en empirisk fråga.  I 2011 års läroplan har 

formuleringen utvecklas genom att lägga till ”demokratiska” värderingar (Skolverket, 

2011). Kanske har det gett en tydligare bild av formuleringen, kanske inte. Thornberg 

(2006) menar även att det finns problematik med formuleringen i 1994- och 2011 års 

läroplaner där det står att skolan ska förmedla och förankra denna värdegrund hos 

eleverna. Användningen av verben menar Thornberg (2006) förmedlar känslan av att 

värdegrunden är bestämd och odiskutabel och att de som skriver styrdokumenten har 

kommit fram till sanningen om det rätta. 

 

2.4 Värdegrundsarbete utifrån styrdokument 

Skolverket skriver att värdegrundsarbetet ska ske överallt och hela tiden i 

skolverksamheten: 
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Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna 

påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt 

utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin (skolverket, 2016b).  

Grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) börjar med rubriken Skolans värdegrund 

och uppdrag och omfattar områdena: människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet 

mellan människor (Skolverket, 2016b). Det är skolans skyldighet att undervisningen 

ska präglas av områdena. Värdegrundsarbetet finns även med i kursplanen för de 

samhällsorienterade ämnena i årskurs 1-3. Det framgår i det centrala innehållet att 

undervisningen ska innehålla och beröra bland annat; livsfrågor som berör eleven, 

mänskliga rättigheter, klassråd och normer och regler (Skolverket, 2011). 

Skolverket (2012) skriver att det enligt skollagen är huvudmannens uppgift att se till 

att personalen får möjlighet till kompetensutveckling. Lärare har olika 

livserfarenheter och normer som speglar deras människosyn och därmed den 

pedagogiska synen på värdegrunden. Eek-Karlsson (2012) problematiserar just 

lärares förståelse av normen och menar att många lärare ser det som en självklarhet 

att följa läroplanens värdegrund men att de beskriver olika tolkningar av läroplanen 

och olika arbetssätt för att uppnå uppdraget. Eek-Karlsson (2012) menar att alla 

lärare bär med sig sin egen bild av olika egenskaper som eleverna önskas uppnå när 

de lämnar skolan. 

2.4.1 Att främja demokratiska medborgare 

Enligt Pihlgren (2012) är demokratifostran den tyngsta delen i skolans 

värdegrundsarbete. I grundskolans läroplan framgår det att undervisningen inte bara 

ska förmedla kunskap om demokrati och demokratiska värderingar, utan även 

förbereda eleverna för det demokratiska samhället.  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt 

ansvar.(Skolverket, 2011, s. 8) 

Trots att undervisningen ska grundas i demokratiska arbetsformer är det enligt 

Pihlgren (2012) inte helt möjligt. Eleverna kan till exempel inte rösta bort lärarens 
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uppdrag utifrån styrdokumenten. Pihlgren (2012) presenterar två olika 

arbetsområden som omfattar det demokratiska arbetet, dels att eleven ska utöva 

demokrati, dels att eleven ska förstå och verka i det demokratiska samhället. För att 

uppnå det första området, att utöva demokrati, kan eleven när det är möjligt vara 

med och besluta och påverka undervisningen och få möjlighet att styra sitt eget 

lärande och arbete. För att eleven ska utveckla sina kunskaper till att verka i det 

demokratiska samhället ska eleven förstå vad demokrati är och hur det fungerar. 

Detta kan göras genom att eleverna får möjlighet att träna och utveckla olika 

förhållningssätt som berör det demokratiska samhället (Pihlgren, 2012). 

2.4.2 Att främja människors lika värde  

Värderingsövningar är ett arbetssätt för att främja människors lika värde. Dahlkwist 

(2010) menar att syftet med värderingsövningar är att öka elevernas medvetenhet om 

människors olika normer, värderingar och attityder. Enligt skolverket (2012) ska 

arbetet med att främja människors lika värde och rättigheter rikta sig till alla i 

verksamheten. Arbetet ska genomföras utan att det ska finnas något särskilt problem 

och inte under enstaka insatser, enskilda projekt eller särskilda lektioner. Skolverket 

(2012) menar att strukturerade rutiner, en samarbetande kultur och en strukturerad 

organisation och personalsammansättning resulterar i ett främjande arbete för 

människors lika värde. 

Alla barn och elever, både flickor och pojkar, har också rätt till en utbildning fri 

från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. (Skolverket, 

2016c) 

Enligt skolverket (2016c) handlar jämställdhet om både perspektiv på ämnesdidaktik 

och undervisning samt om sociala relationer. Med jämställhet menar Skolverket att 

alla ska behandlas lika oavsett bakgrund och kön. För att försäkra sig om att arbetet i 

skolan följs krävs det att undervisningen ständigt utvecklas genom ett systematiskt 

kvalitetsarbete. I skollagen och i läroplanen framgår det att ett av skolans uppdrag är 

att motverka traditionella könsmönster och att jämställdhet ska gestaltas och 

förmedlas. (Skolverket, 2016). I läroplan för grundskolan står följande:  

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011, s.8). 
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2.4.3 Lärandemiljön 

Klassens sociala liv är enligt Pihlgren (2012) en viktig aspekt i värdegrunden som 

påverkar arbetsklimatet och läranderesultatet. Pihlgren framhäver arbetet med 

elevgrupper under en längre tid och hävdar att det resulterar i att eleverna lär känna 

varandra, utforskar likheter och olikheter och lär sig att lösa konflikter på egen hand. 

Som lärare är det viktigt att vara beredd att lägga ner mycket tid i arbetet med 

grupprocesser och att ha tålamod med att olika grupper kommer att befinna sig i 

olika skeden (Pihlgren, 2012). Skolverket (2016c) framhäver att deras egna 

utvärderingar har visat att skolor som låter eleverna vara delaktiga i aktiviteter som 

syftar till att skapa en god klassrumsmiljö har resulterat i färre kränkningar. Av 

utredningen framgick det även att mobbning och kränkande behandlingar förekom 

mer sällan på de skolor där elever och lärare gemensamt har kommit fram till 

ordningsregler som ska följas (Skolverket, 2016c). Pihlgren (2012) skriver att en 

tillåtande atmosfär är mycket viktigt och att det resulterar i att gruppen utvecklas 

socialt. Dialog och diskussion anser Pihlgren är ett utvecklande arbetssätt, både som 

grupp och individuellt. En lekfull och tillåtande atmosfär där misstag och brister är 

tillåtna är ett produktivt arbetssätt som ger eleven möjlighet att utveckla och 

upptäcka grundförutsättningarna för att resonera (Pihlgren, 2012). 

2.4.4 Normer 

Skolan har ett gemensamt uppdrag att förmedla och förankra värderingar och 

normer som samhället vilar på (Skolverket, 2011). Eek-Karlsson (2012) hävdar att det 

inte är helt lätt att reda ut begreppen och hänvisningarna som står i läroplanen och 

att det bidrar till att rektorer och skolor kan ta olika vägar för att arbeta mot det 

gemensamma uppdraget. Skolan är en arena som ständigt befinner sig i 

normskapande situationer som framkallar förväntningar. Vad som är normalt eller 

avvikande grundas i politiska, ekonomiska och sociala samhällsstrukturer (Eek-

Karlsson, 2012).   

Normkritisk pedagogik är ett begrepp som är relativt nytt och etablerades i slutet av 

2000-talets första decennium och härstammar från Queerpedagogiken som 

kritiserade toleranspedagogisk tradition i jämlikhets- och identitetspolitiken. 

(Bromseth & Sörensdotter, 2012). Begreppet normkritisk pedagogik har enligt 
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Bromseth (2010) fungerat som ett arbetsredskap för att visa hur normer kan utmanas 

men även för att visa hur normer samarbetar och skapar maktbalanser i olika 

pedagogiska praktiker. Skolverket redovisade 2009 en rapport om elevernas 

uppfattning om diskriminering, trakasserier och kränkningar. Skolverket framhäver i 

rapporten att grunden för ett aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och 

kränkningar är att personalen är medveten om det normkritiska perspektivet. 

(Skolverket, 2009) 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Värdegrunden handlar bland annat om hur eleverna ska fostras till demokratiska 

medborgare. Metoder som samtal, forumspel, värderingsövningar och 

samarbetsövningar är enligt forskningen de vanligaste förekommande metoderna i 

värdegrundsarbetet. Studien kommer därför att grundas i Lev Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv som handlar om samspel och kommunikation människor 

emellan. 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig enligt i Lev Vygotskijs teori om 

utveckling och lärande.  I det sociokulturella perspektivet ses språket och 

kommunikation som en central aspekt för lärande. Erfarenheter ses som något som 

man tar vara på, när vi agerar gör vi det utifrån egna erfarenheter och kunskaper. 

Vygotskij menade att alla människor lär i samspel med andra och talade om den 

proximala utvecklingszonen vilket betyder att individen är under ständig utveckling 

med hjälp av vägledning från en mer kompetent person (Säljö, 2014). Vygotskij ansåg 

att allt lärande sker när individen integrerar och samspelar med sin omgivning, enligt 

det sociokulturella perspektivet är eleven aktiv i den lärande processen. Enligt 

Vygotskij föds människan med reflexer och psykologiska funktioner som genom 

kulturella verktyg, däribland språket, utvecklas och förändras med tiden. 

(Kroksmark, 2003). Ett språkligt redskap som bokstäver, tecken och symboler är inte 

naturliga utan formas snarare av den värld och de traditioner som individen lever i 

(Säljö, 2014).  
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3 Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Studien är en kvalitativ studie som vilar på resultatens ord till skillnad från en 

kvantitativ studie som grundas i olika typer av mätningar. För att samla in empirisk 

data till studien används semistrukturerad intervju som metod. Fördelen med 

intervju är enligt Bryman (2011) att intervju gör det möjligt att få svar på hur 

intervjupersonerna upplever och ser på världen. En semistrukturerad intervju är 

flexibel och följer intervjupersonernas svar. Den semistrukturerade intervjun är 

uppbyggd på strukturerade frågor men under intervjun, vid behov, hoppar jag mellan 

frågorna för att ge intervjupersonen en frihet att utforma svaren för att komma åt 

intervjupersonernas syn på världen.  

För att förstå kontextens betydelse och intervjupersonernas syn på dess betydelse bör 

en kvalitativ undersökning utföras i mer än en miljö, därför sker intervjuerna på tre 

olika skolor med fyra olika lärare (Bryman, 2011). Lärarna kontaktas genom ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där de tillfrågas att delta i studien och vad det innebär. 

Intervjufrågor (se bilaga 2) framställs utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjun består av fem huvudfrågor som är baserade på öppna svar. Till hjälp finns 

även några följdfrågor för att intervjun ska flyta på och inte frångå det aktuella 

ämnet. 

De tillfrågade lärarna fick innan intervjun ta del av intervjufrågorna för att få chansen 

till att förbereda sig och sätta sig in i ämnet. Intervjuerna spelas in för att jag som 

forskare inte ska missa viktigt information och för att jag kan vara lyhörd och 

komplettera intervjun med följdfrågor. Bryman (2011) påpekar att det är bra att spela 

in intervjun för att kunna göra tolkningar på vad intervjupersonen säger men även 

hur det sägs. För att samla in ett empiriskt material försöker jag som intervjuar få 

intervjupersonerna att besvara frågorna som är kopplade till studiens syfte, men även 

ge utrymme för deras egna erfarenheter och upplevelser.   

3.2 Databearbetningsmetod  

Datainsamlingen transkriberas för att få en tydligare bild om vad intervjupersonerna 

har sagt. Utifrån transkriberingen sorteras det empiriska materialet och kategoriseras 

för att ge en tydligare bild om vad lärarna har sagt i de olika intervjuerna. Sorteringen 
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genomförs genom att jag läser det transkriberade materialet ett flertal gånger och ser 

vilket innehåll som återkommer i de olika intervjuerna och vilka svar som är aktuella 

för min studie. Det insamlande materialet har utifrån forskningsfrågor och studiens 

syfte kategoriserats utifrån följande kategorier: Arbetet med värdegrunden, Varför 

värdegrundsarbete?, Normkonflikten mellan hem och skola och Lärarens 

kompetens. Jag har valt att sammanfatta resultatet med en tolkning utifrån studiens 

teoretiska perspektiv. 

3.3 Tillförlitlighet och etiska principer 

Validitet och reliabilitet är enligt Bryman (2011) två begrepp som ska beaktas i 

forskning. I en kvalitativ studie redovisas inte resultatet genom mätning vilket 

betyder att validitet och reliabilitet inte ger någon betydelse på studien. Istället 

grundar sig studiens bedömning och kriterier genom tillförlitlighet. (Bryman, 2011). 

Eftersom att det är en kvalitativ studie som endast bygger på fyra intervjuer är inte 

resultatet generaliserbart. Studiens omfång är ganska litet, men förhoppningen är 

ändå att den ska belysa värdegrundsarbetets prioritering och genomförande. 

Studiens tillförlitlighet anses som god då intervjuer har spelats in och noggrant 

transkriberats för att med säkerhet få med viktig information om vad som sägs och 

hur det sägs.  

Studien har tagit hänsyn till god forskningssed (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 

2011) och i och med det tagit hänsyn till samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

informationskravet och nyttjandekravet. Kraven uppnås genom att lärarna i studien 

har informerats angående studiens syfte och därmed har godkänt sitt deltagande, 

lärarna har informerats att de utan anledning kan avsluta sitt deltagande utan 

konsekvenser. Lärarna och skolorna är helt anonyma och har upplysts att det 

datainsamlande materialet endast nyttjas för studiens ändamål. 

4 Resultat och tolkning 

Studiens teoretiska utgångspunkt är nära relaterad till lärarnas värdegrundsarbete 

som presenteras i resultatet. I resultatet benämns lärarna som lärare A, lärare B, 

lärare C samt lärare D. 
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4.1 Arbetet med värdegrunden 

Alla intervjuade lärare anser att värdegrundsarbetet sker dagligen men ofta utan 

planering.  

Genom att jobba med den här åldern på barn så blir värdegrunden väldigt 

naturlig i hela undervisningen. (Lärare A) 

Det planerade värdegrundsarbetet förekommer framförallt i SO ämnet och brukar 

gestaltar det genom diskussioner, ”fyra-hörns-övning”, samarbetsövningar, filmer, 

teater, arbete i grupp eller två och två och klassråd men framför allt sker 

värdegrundsarbetet spontant och dagligen för att främja en god miljö i klassen där 

tolerans och förståelse för andra människors lika värde står i centrum.  

För att främja människors lika värde arbetar lärarna aktivt med kamratskap, 

jämställdhet mellan könen samt förståelsen mellan olika kulturer och klasser samt. 

Lärare A menar att det är viktigt att tänka på att man själv inte bör kategoriserar 

eleverna efter kön, trots att det ibland kan vara svårt. Läraren uppfattar genom 

erfarenheter att de som arbetar inom förskolan har kommit längre i 

jämställdhetsarbetet.  

Jag har hört att dom på förskolan säger ”Kom nu kompisar” och att jag själv 

säger ”Kom tjejer och killar”, jag måste bli bättre på det. ( Lärare A) 

Två lärare arbetar med jämställdhet genom att synliggöra vad som enligt normen är 

pojkigt och flickigt för att sen lyfta diskussion om att det inte är någon som kan 

bestämma vad som är pojkigt respektive flickigt, alla är lika mycket värda oberoende 

vilket kön man tillhör eller vad man gillar att göra. Lärare B anser att det är viktigt att 

vara medveten om innehållet i undervisningen och att det inte ska kategoriseras 

enligt normen vad som är pojkigt respektive flickigt. Lärare B berättar att i arbetet 

med olika yrken brukar de samtala om att brandmän inte behöver vara pojkar och 

sjuksystrar inte behöver vara flickor. Lärare A berättar att jämställdhet beaktas bland 

annat vid val av högläsningsböcker så att alla elever ska kunna identifiera sig. Lärare 

D berättade att de tidigare i höstas, i samband med FN-dagen arbetade med 

barnkonventionen. 

Eleverna fick göra egna teatrar om de olika artiklarna som finns i 

barnkonventionen. (Lärare D) 
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Läraren och eleverna tyckte att det var ett roligt arbete som resulterade i att eleverna 

fick en bra insyn i barnkonventionen och barns rättigheter. I samband med arbetet 

hade även skolan besök av en man som spelade afrikansk musik för eleverna och 

visade bilder och berättade om hur några barn i en afrikans by hade det. Läraren 

säger att: 

Det var ett uppskattat besök som gav eleverna förståelse om att alla barn i 

världen inte har det lika bra som vi här i Sverige. Jag tror att det är nyttigt med 

tanke på den hysteriska prylvärlden som vi västvärlden lever i. (Lärare D) 

Lärare C har gjort ett aktivt val att dagligen medverka under elevernas första rast, 

inte som rastvakt utan som deras lärare. Läraren tog emot eleverna i årskurs 1 och 

kunde efter observationer se att många i klassen valde att leka med någon av samma 

hudfärg. Detta var inte en miljö som läraren ville ha. För att skapa en bättre 

sammanhållning i gruppen delade läraren och en fritidspedagog in eleverna i två 

grupper, en med pojkar och en med flickor. Grupperna fick sen genom röstning leka 

lekar tillsammans på rasten. Läraren observerade att flickgruppen ”hittade” varandra 

snabbare än pojkgruppen och att det förekom mindre konflikter i flickgruppen. Efter 

en tid ville eleverna blanda grupperna. Idag går eleverna i årskurs 2 och de har 

fortfarande planerade lekar på elevernas första rast. Detta lilla projekt menar läraren 

har resulterat i att klassen har fått en bättre sammanhållning, att ingen är utanför, att 

de lärde känna varandra snabbt och att det bidrog till färre konflikter. 

Lärare A berättar att värdegrundsarbetet är väldigt stort på skolan och något som 

rektorn jobbar aktivt med. Skolan har i samarbete mellan rektorer, lärare, elever och 

föräldrar tagit fram begrepp som de vill ska symbolisera deras värdegrund, några av 

begreppen är respekt, ärlighet och allas lika värde, alla begreppen finns skrivna på en 

tavla i klassrummet som läraren visade. 

Så det här är vår värdegrund och det var ett jätte stort arbete innan vi sjösatte 

det, då fick föräldrar säga sitt och elever säga sitt, vad dom tyckte var viktigt. 

Sen plockade vi ut de ord som kom mest tillbaka. (Lärare A) 

I årskurs 1-2 jobbar de aktivt med begreppen och försöker ta in dem i elevernas 

vardag. I början på terminen gör några lärare skådespeleri om de olika begreppen. De 

spelar upp en scen som eleverna sedan får vara med att ändra på för att den ska bli 

bra och spegla deras värdegrund. Eleverna får sedan gissa vilket begrepp scenen 
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handlar om. Tavlan med värdegrundsbegreppen finns i varje klassrum och läraren 

menar att det inte finns någon elev på skolan som inte vet vad värdegrunden är. Efter 

varje rast frågar läraren eleverna hur den har varit. Om det har uppstått någon 

konflikt eller händelse använder läraren ofta tavlan med begreppen och tillsammans 

försöker det komma fram till vad som gick snett i händelsen och relatera det till 

värdegrunden.  

Att använda estetiska uttrycksformer som metod i värdegrundsarbetet har 

återkommit flera gånger i form av teater och forumspel. Vygotskij (1995) anser att 

teater är den form av skapande som står barnet närmast. Vygotskij förklarar barnets 

närhet till dramatisering genom att påstå att dramatisering är en handling som 

utspelar sig av barnet och i och med det ligger det nära till hands av barnets 

personliga upplevelser och fantasi i samband med leken. Vygotskij (Kroksmark, 

2003) hävdar att gemensamma uppgiftssituationer överförs strategier för lärande 

från individ till individ. Läraren som är ute på elevernas rast för att bidra till ett 

bättre klassrumsklimat eller läraren som låter eleverna ändra på lärarens 

skådespeleri för att förmedla värdegrundsbegreppen låter eleverna medverka genom 

gemensamma uppgiftssituationer.   

4.2 Varför värdegrundsarbete? 

Lärare B uttrycker att sig att:  

Värdegrunden är grunden för allt! (Lärare B) 

Samtliga lärare anser att värdegrundsarbetet är mycket viktigt för eleverna och att de 

resulterar i en god lärandemiljö. Tre av lärarna poängterar att värdegrundsarbetet 

bör prioriteras, speciellt i åldrarna F-3. Dock medger dem att de kan bli bättre på att 

prioritera värdegrundsarbetet. 

Tyvärr glömmer jag kanske bort att jobba aktivt med det, det är så mycket som 

ska in men jag tror ändå att man berör det mer än vad man tror. (Lärare D) 

Läraren säger även att värdegrundsarbetet går att relatera till olika typer av 

samarbetsövningar, att visa hänsyn och lyssna på varandra eller bara vara en ”schysst 

kompis”. Att ta ner värdegrundsfrågor på elevernas nivå ses inte som någon större 

problematik för de flesta lärarna i studien. Genom att ta in vardagliga situationer blir 

eleverna införstådda med värdegrunden, som att till exempel dela med sig, visa 
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hänsyn och att respektera varandra. Lärare D medger dock att värdegrunden kanske 

ofta ger sig uttryck i samtal och diskussioner.  

Jag kan absolut bli bättre på att ta in värdegrunden på klass- och individnivå. 

(Lärare D) 

Samtliga lärare i studien anser att de har värdegrunden i bakhuvudet men att de 

absolut skulle kunna bli bättre på att prioritera det. Lärarna i studien anser att 

värdegrundsarbetet har en stor betydelse och att skolan måste ta det ansvaret och 

sätta regler på vad som är acceptabelt. 

Skolan är en stor arena där vi kan få en gemensam syn på vad som är okej, vi 

kan skapa något vi ska följa här, att det finns en gemensam grund. (Lärare B) 

Värdegrundsarbetet har enligt en lärare i studien betydelse både på kort- och långt 

perspektiv. Det korta perspektivet påverkar klassrumsmiljön och hur eleverna 

utvecklas och lär sig. I det långa perspektivet ska eleverna utveckla en människosyn 

att alla är lika men olika för att få en förståelse och tolerans för andra människor. 

Samtliga lärare i studien poängterar att ett syfte med värdegrunden är att eleverna 

ska lära sig hur man beter sig motvarandra och hur man är en bra kompis. Två av 

lärarna berättar att de har ”trivselregler” i sina klassrum som eleverna tillsammans 

har kommit överens om vilket bidrar till att eleverna är mer medvetna om vilka regler 

som gäller.  

Vygotskij (Säljö, 2014) anser att språket är det viktigaste redskapet för att kunna 

kommunicera med andra människor och att språkliga begrepp organiserar så att vi 

förstår omvärlden. När Vygotskij beskriver språket som redskapens redskap menar 

han inte bara det talande språket utan även att uttrycka sig genom bilder och tecken. 

(Säljö, 2014). I resultatet framgår det att lärarna använder metoder som samtal, 

diskussioner och filmer i värdegrundsarbetet vilket är metoder där språket står i 

centrum. Vygotskij (Kroksmark, 2003) talar för utveckling genom samspel med 

andra. Människan befinner sig enligt Vygotskij i ständig förändring och i varje stund 

finns en chans till att ta över nya erfarenheter och kunskaper från andra människor. I 

och med att eleverna får ta del av värdegrunden genom film, teater, diskussion och 

samtal tillsammans med lärare och med varandra medför det utveckling och djupare 

förståelse för omvärlden.  
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4.3 Normkonflikten mellan hem och skola 

Lärarna anser att det absolut förekommer normkonflikter mellan skolan och hemmet 

och att det inte är något konstigt. Lärare A menar på att det såklart finns fördomar 

hos föräldrar som speglar av sig på barnen, men att läraren själv aldrig har träffat 

någon förälder som är kritisk till deras värdegrundsarbete. Läraren poängterar att det 

är viktigt att ta upp saker som dyker upp så att man kan sticka hål på de fördomar 

som finns, men att det absolut kan bli problematiskt när elever tar med sig 

fördomarna till skolan, fördomar som talar emot skolans värdegrund.  

Då är det viktigt att vi som lärare inte säger att eleven eller föräldern har fel 

utan öppna för diskussion och ger eleven möjlighet att utveckla sina tankar. 

(Lärare A) 

Lärare B menar att ingen förälder är direkt kritisk till värdegrundsarbetet men att 

vissa traditioner har ifrågasatts, till exempel julavslutning i kyrkan. En del föräldrar 

med en annan religion än kristendomen har inte velat att deras barn ska delta om 

avslutningen är i kyrkan. Men när skolan har varit tydlig med syftet som är att kyrkan 

ska ses som en mysig lokal och att ingen präst kommer att delta eller att Gud inte 

kommer att nämnas har de ändrat sina åsikter och att det mer och mer sällan uppstår 

sådana problem.  

Lärare C upplever problematik med läxornas vara eller icke vara och anser att det 

eleverna lär sig inte ska ha något att göra med hemförhållandet. Läraren anser att 

eleverna inte ska ha någon läxa i fall att det finns föräldrar som inte kan hjälpa sina 

barn på grund av språket, att de är analfabet, inte bryr sig om barnets skolgång eller 

av någon annan orsak.  

När jag sitter med den vetskapen, hur kan jag då skicka hem läxor? (Lärare C) 

Lärare C säger sig aldrig fråga eleverna vad de har gjort i helgen eller på lovet, på 

grund av att läraren inte anser att det finns något syfte med det utan att det bara 

trycker ner elever som avviker från normen om vad man ”borde” ha gjort under ett 

lov eller en helg.  

Alla är här för att sin egen skull, för att du är du. Det ska inte bero på att en förälder är 

si eller så, att man har de prylarna eller den bilen. Det är inte viktigt. (Lärare C) 
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Vygotskij hävdar att lärande är en social process som pågår i den gemensamma 

kulturen (Vygotskij, 2003). I den gemensamma kulturen ingår det givetvis normer, 

normer som kan betraktas som ”bra” och normer som betraktas som ”dåliga”. I 

studien ställs frågan om lärarna upplever att det finns någon normkonflikt mellan 

skolan och hemmet. Lärarna i studien hävdar att det gör det men anser inte att det är 

något konstigt. I det sociokulturella perspektivet framhävs individens tidigare 

erfarenheter och det sociala samspelet människor emellan. Normer är i högsta grad 

angeläget i det sociala samspelet i och med att eleverna lär och utvecklas av varandras 

normer.  

4.4 Lärarnas kompetens 

Lärarna i studien har en tids erfarenhet i skolan och hävdar att det är den som har 

gett dem den största kompetensen inom värdegrundsarbetet.  

Men jag har jobbat i många år och är förskolelärare i botten och jag har nog fått 

mycket därifrån. (Lärare A) 

Lärare A berättar att värdegrunden är något som rektorn prioriterar högt och att de 

ofta sitter i grupper och diskuterar värdegrundsarbete med lärare emellan. Läraren 

menar att det krävs att den är under ständig diskussion för att hålla det vid liv. 

Lärarna vill minnas att de har pratat om värdegrundsarbete under sin lärarutbildning 

men anser att det absolut behövs mer. Idag kommer de inte ihåg om de fick med sig 

något som de har haft nytta av i värdegrundsarbetet utan ser erfarenheten som den 

största kompetensen. Lärare B vill minnas att det mest var teoretiskt och inget direkt 

praktiskt som gav några verktyg. Läraren hävdar att värdegrundsarbetet är något som 

är med i hela undervisningen och om man bara har sig själv som måttstock så 

varierar inte arbetet och det kan resultera i att man som lärare blir lite 

”hemmablind”. 

Man behöver nog påfyllning beroende på var man jobbar kanske en mer riktad 

utbildning till just den här skolan. (Lärare B) 

Tre av lärarna i studien har deltagit vid inspirationsträffar i projektet ”lika olika” till 

värdegrundsarbetet men det är inget som de ser som fortutbildning.  

Liksom eleverna är även lärarna under ständig utveckling som enligt Vygotskij 

(2003) dels sker genom socialt samspel. Lärarna i studien är rörande överens om att 



 21 

det absolut skulle behövas mer utbildning inom området. En lärare berättar att 

rektorn ger tid till diskussion om värdegrundsarbetet, diskussion och samtal är som 

tidigare nämnt en viktig aspekt i det sociokulturella perspektivet. Genom samspel 

med någon som har mer kompetens bidrar det till utveckling. Lärarna hävdar att 

deras erfarenhet i skolan och i förskolan har gett dem mest kompetens, vilket är en 

viktig utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Valet av metod anses vara lyckat. Studiens syfte var att fördjupa kunskaperna om hur 

några lärare arbetar med värdegrunden, vilket besvarades av intervjuerna. Genom 

intervju kunde lärarna besvara frågor som berör hela undervisningen men som blir 

mer tydlig i olika situationer men som hade varit svårt för mig att pricka in vid 

enstaka observationer. Intervjuerna gav studien en bred bild av lärarnas arbetssätt på 

grund av att följdfrågor enkelt kunde ställas och därmed fördjupa kunskaperna. 

Observation hade varit en intressant metod som hade kunnat ge en tydligare bild i 

det praktiska arbetet. Däremot kan det vara svårt att pricka in situationer där 

värdegrundsarbetet blir synligt. 

5.2 Resultatdiskussion 

Intervjuerna har gett fördjupade kunskaper i några lärares arbete med värdegrunden. 

Utifrån resultatet kan det konstateras att lärarna i studien anser att 

värdegrundsarbetet sker spontant och inte så mycket planerat. Det planerade arbetet 

sker oftast i ämnet SO. Skolverket (2016a) skriver att värdegrundsarbetet ska ske 

dagligen och ligga till grund för skolans verksamhet. I kursplanerna för årskurs 1-3 är 

det enbart i de samhällsorienterade ämnena som det centrala innehållet kan kopplas 

till värdegrunden (Skolverket, 2011). Samtliga lärare i studien ansåg att 

värdegrundsarbetet är mycket viktigt för eleverna och anser att det påverkar eleverna 

i ett kort- och långt perspektiv. Skolverket (2013) hävdar att skolan är en viktig arena 

för eleverna med unika möjligheter att vara en social och lärande mötesplats för 

elever med olika värderingar, intressen och bakgrund. Men det är inte riktigt så 

enkelt att bara vara en stor arena, skolan måste anta utmaningen och finna 

möjligheterna att uppfylla uppdraget. I studiens bakgrund framgår det att det finns 
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en viss problematik att tolka läroplanens värdegrund vilket dels beror på att alla har 

olika normer och tolkar innehållet olika. Svaren var relativt lika mellan lärarna vilket 

visar att lärarna i den här studien ser relativt lika på värdegrundens innehåll. Dock är 

studien inte så stor och berörde långt ifrån allt i värdegrundens innehåll.  

Lärarna i studien är överens om att en god lärande miljö är en viktig aspekt i 

värdegrundsarbetet. Skolverket (2013) hävdar att en stimulerande och trygg 

lärandemiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå skolans uppdrag. 

Att arbeta för en god lär- och klassrumsmiljö genom att bjuda in eleverna till dialog 

om vad, hur och varför bidrar till delaktighet och en gemenskap (Skolverket, 2013). 

Läraren som efter observationer gjorde ett aktivt val att delta under elevernas första 

rast för att förbättra lärandemiljön och minska gruppering efter hudfärg ansåg själv 

att det fick ett fint resultat. Läraren menar att klassen idag har en mycket bättre 

sammanhållning och att konflikterna har minskat. Om resultatet beror på att 

eleverna har under sitt första år i skolan har lärt känna varandra bättre genom 

skolans verksamhet eller om det är lärarens projekt går inte att svara på i den här 

studien. Indelningen efter kön är också svårt att uttala sig om, gav det ett bättre 

resultat? Eleverna ville själva efter en tid in i projektet blanda grupperna med tjejer 

och killar, kände eleverna själva att det fick mer i utbyte att vara med det andra 

könet? Eller var det byte av individer, oberoende av kön som lockade till att byta 

grupp? Syftet med att dela in gruppen efter kön kan jag inte uttala mig om, men att 

läraren var tydlig med att det var så gruppen delades in och att den ena gruppen gav 

ett snabbare resultat framhävdes av läraren. Enligt skolverket (2009) är vissa normer 

en anledning till kränkningar. Var läraren medveten om normen att flickor ska vara 

lugnare än pojkar och är det den normen som ledde till resultatet? I bakgrunden 

presenteras en normkritisk pedagogik (Bromseth, 2010) vilket jag anser är ett 

förhållningssätt som lärare bör beakta och vara medveten om.  

Begreppet demokrati har stor betydelse i skolans värdegrund. Under intervjuerna var 

det ingen lärare som använde begreppet demokrati men samtidigt visar resultatet att 

lärarnas arbetssätt och metoder har en hel del demokratiska aspekter, till exempel 

”trivselregler” som har framtagits av eleverna. Respekt, ansvar och ärlighet var några 

av begreppen som en skola använde i sitt värdegrundsarbete. Begreppen i sig 

innehåller demokratiska aspekter och har framförallt framkommit genom demokrati 

då föräldrar, elever, lärare och rektorer har deltagit i framtagandet. I Grundskolans 
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läroplan (Skolverket, 2011) framgår det att samtliga som arbetar inom skolans 

verksamhet ska:   

Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, 

kulturella och fysiska skolmiljön. (Skolverket, 2011, s.15).  

Även Pihlgren (2012) skriver om vikten av att eleverna bör vara delaktiga i den mån 

det är möjligt för att främja demokrati. Genom att intervjua får jag som forskare 

såklart inte en hel bild av verksamheten och lärarnas metoder i värdegrundsarbetet 

men jag är ändå förvånad över att ingen av lärarna i studien tog upp begreppet 

demokrati. Dock verkar demokrati, enligt tidigare forskning (Lindgren, 2001) som 

presenterades i avsnitt två, som ett område som tyvärr framställs relativt lite i skolans 

värdegrundsarbete. Kompetensen att undervisa i demokrati anses av tidigare 

forskning som de område som lärare tyckte var svårast (Lindgren, 2011). Lärarna i 

studien lutade sin kompetens på framförallt egna erfarenheter. Detta kan å ena sidan 

kanske göra så att utbildningen inte blir likvärdig. Å andra sidan finns det inget i min 

studie som kan visa på att det faktiskt är så. Men med tanke på att det uttrycktes en 

efterfrågan bland lärarna i studien kanske utbildningen borde erbjuda flera verktyg 

att undervisa i och om demokrati.   

Två av lärarna använde sig av ”fyra-hörns-övning” som är en värdegrundsövning där 

eleverna får ta ställning till olika frågeställningar genom att ställa sig i ett hörn som 

motsvarar deras värderingar. Josephson (2014) poängterar att syftet med 

värderingsövningar är att eleverna tränar sig att välja och värdera saker och genom 

det lära känna sig själv bättre. I och med det är det viktigt att som lärare inte bedöma 

något hörn som ”fel” svar, vilket även måste förtydligas för samtliga elever. 

Josephson (2014) problematiserar även sådana här typer av värdegrundsövningar då 

hon anser att frågorna och svaren lätt kan vara bundna till den rådande normen. När 

läraren väljer frågor är det lätt hänt att det överförs underliggande tankar och normer 

om vad eleverna bör svara och därmed utformas svaren och frågorna efter det. Hur 

framställningen av frågorna gick till och hur lärarna genomförde övningen fick jag 

tyvärr ingen bredare bild av. För att levandegöra värdegrundsbegreppen, som en 

skola i studien stod för, använde läraren sig av skådespeleri. Estetiska lärprocesser 

kan inrikta sig mot olika aspekter i skolans verksamhet, dels som kunskap i ett ämne 

och att utöva den estetiska uttrycksformen och dels att utveckla elevernas relation till 

sig själv och till andra. Josephson (2014) anser att syftet med teater och forumspel är 
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att motverka förtyck och att medverka till dialoger men att det även i teater och 

forumspel finns problematik eftersom att teatern medför både tänkta och 

underliggande normer och värderingar. Erberth & Rasmusson (2008) hävdar att 

drama bidrar till att eleverna får möjlighet att utveckla verktyg till att hantera känslor 

och att utveckla kreativiteten och fantasin. Jag anser att estetiska uttrycksformer kan 

vara en bra metod till värdegrundsarbetet eftersom att elever lär sig på olika sätt och 

genom att göra något konkret tror jag att flera elever har möjlighet till utveckling 

istället för att enbart använda sig av diskussion och samtal. Utifrån detta ser jag en 

potential att estetiska uttrycksformer bidrar till en tillåtande miljö eftersom att 

eleverna får en större tilltro på sig själv och varandra.  

I resultatet framgick det att lärarna i studien anser att det förekommer 

normkonflikter mellan hem och skola. Dock har ingen varit med om att någon 

förälder eller vårdnadshavare har varit kritiska till deras värdegrundsarbete. En 

lärare i studien anser att skolan är dålig på att ge en likvärdig utbildning till alla. 

Läraren anser att det kanske inte är möjligt till 100 procent men att målet måste vara 

det och ansåg att läxor inte bidrog till en likvärdig utbildning. I Läroplanen (2011) 

står det att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska gestaltas lika i 

alla klassrum utan att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar för att uppnå kunskapskraven. Detta väcker tanken, att en läxa inte 

bör vara baserad på att eleven behöver hjälp från en vårdnadshavare. 

Lärarna i studien har presenterat en positiv bild av deras yrke och 

värdegrundsarbete. I den tidigare forskningen framgår det flera brister som 

skolinspektionen har rapporterat något jag inte anser genomsyrar de arbete som 

lärarna i studien förmedlar. De fyra intervjuade lärarna visar på medvetenhet inom 

ämnet trots att det medger att de kan utvecklas. Studien har gett mig som framtida 

lärare en djupare förståelse i värdegrundsarbetet och jag har kommit i kontakt med 

arbetssätt och metoder som jag inte har gjort tidigare.  

5.3 Slutsats och fortsatt forskning 

Resultatet visar att lärarna i studien anser att värdegrundsarbetet är väldigt viktigt 

som sker spontant varje dag, och ibland genomsyras undervisningen helt av 

värdegrundstankar. I studien har det presenteras ett flertal olika metoder och 

arbetssätt till att arbeta med värdegrunden. Värdegrunden är ett stort område och 



 25 

studien har därför framförallt riktat sig till värdegrundsarbetets metoder, syfte och 

normer men har även belyst demokratibegreppets frånvaro. Studiens slutsats är att 

det finns ett flertal metoder och arbetssätt för att behandla värdegrundsarbetet och 

att lärarna i studien anser att syftet med värdegrunden är mycket viktigt dels för att 

skapa en trygg miljö för eleverna, dels för elevernas fortsatta liv efter skolans tid. 

Lärarna i studien medger att värdegrundsarbetet kan prioriteras mer än vad de gör i 

deras undervisning idag. Normer finns och behövs i samhället och som lärare är det 

viktigt att man är medveten om ens egna normer och hur det framställs.  

Under studiens gång har det väckts en lust till att undersöka flera områden inom 

skolans värdegrund, bland annat området demokrati och varför det inte får så stor 

plats i värdegrundsarbetet som det bör enligt läroplanen. En studie inriktad mer på 

normkritisk pedagogik och dess konsekvenser tror jag vore en intressant studie. 
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BILAGA 1 

Information angående en studie om lärares arbete med skolans 
värdegrund 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Mitt namn är Madeleine Henningsson, 25 år och lärarstudent på Mälardalens högskola. Jag 

gör min sjätte termin och mitt första självständiga arbete som omfattar 15 högskolepoäng.  

Studiens syfte är att fördjupa kunskaperna om hur några lärare arbetar med värdegrunden med 

alla människors lika värde och hur lärare arbetar för att skapa en likabehandling inför 

människors olika etniciteter och kulturer.  

I undersökningen är det tänkt att 4 lärare ska intervjuas, varav en av dem är du. Jag tror att du 

kan bidra med att ge mig fördjupade kunskaper inom ämnet genom att du berättar om ditt 

arbete med värdegrunden och människors lika värde. Jag är av stort intresse att få veta hur du 

som lärare upplever normkonflikten som kan förekomma mellan hemmet och skolan.  

Du som deltar i undersökningen kommer att intervjuas i ca 30- 40 min. Jag är medveten om er 

tidsbrist och jag kommer att anpassa mig efter ditt schema. Min förhoppning är att intervjun 

kan äga rum v.47 alternativt v.48. Min önskan är att studien ska väcka ett medvetande om 

olika arbetssätt angående värdegrunden och människors lika värde.  

Du som deltar i studien kommer att vara helt anonym, namn eller platser kommer inte att 

nämnas i studien. Studien följer de etiska forskningsreglerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Under processen kommer 

endast jag ha tillgång till informationen, när uppsatsen är färdig kommer materialet från 

intervjuerna att raderas. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Med vänliga hälsningar 

Madeleine Henningsson 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

1. Hur arbetar du för att göra värdegrunden synlig i undervisningen? 

 

• Är det inom något speciellt ämne som du medvetet arbetar med värdegrunden? 

 

 

2. Hur arbetar du för att främja förståelsen för andra människors lika 

värde? 

 

• Hur försöker du skapa lärandesituationer där syftet är att främja elevers förståelse 

för alla människors lika värde? 

 

• Hur arbetar du aktivt med jämställdheten mellan könen? 

 

• Hur arbetar du aktivt med att främja förståelsen för människors olika etniciteter och 
kulturer? 

 

3. Hur upplever du att eleverna reagerar på arbetet med värdegrunden? 

 

• Vilken betydelse tror du att värdegrundsarbetet har för eleverna? 

 

• Vad anser du är viktigt med att eleverna får en förståelse för människors lika värde?  

 

• Upplever du att eleverna förstår syftet med arbetet i den årskurs som du arbetar 

med? 

 

4. Upplever du någon eventuell normkonflikten mellan hem och skola? 

 

• Upplever du svårigheter mellan skolan och hemmets normer? 

 

• Hur upplyser du skolans värdegrund till elever som har andra regler och normer 

hemifrån? 

 

 

5. Hur ser du på din egen kompetens att undervisa om skolans värdegrund? 

 

• Har du under din högskoleutbildning eller annan fortutbildning fått utbildning om 

hur man som lärare kan främja förståelsen för andra människor? 

 

 


