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Syftet med denna studie är att synliggöra möjligheter och eventuella hinder med 

värdegrundsarbetet samt hur lärare anser att värdegrundsarbetet bör bedrivas i 

skolan. Syftet ska även ge en förståelse för hur man kan synliggöra elevernas 

kunskaper kring värdegrunden. För att uppnå syftet valdes intervju som metod. 

Intervjuerna skedde med sju grundskollärare på två olika skolor. Vi utformade 

en intervjuguide som stod till grund för intervjufrågorna. Resultatet visar att det 

finns både möjligheter och hinder med värdegrundsarbetet. Huvuddelen av lä-

rarna var eniga om att tid och material var två faktorer som påverkade värde-

grundsarbetet. Resultatet visar vidare att alla lärare var överens om att värde-

grundsarbetet är en viktig del av skolans uppdrag. 
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1 Inledning 

Det står att läsa i läroplanen (Skolverket, 2017) att en del av skolans värdegrundsarbete 
ska ske i samhällskunskapsundervisnigen, vilket har gett anledning att undersöka vär-
degrundsarbetet i samhällskunskapen och i den övriga undervisningen. Värdegrunds-
arbetets delar som samhällskunskapen inte täcker bör ske i övrig undervisning. Dock 
kan det hamna i bakgrunden då värdegrundsarbetet inte är ett självständigt ämne med 
särskilda kunskapskrav. Även ramfaktorer som tid, material, elevgrupp eller undervis-
ningslokaler kan ha en påverkan på arbetet med värdegrunden. Thornberg (2006) tyd-
liggör detta genom att lyfta problematiken lärare kan uppleva med ramfaktorer. Tiden 
för planering för värdegrundsarbete anses inte finnas då nästintill all tid läggs på pla-
neringen av ämnesundervisningen. Han menar även att det inte ges tid för diskuss-
ioner mellan kollegor kring värdegrundsarbetet. Detta kan bero på olika faktorer. 
Några kan vara att på rasterna bör lärarna inte diskutera om arbete eller att lärarna 
sitter och planerar undervisningen på rasterna då planeringstiden inte är tillräcklig.  

I läroplanens del ett, skolans värdegrund och uppdrag står det att läsa att skolan har 
till uppgift att förmedla kunskap i att jämlikhet råder mellan kvinnor och män, att alla 
har ett lika värde och människolivets okränkbarhet (Skolverket, 2017). Lärare ska ar-
beta aktivt med dessa frågor som rör samspelet mellan individer för att eleverna ska 
kunna verka som demokratiska medborgare. Ovan är några delar i skolans uppdrag för 
att förmedla värdegrunden till eleverna. Vidare står det att läsa i Läroplanen under 
samhällskunskapsämnet i det centrala innehållet för årkurs 1–3 är att eleverna ska ha 
förståelse för vad som är rätt och vad som är fel, samspelet mellan individer, olika 
könsroller och jämställdhet. De ska även lära sig att förstå normer och regler som gäller 
i deras närhet (Skolverket 2017). 

Det finns olika sätt att se på värdegrundsarbetet i skolan. Strandbrink (2017) menar 
att skolans värdegrund är katastrofal på ett sådant sätt att den är orealistisk och oge-
nomtänkt. Han diskuterar vidare att värdegrunden tränger sig in i skolan och fram-
ställs som viktig men egentligen är den ohållbar. Detta då staten har en strukturerad 
grundtanke om att alla skolor ska fostra goda medborgare för att förändra världen till 
det bättre. Däremot menar Strandbrink (2017) att det inte är ett hållbart koncept. Ek-
holm (2017) däremot hävdar att värdegrunden lär eleverna att bli kompetenta med-
borgare av samhället att de lär sig att hantera motsättningar och på ett fredligt vis lösa 
konflikter både individuellt och tillsammans med andra. Han skriver även att skolan 
utvecklar eleverna till att ha en förståelse för andra medmänniskor och lär eleverna att 
acceptera andra människors olikheter. Ekholm (2017) skriver att arbetet med värde-
grundsarbetet är viktigt för att eleverna ska kunna leva som goda demokratiska med-
borgare i samhället. Eleverna får utveckla en förståelse för bland annat hur man ska 
vara som medmänniska, vad som är rätt och fel och att alla människor är olika men 
även unika.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Värdegrundsarbete ingår som en del av ämnet samhällskunskap, dock återstår frågan 
på vilket sätt del 1 i läroplanen ”Skolans värdegrund och uppdrag” (Skolverket, 2017) 
genomsyrar den övriga verksamheten i skolan. 
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Syftet med denna studie är att synliggöra möjligheter och eventuella hinder med vär-
degrundsarbetet samt hur lärare anser att värdegrundsarbetet bör bedrivas i skolan. 
Syftet ska även ge en fördjupad förståelse till hur man kan synliggöra elevers kun-
skaper kring värdegrunden. Följande forskningsfrågor används för att nå syftet:  

1. Vad ser lärare för möjligheter till och hinder mot värdegrundsarbetet i verksam-

heten inom F-3? 

2. På vilket sätt anser lärare att värdegrundsarbetet bör bedrivas i praktiken, såväl 

inom ämnet samhällskunskap som i den övriga undervisningen i F-3?  

3. Hur synliggörs elevers kunskaper om värdegrunden i praktiken enligt några lä-

rare i F-3? 

1.2 Disposition  

I bakgrundskapitlet ges definitioner av relevanta begrepp för studien. Kapitlet redovi-
sar även de databaser som använts i sökandet för att hitta relevant litteratur. Därefter 
presenteras styrdokument, avhandlingar och artiklar med relevans för studien i delen 
forskningslitteratur. I kapitlet teoretiskt perspektiv presenteras den valda teorin som 
sedan används för att tolka vår empiri i resultatkapitlet.                       

Metodkapitlet förklarar hur data har insamlats, och hur den bearbetats samt genom-
förandet där de forskningsetiska principerna har följts utifrån Vetenskapsrådet (2002) 
vid insamling av data. Kapitlet som presenterar resultatet behandlar den empiri som 
insamlats, och dess olika kategorier den genererat, vilket sedan har tolkats och i stöd 
av det teoretiska perspektivet lett fram till att forskningsfrågorna besvaras.  I det sista 
kapitlet presenteras diskussionskapitlet, vilket inleds med en resultatdiskussion där 
resultatet tillsammans med bakgrundslitteraturen och egna tankar sammankopplas 
och leder till en slutsats. Studiens pålitlighet och trovärdighet granskas under metod-
diskussionen och avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning kring ämnet.  

2 Bakgrund 

2.1 Litteratursökning 

Litteraturen som har använts till denna studie kommer från databaserna DiVA, Libris 
och Primo, men vi har även sökt i avhandlingar, vetenskapliga artiklar och i tidskrifter. 
Litteraturen blev vald så att innehållet kunde stödja och hjälpa studiens syfte. Stödor-
den som användas som hjälp för att hitta relevant litteratur var mestadels på svenska 
då vi valt att undersöka svenska skolor. Sökorden var följande: värdegrund, värde-
grundsarbete, skola, grundlärare, samhällskunskap och undervisning. 

2.2 Definitioner  

Här tas definitioner av olika begrepp upp, som är återkommande genom hela studien.  
Begreppen är styrdokument, värdegrunden och ramfaktorer. 

Styrdokument är olika texter som blivit nedskriva i olika dokument som berättar hur 
verksamheten bör gå till och styras upp. Dessa dokument kan komma från exempel 
staten via skolverket, kommunen eller från personalen på en skola. Styrdokument som 
finns är skollagen, läroplanen, kursplaner, kommunal skolplan, lokal arbetsplan och 
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betygskriterierna men i denna studie kommer vi att fokusera på skollagen och läropla-
nen.  

Värdegrunden definieras enligt Nationalencyklopedin som ”Värdegrund, de grundläg-
gande värderingar som formar en individs normer och handlingar.” (Nationalencyklo-
pedin, 2018). Den kan även definieras som en samlad text om bland annat allas lika 
värde, rättigheter och skyldigheter och att alla elever har rätt till likvärdig utbildning. 
Värdegrunden har en stor del i läroplanen. Hela del ett består av värdegrunden och 
skolans uppdrag. I läroplanen (Skolverket, 2017) står det att skolans uppdrag är att 
gynna lärandet för eleverna där de stimuleras att ta till sig och utveckla kunskaper och 
de grundläggande värdena. Värdegrunden delas in under rubrikerna, rättigheter och 
skyldigheter, likvärdig utbildning, saklighet och allsidighet, förståelse och med-
mänsklighet och de grundläggande värdena (Skolverket, 2017). 

Ramfaktorer kan definieras som olika faktorer som har en stor påverkan på hur under-
visningen kan formas. Det kan vara faktorer som läraren måste ta hänsyn till men inte 
kan påverka som till exempel undervisningstiden, elevgruppens sammansättning och 
ekonomi.   

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att det finns vissa hinder i värdegrundsarbetet. Ett av hindren 
är enligt Bengtsson (2008) betygssättningen och kunskapskraven. Då värdegrunden 
inte är ett enskilt ämne ökar risken att värdegrundsarbetet hamnar i bakgrunden. 
Zackari och Modigh (2002) är överens med Bengtsson och de framhåller att då värde-
grunden inte är ett enskilt undervisningsämne finns det risk att värdegrunden erhåller 
en låg status. De diskuterar vidare om att värdegrunden borde integreras med kun-
skapskraven för att skolan ska nå målen med värdegrundsarbetet. Nilsson (2016) hål-
ler med Zackari och Modigh och skriver att för att gynna värdegrundsarbetet bör staten 
via skolverket utforma kunskapsmål för värdegrunden. Värdegrunden sträcker sig in i 
ämnet samhällskunskap men till en väldigt liten omfattning vilket kan bidra till att den 
inte prioriteras. Zackari och Modigh (2002) diskuterar vidare att under nittiotalets 
ekonomiska åtstramning fick kunskapskraven större utrymme medan värdegrunden 
prioriterades bort även fast kraven på att skolan ska förmedla värdegrunden ökat. 
Detta för att de ekonomiska resurserna inte fanns till ämnen utan särskilda kunskaps-
krav. Nilsson (2016) diskuterar även om att skolans ekonomi påverkar värdegrunds-
arbetet. Dock skriver hen att de ekonomiska resurserna ser olika ut på varje skola. 

Colnerud (2004) påvisar risken att värdegrunden blir ett urholkat begrepp, vilket kan 
innebära att man som lärare upprepar ordet värdegrund för eleverna om och om igen 
men utan att förklara innebörden av ordet.  

”Värdegrunden riskerar att bli ett urholkat begrepp, om det utan distinktioner samlar alla sociala, 
religiösa och moraliska frågor som skolan har, eller anses ha, problem med. Man kan bland annat 
luras tro att olika värdepedagogiska insatser kan ersätta varandra, som om exempelvis ett projekt 
mot mobbning automatiskt skulle utveckla demokratiska värden” (Colnerud, 2004, s. 85).  

Colnerud (2004) diskuterar vidare att som lärare kan det ske att man präglar under-
visningen med sina egna normer och värden, vilket i sin tur kan påverka eleverna till 
att inte utveckla egna normer och värden. Nilsson (2016) håller med och skriver att 
lärare möjligtvis inte är medvetna om att de förmedlar och påverkar elevernas värden 
och normer. Detta sker både i klassrummet och utanför klassrummet. Därför är det 
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viktigt att som lärare betona samma värden och normer oavsett var i skolan man be-
finner sig. Kronlid (2017) menar att innehållet i värdegrunden är viktig men den har 
vissa svagheter. Här anser Kronlid (2017) att eleverna inte får någon möjlighet att ut-
forska och pröva sina egna värderingar, att värdegrundsarbetet riskerar att bli en mo-
ralisk monteringsfabrik. Därför är det viktigt att låta eleverna föra diskussioner mellan 
varandra för att få utforska sina egna värderingar samt att få ta del av andras värde-
ringar (Bengtsson, 2008).  

Persson (2014) lyfter en pågående diskussion mellan forskare som visar att ramar be-
gränsar lärarens undervisning men även styr den. Som nämnts tidigare är tiden en av 
ramfaktorerna som begränsar lärares handlingar i undervisningen. Lärare anser att 
utöver tiden som finns till för att planera ämnesundervisningen räcker inte till för att 
planera värdegrunden eller att föra en diskussion med kollegor kring den. Persson 
(2014) tar upp att huvudmäns tolkning av värdegrunden kan påverka undervisningen. 
Till exempel kan en rektor tolka värdegrunden på ett visst sätt och sedan förmedla sina 
egna tolkningar till resterande på skolan och förespråka att alla ska ha samma uppfatt-
ning av värdegrunden.  

Zackari och Modigh (2002) skriver att skolor har generellt och under en längre tid haft 
problem att avsätta tid till samtal kring värdegrundsfrågor. Därtill ställer arbetslivet 
höga krav på skolan att eleverna ska ha bred kompetens som bland annat samarbets-
förmåga, självförtroende och social kompetens. Därför blir behovet att föra samtal 
kring värdegrunden större. Zackari och Modigh (2002) skriver att föra dessa samtal 
kring värdegrunden blir svårare när resurserna blir mindre. Då resurserna blir mindre 
blir kravet på självständigt lärande hos eleverna högre, vilket leder till att samtal kring 
värdegrunden minskar. För att öka diskussionerna om värdegrundsarbetet skriver 
Nilsson (2016) att hela skolan måste arbeta tillsammans för att bidra till elevernas ut-
veckling. Det räcker inte att några enstaka lärare arbetar med värdegrunden utan all 
skolpersonal bör bidra. Zackari och Modigh (2002) skriver även att de är viktigt att 
hela skolan arbetar tillsammans mot samma mål. Däremot anser de att lärarna lämnas 
ofta ensamma och får inte de stöd de behöver för att bedriva värdegrundsfrågorna. 
Även hemmet bör samspela med skolan, vilket Zackari och Modigh (2002) menar på 
när de skriver att vårdnadshavare har huvudansvaret i fostran av eleverna men att sko-
lan ska komplettera de arbetet som sker i hemmet.  

Zackari och Modigh (2002) skriver att det skolan måste göra är att se varje människa 
som en enskild individ. Skolorna måste arbeta aktivt med medmänsklighet, demokrati 
och alla människors lika värde. Värdegrunden är så pass viktig att den måste forma 
hela skolan för att bidra till medmänskligt samhälle. Zackari och Modigh (2002) tar 
upp ett viktigt citat som en överlevare från Nazityskland delar med sin lärare. 

” Dear teacher:  

I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness: Gas chambers 
built by learned engineers. Children poisoned by educated physicians. Infants killed by trained 
nurses. Women and babies shot and burned by high school and college graduates. So I am suspi-
cious of education. My request is: Help your students become human. Your efforts must never 
produce learned monsters, skilled psychopaths, educated Eichmanns. Reading, writing, arithme-
tic are important only if they serve to make our children more human”. (Zackari och Modigh, 
2002, s. 6). 

Detta citat är en påminnelse om vikten av att arbeta med värdegrunden så att man kan 
leva gemensamt i samhället, sträva mot samma mål och behandla alla lika oavsett re-
ligion, kön, etnicitet m.m. med respekt.  
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2.4 Styrdokument 

I läroplanen (2017) går det att läsa om vad skolan och läraren har för uppgift och där 
vikten av värdegrunden tydliggörs. Det finns tydliga mål om normer och värden som 
en elev ska kunna anamma för att verka i dagens samhälle (vilket bygger på dess grund-
läggande värderingar). I skollagen 4 § står det att skolan har till uppgift att lära ut de 
värderingar det svenska samhället bygger sin demokrati på (SFS 2010:800). 

Det finns riktlinjer för lärarens uppgift i värdegrundsarbetet, i läroplanen står det att 
tillsammans med annan personal på skolan ska det arbetas förebyggande mot hand-
lingar som strider mot värdegrunden. Läraren ges även en uppgift att tydliggöra de 
normer och värden skolan arbetar efter för hemmen, vilket ska ligga till en grund för 
fostran av eleverna (Skolverket, 2017). Då det svenska samhället nått en större inter-
nationalisering, ställs det krav på skolan för att skapa en förståelse för den kulturella 
mångfalden och dess värden som verkar i dagens samhälle. Skolan ska ge en förmåga 
hos eleverna att kunna sätta sig in i vad andra har för värderingar och villkor (Skolver-
ket, 2017). I skollagen och läroplanen står det vilka värden skolan ska grunda sig på 
och tar upp att alla som verkar inom skolan ska upprätthålla de grundläggande värdena 
och distansera sig mot det som går emot dessa värden (Skolverket, 2017).  

3 Teoretiskt perspektiv  

3.1 Ramfaktorteorin  

Denna studie genomsyras av ramfaktorteorin och denna teori handlar om de faktorer 
som påverkar undervisningen. Denna teori valdes för att den speglar olika ramfaktorer 
som påverkar lärarens möjlighet att lära ut värdegrunden. Ramfaktorteorin utveckla-
des år 1967. Men det var först några år senare som teorin om ramfaktorer kom in och 
påverkade skolor i allmänhet. Detta skedde när Lundgren och Bengtsson utvecklade 
ramfaktorteorin vidare i sin licentiatavhandling (Lundgren, 1999). Lindblad, Linde och 
Naeslund (1999) skriver att efter Lundgren och Bengtssons vidare utveckling av ram-
faktorteorin började ett antal fler arbeten publiceras utifrån ramfaktorteorin. De vi-
sade på att undervisningen styrs och blir begränsad av ramfaktorer.  

Denna studie grundar sig på vad Lindblad, Linde och Naeslund (1999) kallar den enkla 
ramfaktorsteorin och den utformades i anknytning med implementering av reformer 
inom den svenska skolan. En av dessa reformer var att skolan blev kommunaliserad 
istället för statlig. Den enkla ramfaktorteorin skilde sig från de idealiska synsätten på 
hur undervisningen skulle genomföras. De idealiska synsätten innebar att lärare inte 
hade en medvetenhet kring ramfaktorer utan trodde att den enda faktorn som påver-
kade undervisningen var läraren själv. Dessa synsätt om att läraren var den enda som 
hade en påverkan på undervisningen bröts när ramfaktorer tydligt visade skolans bris-
ter som organisation och dess betydelse för undervisningen. 

Den enkla ramfaktorteorin är indelad i tre steg. Det första steget är ramar, några olika 
ramar kan vara tid, antalet elever, elevgruppen, material, undervisningslokaler och 
styrdokument som läroplan eller skollagen och så vidare (Lindblad, Linde och Naes-
lund 1999). Dessa kan ses som möjligheter eller hinder beroende på lärarens synsätt 
och tillvägagångssätt. Det andra steget är processen vilket kan innebär lärarens arbets-
sätt för att förmedla värdegrunden till eleverna. Här kan material eller lärares begräns-
ningar påverka värdegrundsarbetet. Det sista steget är resultatet vilket uppstår som 
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slutprodukt från processen. I det här steget sker en utvärdering av läraren kring hur 
mycket kunskap eleverna har tagit till sig från undervisningen. Faktorer som kan på-
verkar resultatet är lärarens begränsningar, om läraren är nyexaminerad eller vikarie 
som inte har utvecklat en medvetenhet om hur man kan synliggöra elevernas kunskap 
(Lindblad, Linde och Naeslund 1999).  Relationen mellan ramar, process och resultat 
beskriver Persson (2014) som hur verksamhetens resultat bör mätas till frågan om var-
för resultaten med verksamheten uppnås.  

Lundgrens (1999) definition av begreppet faktorer är att de påverkar undervisnings-
processen och de som undervisar. När det kommer till ramar varnar Broady (1999) för 
ett ”vardagstänk”. Detta vardagstänk innebär att man som lärare betraktar ramar som 
ogenomträngliga och hindrar lärare från handlingsfrihet. Det ramteoretiska tänkandet 
ska då påvisa och klargöra lärarnas och skolans möjligheter i olika sammanhang. I 
detta specifika tänkande uppstår frågor, om ramfaktorers påverkan på undervis-
ningen, existensen av ramar och varför ramar tillkommer. Det är läraren som är sin 
egen begränsning i bedömningen av hur undervisningen bör formas. För att hantera 
begränsningar bör man undersöka hur ramar påverkar lärares sociala handlingar, 
därav det ramteoretiska tänkandet. Lärares fokus kan bland annat hamna på menings-
full inlärning och de sociala relationerna i klassrummet genom att ha det ramfaktorte-
oretiska tänkandet (Lindblad & Sahlström 1999). Begränsningarna som finns i den 
ömsesidiga påverkan kan med detta perspektiv ses som en begränsning för den me-
ningsfulla inlärningen. Westlund (2004) diskuterar vidare att ramar inte uppstår av 
en slump utan att de uppstår av individers förmåga att resonera kring påverkande fak-
torer såsom tid, elevgrupp och målet med undervisningen. 

4 Metod 

4.1 Metodval 

I denna studie har semistrukturerade intervjuer valts som metod för att få en fördjupad 
kunskap i hur olika lärare arbetar med värdegrunden. Att använda sig av semistruktu-
rerad intervju bidrar till öppna frågor vilket ger forskaren en möjlighet att ställa ytter-
ligare frågor med anknytning till ursprungsfrågan för att samla in mer data kopplat till 
studiens syfte (Bryman, 2015).  

Då denna studie behandlar lärares arbetssätt att förmedla värdegrunden till eleverna 
upplevde vi att semistrukturerade intervjuer var det bästa alternativet. Detta då det 
fanns en önskan om en inblick i hur lärare tänker kring sitt arbetssätt, om de ser några 
möjligheter eller hinder och hur de förstår att eleverna tagit till sig värdegrundsarbetet. 
Hade enkät eller observation valts som metod hade inblicken i hur lärare tänker kring 
värdegrundsarbetet blivit svårare att tolka. Observation valdes bort för att det hade 
blivit svårt att pricka in dagar då läraren har värdegrundsarbete i klassrummet. Detta 
hade kunnat medföra att den insamlade datamängden blivit smalare. Enkäter valdes 
bort för att de inte skapar någon kontakt mellan forskare och informant men även för 
att som forskare kan man inte ställa några följdfrågor vilket kan bidra till att svaren på 
enkäterna blir bristfälliga (Bryman, 2015).  

Intervjufrågorna (Bilaga 1) har utformats utifrån forskningsfrågorna. Dalen (2015) 
menar att meningen med att göra intervjuer är att de ska ge en förståelse för vad indi-



 7 

vider anser och upplever om olika ämnen, vilket i vår intervju gäller värdegrundsar-
betet. Däremot skriver Tjora (2012) att det är svårt att veta i förhand vilken informat-
ion som kommer vara relevant för studiens syfte.  

4.2 Genomförande 

4.2.1 Urval 

Urvalet av lärare grundade sig på relevans för vår kommande yrkesroll. Att intervjua 
lärare i årskurserna F-3 var därför av intresse för framtida kunskaper. Det var även ett 
bekvämlighetsurval då tiden var en begränsande faktor till att hinna samla in data för 
studien. Informanterna önskades vara från varje årskurs på två olika skolor för att få 
en bredare kunskap och förståelse för lärarnas arbetssätt i olika årskurser.  

Vi skrev ett missivbrev om syftet med studien och vad den insamlade datan skulle an-
vändas till. Sedan mailade vi våra handledare och frågade om mailadresser till respek-
tive klasslärare. Efter att mailadresserna samlats in mailade vi ut missivbrevet till re-
spektive lärare och inväntade svar. Därefter fick lärarna ge exempel på tider som pas-
sade dem att utföra intervjuerna på.  

4.2.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes på två olika skolor. Intervjuerna utfördes utifrån respon-
denternas förutsättningar, alltså när läraren upplevde att tiden fanns till att utföra in-
tervjun. Intervjuer ägde rum efter att eleverna gått hem eller till fritids, under schema-
lagd planeringstid och under undervisningstid. Intervjuerna ägde rum i klassrum och 
i konferensrum. Intervjuerna spelades in med tillåtelse av informanterna och tiden för 
intervjuerna tog mellan 10 och 20 minuter. Efter att alla intervjuer var färdiga tran-
skriberades materialet.  

4.2.3 Databearbetning 

I syfte att effektivisera valde vi att transkribera var för sig. Den inspelade datan lyssna-
des på och överfördes till skrivna ord i Word dokument. Efter att alla intervjuer var 
transkriberade valde vi att lägga alla svar på samma fråga under varandra. På så sätt 
erhålls det en överblick på eventuella samband och skillnader i utsagorna. Detta bidrog 
till kategorierna av resultatet. Sedan skrevs intervjuerna ut för att kunna färgkoda ut-
sagorna. Färgkodningen skedde efter den enkla ramfaktorteorins tre delar (ramar, pro-
cesser och resultat) som är kategorierna i resultatkapitlet för vår tolkning av empirin.  

4.3 Etiska överväganden 

I denna studie har vi valt att utgå från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 
principer. Dessa fyra principer är informationskravet som innebär att informanterna 
har fått information av oss forskare kring vad intervjuerna kommer att användas till. 
Vidare kommer samtyckeskravet som innebär att vi som utför intervjuerna ska ha sam-
tyckte från informanterna i detta fall av lärarna vi ska intervjua. Vetenskapsrådet 
(2002) skriver att samtyckeskravet innebär även att informanterna får information om 
att intervjuerna är helt frivilliga, att de har rätten att när som helst under intervjun 
avbryta den och att inga negativa följder sker. Sedan kommer konfidentialitetskravet 
som innebär är att informatörernas identitet är hemlig och inte kommer redovisas i 
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uppsatsen. Det är endast vi som forskare som kommer att veta deras identitet och ut-
omstående kommer inte ha tillgång till informationen. Den sista principen, nyttjande-
kravet, innebär att informationen som samlas in endast kommer att användas till just 
denna uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). 

5 Resultat 

5.1 Empiri 

Resultatet av den insamlade datan har sorterats i olika kategorier med utgångspunkt i 
det valda teoretiska perspektivet. I de olika kategorierna visar vi vad informanterna 
sagt under intervjuerna. De olika kategorierna är ”möjligheter och hinder i värde-
grundsarbetet”, ”värdegrundsarbetet i praktiken” och ”bedömning av värdegrundsar-
betet”.  

5.1.1 Möjligheter och hinder i värdegrundsarbetet 

Att få eleverna medvetna om vad värdegrundsarbetet är och vikten av att klargöra dess 
betydelse för eleverna är återkommande svar som ges av huvuddelen av informanterna 
under intervjuerna. Behovet av ett värdegrundsarbete i elevgrupperna tas upp med 
förklaringen att värdegrundsarbetet är ständigt pågående för att elevgruppen ska bli 
harmonisk och väl fungerande. Då eleverna lätt glömmer bort det som sagts tidigare 
måste lärarna påminna eleverna dagligen. Uttryck av en informant: 

”barn lever i nuet och de glömmer lätt bort” (L6, intervjutillfälle 5, 18/4–2018)   

Hälften av informanterna har satt upp skyltar i varje klassrum om hur eleverna ska 
vara mot varandra och mot andra människor som finns på skolan. Det finns även en 
gemensam plan säger hälften av informanterna. Denna gemensamma plan kretsar 
kring värdegrundsarbetet. Dock vet dessa lärare inte riktigt vad den innebär. En av 
informanterna uttrycker sig:  

”Ja, det finns men fråga mig inte vad den är” (L4, intervjutillfälle 3, 17/4–2018). 

Några av informanterna berättar att den gemensamma planen av värdegrundsarbetet 
gick skolan igenom vid ett eller två tillfällen. Sedan skulle allt arbete med värdegrun-
den ske självgående i klassrummen. Eftersom det kommer till nya saker hela tiden 
finns det inte tid att prata om värdegrunden oftare. Planeringstiden som är satt för att 
lärarna ska hinna planera bland annat värdegrundsarbetet försvinner ofta, vilket kan 
bero på olika faktorer såsom möten eller att en annan lärare är sjuk. Rasterna blir då 
en samlingsplats för lärarna att diskutera bland annat värdegrundsarbetet även om det 
rekommenderas att de inte ska diskutera jobb under den tiden.  

”Asså man har ju sagt flera gånger att på rasterna ska vi inte diskutera jobb överhuvudtaget. Men 
nu när planeringstiden försvinner hela tiden så gör vi ju det ändå.” (L4, intervjutillfälle 3, 17/4–
2018).  

Huvuddelen av informanterna tar upp att de inte ser värdegrundsarbetet som ett hin-
der i sig utan de menar att hinder skapas utifrån omgivningen. Det finns många möj-
ligheter till att arbeta med värdegrunden, vilket informanterna förklarar med att ett 
ämnesövergripande arbete kan användas för att möjliggöra och förhindra att tidsa-
spekten blir ett hinder för övrig undervisning. Informanterna tar också upp vikten av 
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arbetet med värdegrunden, att det måste få ta mycket tid då det gynnar eleven i det 
långa loppet.  

”Det här måste få ta tid, och man måste också känna som lärare, det gör inget att jag lägger mycket 
tid på det här för det gynnar oss i slutändan” (L7, intervjutillfälle 6, 23/4–2018)  

Eventuella hinder för värdegrundsarbete skulle kunna vara att det inte tydliggörs för 
eleverna, om varför de arbetar med det. Informanterna menade även att lärare inte 
värderar värdegrundsarbetet lika högt som andra delar i skolan då de känner sig pres-
sade för att det är mycket som ska göras.  

”för det tror jag, att man oftast är väldigt dålig på att berätta för eleverna att nu jobbar vi med det 
här och varför man gör det” (L5, intervjutillfälle 4, 18/4–2018)  

Några andra hinder som kan uppstå är att eleverna med föräldrar som har utländsk 
bakgrund har andra grundläggande värden än de värden vi har i Sverige. Detta blir då 
en kulturkrock som måste lösas påpekar informanterna. 

”Om mitt barn blir slagen då har hen rätt att slå tillbaka” (L2, intervjutillfälle 1, 10/4–2018).  

Språket kan även vara ett hinder. Detta då en av skolorna är mångkulturell med elever 
som har ett annat modersmål. Detta kan bidra till att eleverna inte förstår innebörden 
av ord eller begrepp. Flera elever pratar oftast inte svenska hemma eller tittar på 
svenska tv-kanaler, vilket kan vara en bidragande faktor till att de inte förstår ord eller 
begrepp.  

Att inte ha en pedagogisk utbildning kan bidra till att läraren inte vet vad värdegrunden 
innebär eller hur man bör förmedla den till eleverna, påpekar en av informanterna. Då 
kan det även bli svårigheter att skaffa sig en medvetenhet om hur man mäter att ele-
verna tagit till sig kunskapen. På en av skolorna måste lärarna själva skaffa fram 
material till att arbeta med värdegrunden. Detta kräver då tid av lärarna, tid som lä-
rarna egentligen inte känner att de har.  

” Hinder är väl mer att man inte har material eller utbildning, att det bör finnas ett färdigt material 
som det finns i matematik och i svenska” (L3, intervjutillfälle 2, 12/4–2018).  

Ett färdigt material kostar oftast pengar, vilket en skolorna inte har så mycket av, be-
rättar en informant. Detta är en bidragande faktor till att man lägger fokus på att köpa 
in material till ämnesundervisningen då dessa har särskilda kunskapskrav.  

5.1.2 Värdegrundsarbete i praktiken 

Huvuddelen av informanterna tar upp att det finns en gemensam grundplan för vär-
degrundsarbetet på skolorna. Däremot kan värdegrundsarbetet skilja sig mellan klas-
serna. Men alla lärare strävar mot samma mål, vilket är att barnen inte ska hamna i 
problematiska situationer framöver. Upprepning är ett värdefullt verktyg som används 
i några av klassrummen. Sker det en konflikt på rasterna upprepas den del i värde-
grunden som berör konflikten till eleverna. Detta sker direkt vid konflikt men även i 
helklass efter rasterna.  

”Bara liksom att ge konkreta vardags grejer för att de ska förstå” (L2, intervjutillfälle 1. 10/4–
2018). 

Hälften av informanterna arbetar med ett värdegrundsarbete som heter TRAAM vilket 
är ett fortgående arbete på skolan. De olika bokstäverna i ordet står för trygghet, re-
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spekt, ansvar, arbetsro och miljö vilket skolan står bakom i sitt värdegrundsarbete. Ar-
betet med TRAAM sker främst vid uppstart av terminen, då hela skolan arbetar ge-
mensamt med det. Arbetet delas upp då hela skolan gör en aktivitet tillsammans. An-
nars delas det in så att lågstadiet arbetar för sig och med ett enskilt arbete i klassrum-
men.  

Hälften av informanterna arbetar med värdegrunden genom att använda sig av läro-
medlet ”Stopp min kropp” och ”Livsviktigt”. Vid arbetet med de olika läromedlen läggs 
tid till att diskutera situationer som kan uppkomma för eleverna. Här ges eleverna en 
chans till delaktighet och att ha sin åsikt om hur arbetet ska läggas upp och på så sätt 
omvandla det till praktiskt arbete. Till arbetet med ”Livsviktigt” finns det en handled-
ning vilket ger en tydlighet i arbete med värdegrunden.  

Huvuddelen av informanterna använde sig av konkret material för att förmedla värde-
grunden till eleverna. Det kan vara att det uppstod en konflikt mellan två elever där 
konflikten handlar om att pojkar inte kan ha kjolar. Då tas det upp i hela klassen för 
att sedan visa med Ipad bilder på män från Skottland där kjol är ett plagg som de flesta 
män kan använda.  

En av informanterna använder filmer från UR. Materialet heter ”Vara vänner” där det 
uppstår hemska situationer med elever som bland annat utfrysning, mobbning och tra-
kasserier. Filmerna slutar tragiskt och då startas det en diskussion med olika funde-
ringsfrågor som hjälp. För att övningen ska bli mer konkret används även frågor där 
eleverna får ställa sig i olika hörn av klassrummet och ta ställning till de olika svaren 
som läraren ger på frågorna. En fråga kan vara: Har du någon gång blivit utfryst? Då 
ställer sig alla som blivit utfrysta i ett hörn. Därefter blir nästa fråga: Har du någon 
gång fryst ut någon? De elever som fryst ut någon ställer sig i ett annat hörn. Efter den 
övningen sätts den på igen men denna gång har filmen ett trevligare slut. Filmerna 
tittas alltid igenom innan för att se att historien är anpassad till elevernas ålder.  

”När de kollar på tjejen som blivit utfryst så tycker de faktiskt synd om henne. Men när de själva 
gör det så förstår de inte att den de fryser ut känner på samma sätt. Har man då bara sagt att det 
är så som flickan på filmen känner som de i klassen känner när de blir utfrysta. Då blir det bara 
jaha” (L3, intervjutillfälle 2, 12/4–2018). 

Informanten berättar vidare att när konkret material används får eleverna en bild av 
hur den utsatta eleven känner sig. Detta gör att de elever som utför utfrysningen blir 
medvetna om att de gör fel. Det fungerar inte alltid med att upprepa värdegrunden, 
ibland behövs det ett konkret exempel för att nå dem. Ett annat material som framta-
gits på en av skolorna är ett häfte med frågeställningar. Där arbetar man med en frå-
geställning varje vecka som blir till en diskussion i hela klassen. Det kan bland annat 
vara frågor om hur man bör förhålla sig till naturen, hur man bör bete sig mot andra 
människor och frågor kring demokrati.  

”Man ställer ju öppna frågor och sen så blir det en diskussion” (L4, intervjutillfälle 3, 17/4–2018). 

Två av informanterna säger att i samhällskunskapsämnet på lågstadiet jobbar de med 
elevråd och klassråd vilket beskrivs i det centrala innehållet.  

 ”Det är väl elevråd, klassråd och sådana saker som ingår i samhällskunskapsämnet på lågstadiet” 
(L6, intervjutillfälle 5, 18/4–2018) 
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5.1.3 Bedömning av värdegrundsarbetet 

Värdegrunden kan vara svår att mäta som kunskap menar huvuddelen av informan-
terna. Att ge eleverna ett prov med frågor kring värdegrunden tycks vara orealistiskt. 
Men ett sätt att mäta elevernas kunskap kan vara att man uppmärksammar klassrums-
klimatet och rasterna, om det sker färre konflikter på rasterna och om det är lugnare i 
klassrummet.  

”Men jag känner såhär att om jag inte prioriterar värdegrundsarbetet i mitt klassrum får jag inget 
bra arbetsklimat” (L3, intervjutillfälle 2, 12/4–2018).  

Om eleverna förstår värdegrunden blir det oftast en fin grupp att arbeta med och det 
är en grund för att kunna ta till sig kunskap. En informant uttrycker sig som nedan.  

”har man det här och barnen förstår, då får du en fin grupp att jobba med, och man kan inte börja 
träna på andra saker om du inte har det här först, det här måste få ta tid” (L7, intervjutillfälle 6, 
23/4–2018)  

Att arbeta aktivt med värdegrunden bidrar till en förändring i klassrummet och på ras-
terna påpekar en informant. Upprepning kan vara ett sätt att synliggöra elevers kun-
skap kring värdegrundsarbetet. Om en elev uppmärksammar en konflikt som involve-
rar andra elever och använder sig av den kunskap som insamlats för att försöka stoppa 
konflikten. Till exempel man får inte slåss eller man får inte säga elaka ord till 
varandra. Däremot bör man inte läsa upp värdegrunden för eleverna då den innehåller 
svåra ord som eleverna inte kommer att förstå. Om man kopplar den till enkla vardags-
situationer kan eleverna förstå värdegrunden lättare.  

” Vi ser att det satt sig, allt vi har jobbat med och att de hjälper varandra” (L1, intervjutillfälle 1, 
10/4–2018).  

På en av skolorna har några lärare utgått utifrån behovet i gruppen och därefter plane-
rat värdegrundsarbetet med det övriga arbetet påpekar några av informanterna. Under 
höstterminen arbetades det mer aktivt med värdegrunden för att skapa en trygg grupp. 
Även här märks det hur viktigt det är med ett aktivt arbete med värdegrunden, då det 
visar sig i gruppen när det inte arbetas aktivt med det. Eleverna glömmer lätt bort det 
som sägs, det är en färskvara.  

”under våren har vi släppt lite på det och det märks” (L5, intervjutillfälle 4, 18/4–18)   

Ett svar som var enhälligt på skolorna var att värdegrunden synliggörs hos eleverna 
när de talar om hur eleverna känner och säger till när det är något man inte vill. Även 
ord som uppkommer vid värdegrundsarbete speglar klimatet i klassrummet då elever 
kan säga att ”nu vill jag ha arbetsro”, ”stopp det där vill jag inte att du gör”.  Det är inte 
bara att elever i samma klass hjälper varandra, utan även äldre elever hjälper de yngre 
med att lösa konflikter. Då ser man att värdegrundsarbetet fungerar på skolan. På en 
av skolorna arbetades det med temat ”lika, olika och unika”. Det var ett temaarbete 
som hela skolan arbetade med inklusive idrott och musik. Efter att temaarbetet var slut 
märktes det på eleverna att de förstått att alla är olika men samtidigt unika.  

”Man ser inte ned på någon, man ser inte ned på hon som har en årskurs 1 mattebok i årskurs 3. 
Det är ingenting hon får höra, man accepterar att man är olika” (L4, intervjutillfälle 3, 17/4–
2018).  

Sammarbetsövningar är även bra för att synliggöra om eleverna tagit till sig demokrati 
säger en informant. Till exempel kan det vara att eleverna arbetar två och två och ska 
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rita vårens fåglar. De ska bestämma tillsammans vilka två fåglar de ska rita. Här syn-
liggörs det om det är en elev som bestämmer eller om det skapas en diskussion och de 
kommer fram till ett gemensamt beslut.  

Värdegrundsarbetet behöver ges mer tid för att det ska ge resultat, vilket alla infor-
manter påpekar. En av informanterna hoppades att det skulle komma ett värdegrunds-
arbete för lärarna som liknar arbetet med mattelyftet och läslyftet vilket båda är arbe-
ten för att utveckla kunskaperna hos eleverna. Det kan leda till ett aktivt värdegrunds-
arbete för skolan och resultatet av arbetet kan analyseras för att se om det inneburit en 
utveckling hos eleverna. 

”jag tror att det skulle vara bättre om alla gjorde samma sak, så får man se om det blir ett resultat” 
(L7, intervjutillfälle 6, 23/4–2018)  

5.2 Tolkning av empiri 

I detta kapitel kommer vi att tolka vår empiri utifrån den enkla ramfaktorteorin (ra-
mar, process och resultat).  

5.2.1 Ramar 

Lindblad, Linde och Naeslund (1999) skriver om att ramfaktorerna påverkar lärares 
undervisning oavsett om lärare är medvetna om det eller inte. I intervjuerna kom det 
fram att många av lärarna har en medvetenhet kring ramfaktorerna som kan påverka 
undervisningen. De ifrågasätter inte ramfaktorerna som påverkar utan de har en med-
vetenhet om att de finns och tar itu med dem när de påverkar undervisningen.  

Ramar behöver inte alltid vara ett hinder i undervisningen. Lindblad, Linde och Naes-
lund (1999) nämner att ramar kan vara en möjlighet att skapa en förståelse för vad i 
klassrummen som behöver förbättras. Det kan vara klassrumsklimatet, undervis-
ningen eller rasterna. Huvuddelen av informanterna vi intervjuade berättade att det 
inte finns några hinder med värdegrundsarbetet utan bara förbättringsmöjligheter. 
Det kan vara att som lärare måste man förbättra klassrumsklimatet för att få arbetsro. 
Detta i sin tur kan bidra till att rasterna blir bättre och det sker inte lika många kon-
flikter. Det finns dock lärare som ger upp när de känner att arbetet har för stor utma-
ning och inte tror att de klarar av det arbetet. Här är det lärarnas egna begränsningar 
som sätter stopp för värdegrundsarbetet.  

Materialet är även en ramfaktor som påverkar lärarnas arbete att förmedla värdegrun-
den. Hälften av informanterna har fått antingen utforma ett eget material eller så har 
de fått leta fram ett själva. De önskar att det fanns ett färdigt arbete med lärarhandled-
ning, vilket kostar pengar att köpa in. En av informanterna påpekade att detta bidrar 
till att skolan prioriterar bort material till värdegrundsarbetet och fokuserar på 
material till ämnesundervisningen som har särskilda kunskapskrav. Persson (2014) 
menar att det finns en växlande relation mellan undervisningen och resultatet, vilket 
bland annat påverkas av bristen på läromedel inom skolan. Detta påverkar sedan lära-
rens undervisning och till sist hur resultatet blir.  

Tiden har en stor påverkan på hur undervisningen kan formas. Tiden påverkar plane-
ringen som i sin tur påverkar undervisningen. Precis som Lindblad & Sahlström (1999) 
skriver är tiden en faktor som påverkar undervisningen och målet med undervis-
ningen. Har lärare ingen tid till att planera undervisningen får den ingen hög standard 
vilket spelar stor roll för att eleverna ska uppnå målet med undervisningen. Tiden är 
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en ramfaktor som alla lärare är mycket medvetna om eftersom den ofta påverkar hela 
skolan som organisation.  

5.2.2 Process 

I intervjuerna framkommer det att värdegrundsarbetet är ett ständigt arbete och vik-
ten av ett värdegrundsarbete påpekas tydligt av lärarna. I processen av arbetet med 
värdegrunden är lärarens arbetssätt en viktig del i att skapa ett gott värdegrundsarbete. 
Att läraren känner sin elevgrupp väl och planerar tiden är av vikt. Lindblad, Linde och 
Naeslund (1999) påpekar dock att storleken och elevgruppen i sig påverkar vad för re-
sultat en lärare kan åstadkomma. Arbetet läggs på läraren och att läraren har en god 
kompetens är viktigt för arbetet. Materialet som används i värdegrundsarbete menar 
de intervjuade lärarna att de själva har skapat och en av skolorna lägger en del i värde-
grundsarbetet hos fritidspedagogerna.  

Arbetet med värdegrunden i praktiken handlar om att lärare och elever tillsammans 
med material ska utveckla ett klimat i klassrummet och på skolan som gynnar de vär-
den som samhället vilar på. Att det inte finns några tydliga planer eller material för-
svårar arbetet. Att klasserna är för stora är även det en faktor vilket informanterna 
intygar. Läraren har en uppgift med utformning av värdegrundsarbetet. Att som lärare 
veta att värdegrundsarbetet leder någonstans är svårt, då det inte finns några tydliga 
mål att pricka av. Lindblad och Sahlström (1999) lyfter en process som har en stor del 
i hur resultatet blir. Denna process är indelad i tre delar: vilka förutsättningarna som 
finns hos elevgruppen, på vilken nivå arbetet har lagts och hur mycket tid som har lagts 
ned på ämnet.  

5.2.3 Resultat 

Att synliggöra elevernas kunskaper inom värdegrundsarbete är svårt. Detta håller alla 
informanter med om. Många av lärarna lyssnar på eleverna när de för en diskussion 
om till exempel hur man ska vara som kompis och hur man ska vara mot andra män-
niskor. Informanterna lyssnar efter om eleverna upprepar det som läraren gått igenom 
tidigare. Men sedan finns det några lärare som tycker att det är svårt att bedöma vär-
degrundsarbetet då det inte finns några kunskapskrav. En av lärarna konstaterade att 
hen har märkt markant positiv skillnad i klassrumsklimatet och på rasterna. Sedan 
finns det några som inte reflekterat över det för de är osäkra och vet inte hur de ska gå 
tillväga för att mäta elevernas kunskap. Att synliggöra elevers kunskap om värdegrun-
den är att som lärare ta reda på om eleverna uppnått ett resultat. Persson (2014) menar 
att ramfaktorerna så som lärares erfarenhet kring att utföra diskussioner och bedöm-
ning av elevers kunskap, har inflytande över elevernas prestationer i skolan samt deras 
uppnådda resultat. 

 

Det kan vara lärarens egen begränsning som blir till en ramfaktor. Läraren har utveck-
lat en medvetenhet om hur elevernas kunskap kan synliggöras. Broady (1999) tar upp 
att det framstår vara friare former för undervisningen och att den upplevdes vara 
mindre centralstyrd, vilket informanterna inte håller med om. Nu verkar det vara lä-
rarens erfarenhet och tiden som spelar stor roll i att synliggöra elevernas kunskap. För 
att eleverna ska utveckla kunskaper kring värdegrundsarbetet måste tiden att hinna 
lära eleverna värdegrunden finnas. Sedan måste man som lärare vara inläst och själv 
ha kunskaper om hur man som lärare kan arbeta med värdegrunden. Lindblad, Linde 
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och Naeslund (1999) skriver att om man som lärare inte har den kompetens som krävs 
för att kunna lära eleverna värdegrunden skapas en mindre hållbar undervisning. Sak-
nas förmågan att synliggöra elevernas kunskaper kan man som lärare inte förverkliga 
de avsikter man har.  

6 Diskussion   

6.1 Resultatdiskussion  

Utifrån den insamlade datan har vi uppmärksammat att många har en enhetlig syn på 
värdegrundsarbetet. De intervjuade lärarna tycker att värdegrundsarbetet är viktigt i 
skolan. Däremot skiljer sig arbetssätten med att förmedla värdegrunden till eleverna. 
Bästa sättet att synliggöra elevernas kunskap enligt lärarna är att föra diskussioner 
inom olika delar i värdegrunden. Utöver diskussioner kan lärare läsa av om klassrums-
klimatet och rasterna blivit bättre.  

Under intervjuerna har det uppmärksammats att ramfaktorer är en del i organisat-
ionen. Detta visar Persson (2014) genom att lyfta ramfaktorer som påverkar lärare och 
undervisningen. Oavsett om man som lärare är medveten om ramarna eller inte har 
det en påverkan på undervisningen, vilket både kan vara positivt och negativt. Positivt 
kan vara att tidigare värdegrundsarbete bidragit till att klassrumsklimatet blivit bättre 
vilket i sin tur ger mer tid till undervisningen i stället för att lösa konflikter i och utanför 
klassrummet. Negativt kan det innebära att läraren begränsar sig själv, att tiden inte 
räcker till eller materialet inte finns. Utifrån den insamlade datan uppfattar vi att in-
formanterna tycker att tiden har den största påverkan på deras arbete med värdegrun-
den. Den angivna planeringstiden försvinner ofta och för att skapa sig tid till planering 
måste de prioritera bort andra tidskrävande moment. Det kan innebära att raster äg-
nas åt att planerna undervisningarna kring värdegrunden i stället för att tänka på sig 
själv och vila upp sig, menade hälften av informanterna. Kronlid (2017) menar att vär-
degrundsarbetet är viktigt men att det kan uppstå brister som att eleverna inte ges 
möjlighet att utöva sina egna värderingar. 

Den insamlade datan har visat att det uppmärksammats att arbetsmaterialet även är 
en påverkande faktor för undervisningen. Det synliggörs att det inte finns något färdigt 
läromedel att hämta då de flesta lärare har skapat eget material. Zackari och Modigh 
(2002) diskuterar att lärare behöver stöd för att bedriva värdegrundsfrågor men i sin 
yrkesutövning lämnas de oftast ensamma och menar att samspelet mellan kollegor på 
skolor behöver öka. Några lärare använder sig av filmklipp från UR men måste ut-
veckla arbetsuppgifter själva. Det positiva är att man kan utveckla arbetsuppgifter uti-
från behov och det negativa är att tiden möjligtvis inte finns för att sitta och utveckla 
dessa arbetsuppgifter. I och med att ämnesundervisningen har kunskapskrav läggs 
även prioriteringarna på läromedel dit. Detta på grund av att skolor möjligtvis kan ha 
en strikt budget till att köpa in läromedel, vilket är synd för att värdegrundsarbetet är 
en viktig del i skolan och är en stor del i att tillsammans med vårdnadshavare fostra 
barnen till goda medmänniskor. Zackari och Modigh (2002) håller med och menar att 
vårdnadshavarna har huvudansvaret att fostra barnen och lärare samt pedagoger finns 
där för att komplettera arbetet med att fostra barnen. Men skolan står för en annan del 
av fostran än familjen. Skolan ska främja barnens lärande och deras sociala utveckling. 
Huvuddelen av informanterna önskade en bättre samverkan på skolorna så att man 
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tillsammans kan ta del av varandras material och skapa en gemensam syn på värde-
grunden som hela enheten bör eftersträva. Detta för att man vill uppnå ett enhetligt 
resultat på skolorna. Varje skola ser olika ut skriver Nilsson (2016). Han menar att 
varje skola har olika ekonomiska resurser, de är olika stora, olika klasser och olika et-
niska/religiösa elevgrupper. Dessa är några variabler som påverkar skolornas värde-
grundsarbete.  

Vår empiri visar att några av lärarna utformar värdegrundsarbetet som enskilt ämne 
medan andra blandar in värdegrundsarbetet i all övrig ämnesundervisning. Detta kan 
bero på att lärarna upplever att de inte har tiden för att ha värdegrunden som eget 
ämne. Det är även viktigt att man som lärare har förklarat för eleverna vad begreppet 
värdegrund innebär, då begreppets mening annars riskeras att urholkas om det ofta 
används utan att det getts en tydlig förklaring (Colnerud, 2004). Nilsson (2016) skriver 
att värdegrundsarbetet är koen process som inte bara några enskilda lärare ska ha an-
svar för utan hela skolpersonalen ska ansvara för att bidra till att elever kan umgås med 
varandra utan att det sker kränkningar. 

Lärarna som blev intervjuade gav enhetliga svar om att värdegrunden är svår att mäta 
som kunskap. De flesta använde sig av diskussioner för att få en inblick i hur eleverna 
ställer sig till värdegrunden. Bengtsson (2008) menar att diskussioner mellan eleverna 
skapar en förståelse för att det finns andra åsikter än de egna och på så sätt skulle ele-
verna lära sig att respektera varandra, vilket är en viktig del i värdegrunden. Eftersom 
värdegrunden anses vara svår att mäta som kunskap kan det anses att man bör ut-
veckla mål på skolorna för att underlätta lärarnas sätt att synliggöra elevernas kun-
skaper. Detta är mål som liknar kunskapskraven om vad eleverna bör kunna och utgör 
en grund för värdegrundsarbetet. Det bidrar till att det blir lättare att blanda in värde-
grunden i övrig ämnesundervisning men även enklare att styra enskilda värdegrunds-
arbeten. Nilsson (2016) skriver att värdegrunden bör integreras i kunskapsmål för att 
gynna värdegrundsarbetet genom att föra samtal om värderingar kring värden och 
normer. Han skriver vidare att Skolverket däremot tycker att det är en komplicerad 
uppgift och ifrågasätter hur det ska gå till.  

Då det endast var två av sju informanter som medvetet arbetade med värdegrunden i 
samhällskunskapsämnet genom klassråd och elevråd fick vi inte en klar bild av hur 
värdegrundsarbetet tar plats i samhällskunskapsämnet. Vi ställer oss då frågan om de 
övriga informanterna medvetet väljer bort värdegrundsarbetet i samhällskunskap och 
implementerar värdegrunden i den övriga undervisningen istället. Zackari och Modigh 
(2002) diskuterar om skolan ska nå målen med värdegrunden måste den integreras 
med kunskapskraven. Därför måste ämnesundervisningen ge tid till att diskutera vär-
degrundsfrågor.  

6.1.1 Slutsats 

Utifrån tolkningarna av vår empiri har vi kommit fram till att det är viktigt att vara 
medveten om ramfaktorerna och deras påverkan på undervisningen om värdegrun-
den. Vi har även blivit medvetna om att färdigt läromedel är svårt att hitta och att det 
krävs tid för att skapa ett eget material. Vi tycker därför det är viktigt att använda sig 
av kollegor för att kunna bolla idéer och för att kunna ta del av varandras material. Det 
finns inget arbetssätt som är det ”bästa” eftersom det finns många faktorer som påver-
kar undervisningen, det kan vara ens elevgrupps sammansättning, tillgång till material 
eller undervisningslokaler. Då det bara var två informanter av sju som arbetade med-
vetet med värdegrunden i samhällskunskapsämnet blev forskningsfråga två svårare att 
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svara på när det kommer till samhällskunskapen. Detta för att vi inte fick in lika mycket 
data kring om hur de jobbar med värdegrunden i samhällskunskapsämnet. Att synlig-
göra elevernas kunskaper om värdegrunden är svårt och man måste som lärare vara 
inläst på del 1 i läroplanen men även det om värdegrunden i samhällskunskapsämnet. 
Som lärare måste man anpassa sitt arbetssätt efter elevgrupp för att synliggöra elever-
nas kunskaper. I vissa klassrum kan diskussioner vara att föredra medan diskussioner 
inte alls fungerar i andra klassrum. Därför är det viktigt att läraren har kompetens att 
anpassa arbetssätten för att synliggöra elevers kunskap.   

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är som nämnts ovan att synliggöra möjligheter och eventuella 
hinder för värdegrundsarbetet samt hur lärare anser att värdegrundsarbetet bör bed-
rivas i skolan. Syftet är även att en förståelse till hur man kan synliggöra elevers kun-
skaper kring värdegrunden. Genom att använda oss av intervjuer skapar vi en förstå-
else kring hur lärare organiserar värdegrundsarbetet. Precis som Dalen (2015) skriver 
är meningen med intervjuer att ta del av informanternas syn och tankar kring ämnet.  
Vi valde att inte ge ut intervjufrågorna i förväg då vi ville att svaren från lärarna skulle 
komma naturligt och inte inövat. Intervjuerna var beräknade att ta cirka 30 minuter, 
vilket vi även skrev i vårt missivbrev som skickades ut till de berörda lärarna. Vi avsatte 
30 minuter då vi i förväg inte visste hur lång tid intervjuerna skulle ta och för att inter-
vjuerna inte skulle kännas som ett stressmoment. Intervjuerna tog dock bara mellan 
10–20 minuter, vilket vi inte anser påverkade resultatet då vi fick ut den informationen 
vi behövde.  

Intervjuerna valdes att spelas in och sedan transkriberas, detta för att vi ville ha detal-
jerade data samt för att missförstånd inte skulle uppstå. Precis som Tjora (2012) skri-
ver är det svårt att veta vilken relevans datan har för studien. Därav är inspelning och 
transkribering en bra metod. Intervjufrågorna valdes att ställas utifrån en intervju-
guide, vilket gjorde att frågorna ställdes i en specifik ordningsföljd. Däremot under in-
tervjuns gång ställdes det följdfrågor med anknytning till svaren på de ordinarie frå-
gorna. Detta skriver Bryman (2015) ger intervjupersonen en frihet att forma svaren.  

Efter att intervjuerna transkriberats valde vi att färgkoda datan i tre olika färger. Fär-
gerna valdes utifrån den enkla ramfaktorteorin då den var av relevans till resultatet. 
En problematik vi diskuterade var att när man tar ut olika textstycken ur ett samman-
hang kan helheten av situationen gå förlorad. Detta skriver Bryman (2015) är viktigt 
att ha i åtanke då man inte vill förlora helheten av datan. Sedan är det även viktigt att 
kodningen inte försvårar analysen av datan. Detta kan ske om kodningen har för 
många indelningar, till exempel om man färgkodar som vi har gjort i denna studie men 
använder tio olika färger istället för tre. Även här kan helheten försvinna och datan blir 
svårare att tolka.  

Vi funderar om värdegrundsarbetet hade synliggjorts under observationerna då det 
inte är många lärare som har värdegrunden som eget ämne. Bryman (2015) skriver att 
ett av de svåraste stegen i observation är att få tillgång till en miljö som har relevans 
för forskarens frågeställningar. Hade både observation och intervju använts som kom-
plettering till varandra hade vi fått en djupare inblick om hur skolorna organiserar vär-
degrundsarbetet både i teori och i praktik. Detta hade kunnat bidra till att datamäng-
den innefattar mer information, vilket resulterar i att studien hade varit mer pålitlig 
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och trovärdig. På grund av den åtstramande tidsramen och bekvämlighetsurvalet val-
des observationer bort. De valdes även bort för att det inte var säkert att vi hade fått 
observera värdegrundsarbete. 

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Vi kontaktade två olika skolor och lärare inom olika årskurser med relevans till vår 
utbildning. Detta för att få en bredare kunskapssyn om hur man som lärare kan arbeta 
med värdegrunden och synliggöra elevers kunskap. Framtagningen av intervjufrågor 
skedde utifrån studiens forskningsfrågor då önskan var att kunna besvara dem. För att 
minska risken av misstolkningar valdes intervjuerna att spelas in för att sedan tran-
skriberas. Detta för att studiens pålitlighet och trovärdighet skulle öka och för att vi 
inte skulle missa viktiga åsikter från lärarna. Vi har även följt de fyra forskningsetiska 
principerna. Bryman (2016) skriver att resultatens trovärdighet säkerhetsställs genom 
att följa forskningsetiska principer för att respondenten ska känna en trygghet för att 
medverka i studien.  

Sanningskriterier 

Utifrån den insamlade datan från respondenterna och tolkningen av datan anser vi att 
resultatet är realistiskt och relevant. Studien följer en röd tråd och alla delar bildar en 
helhet. Den har även en realistisk och relevant koppling till det teoretiska perspektivet, 
vilket uppfyller studiens rimlighetskriterier.  

Reflexivitet 

Bryman (2016) menar att reflexivitet innebär bland annat att forskarna bör reflektera 
över oförutsedda faktorer som kan förekomma under intervjuerna. Vi reflekterade in-
nan intervjuerna om möjliga faktorers påverkan. Det kunde vara att ljudinspelare 
kunde sluta spela in eller att läraren som skulle bli intervjuad blivit sjuk. Vi kom även 
fram till att det är viktigt att vara objektiva och kritiska för att resultatet inte skulle bli 
kontaminerat. Det är även viktigt att vi som utför studien kan bolla idéer med varandra 
om vad vi upplevt under intervjuerna och med hjälp av det teoretiska perspektivet 
skapades en distans för att bibehålla den objektiva synen på vår empiri.   

6.3 Framtida forskning  

Studien visar att finns ett behov att implementera gemensamma riktlinjer och lärome-
del på skolorna då flera lärare upplever att de inte har tiden eller kunskapen att ut-
veckla eget material. Därför kan en idé till framtida forskning vara att undersöka om 
olika kommuner har tagit fram läromedel som till exempel Västerås stad har gjort i 
bland annat matematik. Finns det läromedel till värdegrundsarbetet eller kan ett så-
dant läromedel utvecklas hos kommunerna för att underlätta lärarnas arbete med vär-
degrunden? 
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Intervjufrågor: 

1. Vad ser du för möjligheter och eventuella hinder kring värdegrundsarbetet såväl 
inom ämnet samhällskunskap som i den övriga undervisningen? 
 

2. Hur anser du att värdegrundsarbetet bör bedrivas i verksamheten? 
 

 
3. Finns det någon direkt plan på skolan om hur värdegrundsarbetet bör bedrivas? 

Samverkar hela skolan tillsammans eller arbetar du ensam med undervis-
ningen? 
 

4. Hur tycker du att det läroplanen säger om värdegrundsarbetet går att omsätta i 
praktiken?  

 
 

5. Utöver tiden som krävs för planering av ämnesundervisningen finns det tid till 
att planera egen undervisning till värdegrundsarbete eller läggs värdegrundsar-
betet i samhällskunskapens undervisning? 
 

6. Hur arbetar du för att få en medvetenhet om eleverna tar till sig värdegrunden 
eller inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


